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1 ÚVOD  

NHL (Národní hokejová liga) pod svou zkratkou skrývá hokejovou soutěž se všemi 

„nej“, na které můžeme pomyslet. Nejslavnější, nejstarší, nejprestižnější, nejsledovanější, 

nejnáročnější, zkrátka nejlepší hokejová liga na světě. Po stovce odehraných sezón si 

rozhodně zaslouží nemalou pozornost už jen proto, že čeští a slovenští hráči jsou těmi, kteří se 

významně zasloužili o přepisování historických rekordů a stali se legendami.  

V teoretické části budu krátce věnovat pozornost vzniku a proměnám severoamerické 

ligy za dobu její stoleté existence. Rok 2017 byl přelomovým rokem plným mnoha událostí a 

změn. Od vzniku nejslavnější hokejové ligy světa uplynulo 100 let a NHL uspořádala řadu 

akcí k oslavám tohoto jubilea. Další očekávanou událostí bylo přijetí nového 31. klubu do 

NHL. S novým týmem Vegas Golden Knights se otevřela místa na soupiskách pro desítky 

dalších mladých hráčů.  

Z českého pohledu jsme se dočkali rovněž mnoha důležitých momentů. V lednu 2018 

bylo slavnostně vyvěšeno pod střechu v denverské aréně Pepsi Center číslo 23, patřící 

legendárnímu českému hráči, Milanu Hejdukovi. Stejné pocty se dočkal v únoru Patrik Eliáš, 

jehož 26 vystoupala vedle dresů Martina Brodeura, Scotta Niedermayera aj. Oba čeští hráči 

zůstali po celou kariéru věrní jedinému klubu (Milan Hejduk po 14 sezón týmu Colorado 

Avalanche, Patrik Eliáš 20 sezón týmu New Jersey Devils). S kariérou v NHL se v sezóně 

2017–2018 rozloučilo hned několik českých legend – Radim Vrbata, Ondřej Pavelec i nejlepší 

český hokejista všech dob, Jaromír Jágr. Pro další českou legendu, Tomáše Plekance, byla 

sezóna 2017-18 poslední, kterou odehrál celou. V nové sezóně nastoupil (především vinou 

zranění) jen do třech zápasů a vrátil se zpět do České republiky.  

V dalších kapitolách se budu věnovat struktuře NHL a systému zápasů v sezóně 2017–18, 

dále vstupnímu draftu NHL se zaměřením na české a slovenské hráče v draftu 2017 a 2018 a 

v neposlední řadě charakteristice českých a slovenských hráčů aktivních v sezóně 2017–2018. 

U jednotlivých hráčů jsem stručně popsala jejich dosavadní zámořskou kariéru až do uplynulé 

sezóny.  

Výzkumnou část zaměřím na hráčské a týmové statistiky v základní části i v play off 

v sezóně 2017–2018. Hráče rozdělím dle národností do třech velkých kategorií. Zástupce 

Kanady a USA do kategorie Severní Ameriky, další kategorií byli Češi a Slováci a poslední 
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kategorií hráči z Evropy (mimo Čechy a Slováky). Všechny zmíněné kategorie (i samostatné 

státy) porovnám z několika hledisek.  

U hráčských statistik v základní části NHL se zaměřím na počet hráčů v NHL, počet 

odehraných sezón, kanadské bodování (celkové, nejlepších střelců, nahrávačů, brankářů, 

obránců), dále na produktivitu draftovaných hráčů v roce 2017, průměrný věk hráčů, 

průměrný věk hráčů ve srovnání s produktivitou a počet trestných minut. Stejnému výzkumu 

(kromě počtu odehraných sezón) se budu věnovat i v play off.  

U týmových statistik se zaměřím na kanadské bodování v jednotlivých divizích a 

konferencích, statistiky návštěvnosti, přesilovky, oslabení a tresty, věkový průměr týmů a 

národností zastoupení v týmech, divizích i obou konferencích. Všechny zkoumané oblasti se 

týkají základní části NHL. 
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2 Cíle a úkoly práce 

 

Cíle 

Cílem práce je zanalyzovat první sezónu druhého století Národní hokejové ligy, především 

působení českých a slovenských hráčů a porovnání s ostatními hráči z evropských zemí, USA 

a Kanady.  

 

Úkoly 

Ke splnění výše uvedených cílů jsem si stanovila tyto úkoly: 

• zanalyzovat působení Čechů a Slováků aktivních v sezóně 2017/18 

• porovnat počet hráčů z jednotlivých zemí v NHL 

• porovnat kanadské bodování (z individuálního i týmového pohledu) 

• zjistit produktivitu hráčů v draftu 2017 

• zjistit průměrný věk hráčů z jednotlivých zemí 

• porovnat produktivitu hráčů s ohledem na věk 

• porovnat hráče z hlediska trestných minut 

• porovnat statistiky návštěvnosti jednotlivých týmů 

• porovnat přesilovky, oslabení, tresty a počet střel jednotlivých týmů 

• zjistit zastoupení Čechů, Slováků, Evropanů v jednotlivých týmech, divizích, celých 

konferencích 
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3 Teoretická část 

V této části práce se zaměřím na první sezónu nového století v NHL, především na české 

a slovenské hráče aktivní v této sezóně. Krátce nahlédnu do historie NHL, popíšu struktury 

sezóny, oslavy stého výročí založení NHL, příchod nového klubu a vstupní draft NHL 2017 a 

2018.  

3.1 Nahlédnutí do historie NHL 

 

Nejslavnější hokejová liga světa vznikla v roce 1917. (viz kap. 3.3). V průběhu stoleté 

existence prošla celou řadou ne vždy radostných událostí (finanční krize, stěhování klubů, 

několik stávek). V třicátých letech odešlo kvůli finanční krizi ze soutěže 4 z 10 týmů. Zbylá 

šestice (Monreal Canadines, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks, 

Boston Bruins a New York Rangers) utvořila skupinu zvanou „The Original Six“. Tato 

skupina vydržela až do roku 1967. V průběhu dalších let docházelo k postupnému rozšiřování 

ligy (především kvůli konkurenční Wester Hockey League a World Hockey Association, 

které se NHL postavily do cesty) až do roku 2000, kdy se počet ustálil na konečných 30 týmů 

(od sezóny 2017-18 pak 31 týmů).   

V 80. letech se začalo měnit národnostní složení ligy. Přicházelo mnoho hráčů 

z Ameriky i Evropy. Liga projevila své zájmy o několik hráčů i v Československu, ale kvůli 

komunistickému režimu se veškeré sny o NHL hráčům rozplynuly. Podmínkou odchodu do 

ciziny bylo dovršení 30 let, ani to však československá vláda vždy nedodržela. Prvním 

československým hráčem v NHL a zároveň druhým Evropanem (po Ulfu Sternerovi) se stal 

Jaroslav Jiřík v roce 1970. Stanovisko KSČ však zůstávalo neměnné, a tak hráči odcházeli 

ilegálně. Prvním Čechoslovákem, který emigroval do zámoří byl Václav Nedomanský. 

S kamarádem Richardem Fardou vyvolali vlnu dalších emigrací, následovalo 18 dalších 

hráčů. Za hranice utekli Jiří Crha, bratři Anton a Marián Šťastní a další. Do roku 1989 odešlo 

však do zámoří jen 24 českých a 7 slovenských hráčů.  

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se cesta do zámoří otevřela a počet hráčů 

výrazně vzrostl. Prvním Čechem ještě v roce 1989 byl Vladimír Růžička, následovali Jaromír 

Jágr, „Bobby“ Holík, Dominik Hašek, Robert Reichel a další.1  

Od roku 1977 do roku 2018 (sezóny 2017-18) nastoupilo v NHL celkem 218 českých a 

85 slovenských hráčů.  



11 

 

3.2 Struktura NHL a systém zápasů 2017-18 

Národní hokejová liga zahrnuje nově od sezóny 2017-18 31 týmů, které jsou rozděleny 

na Východní a Západní konferenci. Klub Vegas Golden Knights se jako osmý tým zařadil do 

Pacifické divize a jako patnáctý tým do Západní konference. Ve Východní konferenci má 

NHL 16 týmů. Zařazení jednotlivých týmů v konferencích a divizích můžeme vidět na 

obrázku 1. 1 

 
   Obrázek 1 Rozložení jednotlivých týmů v konferencích a divizích 23 
 

Pacifická divize: Los Angeles Kings, Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Vegas Golden  

Knights, San Jose Sharks, Vancouver Canucks, Calgary Flames, Edmonton      

Oilers 

 

Centrální divize: Chicago Blackhawks, St. Louis Blues, Nashville Predators,  

      Minnesota Wild, Colorado Avalanche, Dallas Stars, Winnipeg Jets 

 

Atlantická divize: Boston Bruins, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Florida Panthers,  

       Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning,  

       Toronto Maple Leafs 

 

Metropolitní divize: New York Rangers, New York Islanders, New Jersey Devils,  

Washington Capitals, Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, Carolina 

Hurricanes, Columbus Blue Jackets 
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Průběh sezóny v NHL zahrnuje základní část a tzv. play off. Základní část začíná na 

začátku října a trvá do poloviny dubna. Každý klub odehraje 82 zápasů, 41 domácích a 41 na 

stadionech soupeřů. Systém zápasů v každé z divizí je následující:24 

Východní konference (Atlantická a Metropolitní divize – po 8 týmech) 

V rámci konference (i divize): 28 zápasů 

V rámci konference (mimo divizi): 24 zápasů 

Mimo konferenci: 30 zápasů 

 

Západní konference (Centrální divize – 7 týmů) 

V rámci konference (i divize): 26 zápasů 

V rámci konference (ne divize): 24 zápasů 

Mimo konferenci: 32 zápasů 

 

Západní konference (Pacifická divize – 8 týmů) 

V rámci konference (i divize): 29 zápasů 

V rámci konference (ne divize): 21 zápasů 

Mimo konferenci: 32 zápasů 

 

Po základní části následuje play off, vyřazovací část sezóny v NHL. Začíná v dubnu a 

končí nejpozději v polovině června. Do vyřazovacích bojů postupuje již od sezóny 1979-80 

16 týmů, které hrají vždy na čtyři vítězné zápasy. Vítěz play off získává nejcennější trofej 

v soutěži – Stanley Cup. Prvních 12 týmů tvoří nejlepší tři týmy z každé ze čtyř divizí. 

Zbývající čtyři místa obsadí držitelé tzv. divokých karet, tedy dvě mužstva z každé 

konference s nejvyšším počtem bodů, bez ohledu na divize. V prvním kole je přiřazen vítěz 

divize s menším počtem bodů proti „divoké kartě“ s více body. Mužstva, která skončila na 

druhém a třetím místě v divizi hrají proti sobě. Vítězové druhého kola postupují do finále 

konferencí. Vítězové obou konferencí se utkají o Stanley Cup. Výše nasazený tým má výhodu 

domácího prostředí v prvních dvou zápasech, případně pak i v pátém a sedmém.25,26  

 

3.3 NHL slaví 100 let 

V roce 1917 se majitelé NHA (National Hockey Association) - profesionální hokejové 

ligy, která předcházela NHL – sešli v montrealském hotelu Windsor, aby naplánovali vznik 

nové ligy. 2 Dne 22. listopadu 1917 vznikla dnes nejslavnější a nejlepší hokejová liga na 
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světě. Prvním prezidentem se stal Frank Calder (britský fotbalista milující hokej), po němž je 

pojmenována trofej, udělována každoročně nejlepšímu nováčkovi NHL. První utkání se 

konalo 19. prosince 1917, kdy tehdy nejlepší střelec Joe Malone vstřelil pět branek a tým 

Montreal Canadiens (jediný tým existující před vznikem ligy, založený zároveň s NHA) 

zvítězil nad Ottawou 7:4. 3 

  Rok 2017 byl proto plný hokejových oslav v rámci stoletého výročí ligy. Oficiálním 

ambasadorem se nemohl stát nikdo jiný než nejlepší hráč historie NHL, Wayne Gretzky. 

„Jsem velmi poctěn, že mohu v roli ambasadora pomoci NHL oslavit stoleté výročí,“ řekl 

Wayne Gretzky. „Každý, kdo mě zná, ví, jak dlouho jsem ctil a obdivoval historii a hráče, 

trenéry i vedoucí pracovníky této soutěže, kteří postavili ligu, do které jsem mohl vstoupit. A 

není žádné tajemství, že jsem zůstal fanouškem, jenž sleduje každý večer zápasy a představení 

mladých hráčů, kteří vedou nejlepší sport na světě do dalšího století,“ prohlásil legendární 

útočník 80. a 90. let. Legendární hráč byl přítomen na různých akcích během celého roku.  

Oslavy začaly hned 1. ledna 2017 zápasem pod širým nebem mezi týmy z originální 

šestky: Toronto Maple Leafs a Detroit Red Wings. K tomuto slavnému jubileu také NHL 

zvolila 100 největších postav své historie. V rámci zápasu pod širým nebem byly slavnostně 

vyhlášeni nejlepší hráči za prvních 50 let existence NHL (1917- 1967). Ocenění nejlepších 

hráčů z druhé poloviny stoleté existence (1967-2017) se konalo ve dnech 27. – 29. ledna na 

All-Star Game v Los Angeles. Na akci NHL sezvala největší žijící legendy. Šlo o největší 

setkání současných a bývalých hvězd v historii.27 Co legenda, to unikátní životní příběh. Byla 

to velmi silná a emotivní show. Při pohledu na své oblíbence si mohli fanoušci zavzpomínat 

na jejich největší úspěchy. Na červený koberec se postavil dlouhý zástup legendárních hráčů 

historie NHL. Nechyběli Mario Lemieux, Mike Bossy, Wayne Gretzky, Dominik Hašek, 

Bobby Or, Teemu Selänne, Jarri Kurri, Peter Forsberg, Nicklas Lidström a další. Mnoho 

hráčů se dokonce ukázalo divákům na bruslích. 4 

Dále proběhlo několik akcí, oslavujících nejcennější hokejovou trofej – Stanley Cup, 

byl zveřejněn dokument o nejsilnějších okamžicích historie NHL, nejzajímavější momenty 

historie NHL aj.  

3.4 Nová sezóna 2017-2018 

Nová sezóna v Národní hokejové lize odstartovala 4. října 2017. K vidění byly 4 

zápasy, a to i duel mezi týmy Pittsburgh Penguins a St. Louis Blues, kde byl ke stropu 

vytažen pátý prapor vítězů Stanley Cupu. Základní část skončila 7. dubna 2018. Celkově se 

odehrálo 1271 zápasů, 82 zápasů každý tým. Hlavní novinkou sezóny bylo rozšíření ligy o 
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nový celek Vegas Golden Knights („Zlatí Rytíři“), který byl zařazen do Pacifické divize. 

Jako nejlepší tým v historii nově příchozích klubů se hladce probojoval do play off. Šlo o 

první rozšíření NHL od sezóny 2000-01, kdy se s příchodem týmů Columbus Blue Jackets a 

Minnesota Wild ustálil počet na rovných 30 celků.   

Další novinkou bylo představení týmu Detroit Red Wings v nově otevřené Little 

Caesar’s Areně. Diváky ve Švédsku potěšil 10. a 11. listopadu dvojzápas ve stockholmské 

hale Ericsson Globe mezi celky Colorado Avalanche a Ottawa Senators. Oba týmy pod 

vedením švédských kapitánů (Gabrielem Landeskogem, táhnoucí tým Colorado Avalanche a 

Erikem Karlssonem, kapitánem Senators).  

 Dalším lákadlem sezóny byly tři zápasy pod širým nebem. V prvním z nich přivítali 

Ottawa Senators hráče Montreal Canadiens v domácím Lansdowne Parku 16. prosince. Konal 

se na oslavu sta let historie NHL. První zápas v historii NHL se odehrál právě 19. prosince 

1917. Zápas spadá také do výročí 150 let kanadské konfederace a 125. sezóny Stanley Cupu. 

Druhé utkání pod širým nebem oslavovalo opět výročí, tentokrát desetileté NHL Winter 

Classic®. Proběhlo na Nový rok na baseballovém stadionu Citi Field v New Yorku v rámci 

NHL Winter Classic® mezi New York Rangers a Buffalo Sabres. Ve třetím zápase se střetli 

Washington Capitals s Toronto Maple Leafs během 2018 Coors Light NHL Stadium Series™ 

na Navy-Marine Corps Memorial Stadium v Annapolis.  

Poslední lednový víkend patřil akci NHL All-Star weekend v Amalie Areně v Tampě. 

V miniturnaji 4 divizí (Pacifická, Centrální, Atlantická a Metropolitní) změřili své síly a 

dovednosti největší hvězdy NHL.28  

3.4.1 Nový tým Vegas Golden Knights 

Psal se 22. listopad 2017 a vedení klubu uspořádalo v Las Vegas před budoucí T-

Mobile Arenou show, kde došlo k odhalení názvu klubu – Vegas Golden Knights. „Rytíř 

chrání ty, co to sami nedovedou,“ komentoval majitel klubu Bill Foley. „Rytíři brání říši. 

Rytíř nikdy neustoupí, nikdy se nevzdá, rve se neustále vpřed. Takový bude i náš tým.“ Každá 

barva v logu Rytířů něco symbolizuje. Šedá sílu a oddanost, zlatá objevení zlata v Nevadě, 

červená znamená horizont města, poušť, kaňony a ochotu sloužit a černá barva značí energii a 

intenzitu.  

Majitel klubu dále nešetřil ambicemi, když prohlásil, že do šesti let vyhrají Rytíři 

Stanley Cup. Což se hned v první sezóně téměř podařilo.15 Zlatí rytíři vlétli do NHL jako 

uragán a předčili veškerá očekávání. Hned 27. října se vyrovnali rekordu nováčků New York 
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Rangers (ze sezóny 1926/27) a Edmonton Oilers (1979/80), když porazili Colorado vysoko 

7:0 a vyhráli tak pátý zápas v řadě. Prvních devět utkání, osm výher. Takový byl start Rytířů a 

nejednalo se jen o úvodní euforii. 5 

Všechny týmy, které se v průběhu stoleté existence NHL postupně přidávaly do 

soutěže, měly jedno společné – žádnému to zpočátku nešlo a ani jeden se nepodíval do play 

off. Ještě v polovině ledna 2018 vedli Vegas tabulku Západní konference a celkově byli na 

druhém místě NHL. Více bodů měla už jen Tampa Bay Lightning. A to i přes to, že se hned 

zpočátku museli potýkat s nevídaným počtem zranění svých brankářů. Již po 17 zápasech 

museli do branky poslat pět gólmanů. Ani to je však nezastavilo. Vegas váleli dál a po celou 

sezónu měli i obrovskou podporu fanoušků. „Město hříchu“ s velkým nadšením přijalo svůj 

tým, nová T-Mobile Arena byla pravidelně vyprodaná dokonce nad oficiální kapacitu (17 368 

diváků), atmosféra dle hráčů i novinářů patřila k nejlepším v lize. 6 

3.5 Draft NHL 

3.5.1 Vstupní draft NHL 

Vstupní draft NHL je mimořádná událost pořádaná vedením hokejové ligy National 

Hockey League. Na akci se sejdou šéfové klubů, scouti, trenéři, stovky novinářů a reportérů a 

několik tisíc fanoušků.29 Každý tým si vybírá amatérské hráče z juniorských, univerzitních a 

evropských lig (hráče ze Severní Ameriky ve věku 18-20 let, hráče z ostatních zemí 

libovolného věku, kteří do NHL vstupují poprvé a neomezeně volné hráče). Pro výběr hráčů 

pro vstupní existuje tzv. scouting, který jsem podrobněji popsala již v mé bakalářské práci. 1 

3.5.2 Historie 

První draft se konal v Montrealu 5.června 1963. Od svého vzniku prošel několikrát 

úpravou pravidel. Původně nazývaný Amatérský draft NHL se v roce 1979 přejmenoval na 

Vstupní draft NHL (kvůli přechodu již profesionálních hráčů ze zaniklé hokejové ligy World 

Hockey Association (WHA).  

Od roku 1978 do roku 2018 prošlo draftem celkem 435 českých a 169 slovenských 

hokejistů. Z Evropy bylo v historii NHL draftováno nejvíce hráčů ze Švédska (697, od roku 

1974), Ruska (620 od roku 1978) a Finska (439 od roku 1969). Pro srovnání, hráčů z Kanady 

bylo draftováno celkem 6 091, hráčů z USA 2 406.154 
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3.5.3 Draftová pravidla a draftová loterie 

Pořadí voleb v prvním kole určuje systém, který seřadí jednotlivé kluby podle 

konečného pořadí v tabulce a výsledků draftové loterie. Teoretickou šanci na první volbu v 

draftu mají všechny kluby, které nepostoupily do play off, nejvíce „losů“ v osudí, a proto 

největší šanci na první místo má poslední tým tabulky. Colorado bylo s přehledem nejhorším 

mužstvem uplynulého ročníku NHL, v loterii na něj však vyšla až čtvrtá volba. Hlavními vítězi 

loterie se staly kluby z New Jersey, Philadelphie a Dallasu, které všechny díky šťastnému losu 

vystoupaly pořadím o notný kus vzhůru. 7 

Nový tým Las Vegas dostal v draftové loterii stejné možnosti jako tým, který skončil 

v základní části sezóny 2016-17 třetí nejhorší. Tzn., že Vegas nemohlo draftovat hůře než na 

šestém místě. V dalších kolech přišel na řadu vždy jako třetí (pokud se nezměnilo pořadí 

z důvodu hráčských výměn).24  

3.5.4 Draft 2017 

Vstupní draft 2017 hostili Chicago Blackhawks v United Center. Konal se tradičně ve 

dvou dnech, a to v pátek 23. a v sobotu 24. června. Mnozí experti se před draftem shodli na 

tom, že tento ročník nebude oproti dvěma předchozím tak nabitý hvězdami, které by hned 

v první sezóně dominovali v NHL, jako hráči Connor McDavid, Patrik Laine a Auston 

Matthews, kteří rychle ukázali svůj talent a stali se hvězdami NHL. Celkově bylo draftováno 

217 hráčů v sedmi kolech. Z Kanady a USA si kluby vybrali 128 hráčů, z Evropy 89 (27 

Švédů, 23 Finů, 18 Rusů, 9 Čechů, tři Švýcary, dva Dány a Slováky a po jednom z Německa, 

Francie, Slovinska, Norska a Běloruska).154 Podle odhadů měli první místo zaujmout Švýcar 

Nico Hischier a Kanaďan Nolan Patrick, kteří zářili v kanadských juniorských ligách. A 

prognózy se naplnily. Jedničkou draftu se stal Nico Hischier, který se tak stal nejvýše 

draftovaným Švýcarem v historii, druhý pak Kanaďan Nolan Patrick.  

Pořadí draftové loterie bylo následující: 

1. New Jersey Devils 

2. Philadelphia Flyers 

3. Dallas Stars 

4. Colorado Avalanche  

5. Vancouver Canucks 

6. Vegas Golden Knights  

7. Arizona Coyotes 

8. Buffalo Sabres 

9. Detroit Red Wings  

10. Florida Panthers  

11. Los Angeles Kings  

12. Carolina Hurricanes  

13. Winnipeg Jets  

14. Tampa Bay Lightning  

15. New York Islanders



17 

 

Zbylé pořadí je dáno úspěšností jednotlivých týmů v play off. Vítěz Stanleyova poháru 

vždy vybírá jako poslední. Poté rozhoduje pořadí v tabulce po základní části NHL. Všechny 

kluby mohou před vyhlášením své volby libovolně měnit své pozice s ostatními celky.7 Této 

možnosti využilo hned několik klubů. Kompletní přehled pořadí klubů v prvním kole a jejich 

voleb i po hráčských výměnách najdeme v přílohách.  

3.5.5 Rozšiřovací draft 2017 

V historii NHL pomohl rozšiřovací draft několika hráčům odstartovat začátek kariéry 

nebo si vylepšit cestu v NHL. Nejlepším příkladem je Tomáš Vokoun, který se stal hvězdou 

nového týmu Nashville Predators a jedním z nejlepších brankářů v lize. V roce 2000 si díky 

rozšiřovacímu draftu prodloužil kariéru český útočník Robert Kron. V Columbusu odehrál 

ještě dvě sezóny. Blue Jackets také sáhlo po obránci Radimu Bičánkovi, Minnesota si zvolila 

trojici českých hráčů: obránce Ladislava Benýška a Filipa Kubu a útočníka Michala Broše.  

Na seznam nechráněných hráčů se však dostali např. i vítězové z Nagana Richard 

Šmehlík, Milan Hnilička a Josef Beránek.30  

Tentokrát se již 12. ročník rozšiřovacího draftu týká nového 31. týmu v NHL – Las 

Vegas Knights. NHL zveřejnila všechna pravidla a podmínky, které musí nový celek i všech 

třicet týmů rozšiřovacího draftu splnit. I přes mnohé změny v NHL i hokeje samotného, 

zůstala základní pravidla podobná i po 50 letech.31  

Las Vegas si musí vybrat minimálně 20 hráčů, a to jednoho hráče od všech třiceti 

týmů (14 útočníků, devět obránců a tři brankáře). Průměrná výše kontraktů hráčů musí být 

nejméně 60 procent výše platového stropu z ročníku 2016-17, který byl navýšen na 73 

milionů dolarů.  

Všechny existující kluby dostaly dvě možnosti, kdy měly právo před rozšiřujícím 

draftem vytvořit seznam chráněných hráčů. První možností bylo chránit sedm útočníků, tři 

obránce a jednoho brankáře. Druhá možnost byla ochránit osm hráčů (útočníků nebo obránců) 

a jednoho brankáře. Všichni hráči, kteří mají ve svých smlouvách klauzuli o 

nevyměnitelnosti, musí být chráněni (pokud se jí sami nevzdají). Z výběru jsou vyloučeni 

prvo a druhoroční profesionálové i nepodepsané volby v draftu.24 Zároveň musely splnit 

následující podmínky a novému klubu nabídnout: jednoho obránce, dva útočníky a jednoho 

brankáře, kteří:  

a) mají platnou smlouvu pro sezónu 2017-18 (v případě brankářů může být chráněným    

volným hráčem pro sezónu 2017-18) 
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b) odehráli 40 a více utkání v uplynulé sezóně NHL nebo 70 a více utkání v uplynulých 

dvou sezónách (v případě obránců a útočníků)  

Týmy musely odevzdat listiny chráněných hráčů do 17. června 2017. Z Čechů a 

Slováků bylo pro Vegas dostupných 33 hráčů: Radim Vrbata, Zbyněk Michálek (ARI), 

Andrej Nestrašil (CAR), Michal Rozsíval (CHI), Ladislav Šmíd (CGY), Lukáš Sedlák (CBJ), 

Aleš Hemský, Jiří Hudler, Matěj Stránský (DAL), Martin Frk, Tomáš Nosek, Petr Mrázek 

(DET), Roman Horák, David Musil (EDM), Jaromír Jágr, Jakub Kindl (FLA), Marian 

Gáborík (LAK), Martin Hanzal (MIN), Tomáš Plekanec (MTL), Marek Mazanec (NSH), Petr 

Straka (NJD), Jaroslav Halák (NYI), Marek Hrivík (NYR), Michal Neuvirth (PHI), Dominik 

Uher (PIT), Dmitrij Jaškin (STL), Andrej Šustr, Peter Budaj, Jaroslav Janus (TBL), Roman 

Polák, Milan Michálek (TOR), Marko Daňo, Tomáš Kubalík, Ondřej Pavelec (WPG).32  

Nový klub měl tři dny na oznámení svých výběrů, které bylo zveřejněno 21. června 

2017 v rámci NHL Awards (Udělování cen NHL) (viz přílohy). Kromě tří brankářů, 13 

obránců a 14 útočníků získali Vegas ještě dalších sedm hráčů a k tomu i dvě volby v prvním 

kole draftu (celkově tak měli tři). Manažer McPhee prohlásil: „Chtěli jsem vytvořit tým, který 

by byl konkurenceschopný, dokázal bavit fanoušky a na který by byly NHL i Las Vegas pyšní. 

A pak jsme chtěli získat nějaké volby v draftu, které by nám umožnily dlouhodobější úspěch. 

Obojí se podle mě povedlo.“33,34  

 

3.5.5.1 Češi a Slováci v draftu 2017 

 

Z českého pohledu byl výběr nových nadějí úspěšný. Bylo draftováno hned devět 

Čechů (jen o dva méně než v roce 2015). Zatímco v draftu 2016 nezaznělo v prvním kole 

jediné české jméno (a celkově byli zvoleni jen čtyři hráči), o rok později zazněla jména hned 

dvou Moravanů. Nejvýše draftovaným Čechem se stal dle předpokladů šikovný útočník 

Komety Brno Martin Nečas. Draftovala jej na 12. místě Carolina Hurricanes. Tým 

z Manhattanu sáhnul v prvním kole (na 21. místě) po druhém českém hráči Filipu Chytilovi. 

Další dva krajané se dočkali až ve čtvrtém kole draftu.35 Na 114. místě byl draftován týmem 

Colorado Avalanche brankář Motoru České Budějovice Petr Kváča. Hned o pozici za ním 

zaznělo jméno Ostapa Safina, kterého si zvolili Edmonton Oilers. V pátém kole došla řada na 

obránce Olomouce Jakuba Galvase, který putoval do týmu Chicago Blackhawks a druhého 

brankáře Tomáše Vomáčku (Nashville Predators), který již v uplynulé sezóně působil 

v zámořské juniorské lize NAHL. „Dostal jsem možnost zabojovat o místo v klubu, v němž si 
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udělal velké jméno Tomáš Vokoun. Byl to skvělý gólman, v Nashvillu chytal dlouho. V Česku 

ho zná každý,“ vyprávěl novinářům Vomáčka, který do poslední chvíle nevěděl, zda bude 

draftovaný či ne. New York Rangers si vybrali s číslem 157 druhého českého útočníka, 

libereckého Dominika Lakatoše, který se stejně jako Petr Kváča dočkal draftu až po dvou 

letech. Z prvoligového Motoru byl vybrán další brankář Jiří Patera, po kterém sáhli Vegas 

Golden Knights (jako číslo 161.) Devítku draftovaných Čechů uzavřel na 204. místě zvolený 

obránce Daniel Bukač (Boston Bruins), působící v uplynulé sezóně v kanadské juniorské lize 

WHL.36  

Slovensko se po ročním půstu dočkalo draftu alespoň dvou hráčů. V pátém kole 109. 

v pořadí útočník Adam Růžička (hrající sezónu před draftem v juniorské OHL) týmem 

Calgary Flames a v pátém kole (na 143. místě) Marian Studenič, rovněž z juniorské OHL 

(New Jersey Devils).154 

 

3.5.6 Draft 2018 

Zatím poslední draft NHL se uskutečnil 22.a 23. června v American Airlines Centre 

v Dallasu. Vítězem se stal dle předpokladů švédský obránce Rasmus Dahlin, který putoval do 

Buffala Sabres a v nové sezóně naskočil ihned do NHL.  

Z evropského pohledu byl draft velice úspěšným. V prvním kole bylo vybráno 15 z 31 

hráčů z Evropy a na prvních šesti pozicích hokejisté ze šesti zemí. Největší úspěch 

z evropských zemí zaznamenalo Švédsko (30 hráčů), dále bylo draftováno 20 hráčů z Ruska, 

16 Finů, 11 Čechů, 5 Slováků, 4 Švýcaři, dva zástupci Běloruska a Německa a po jednom 

hráči z Velké Británie a Norska.  

Nejvýše draftovaným Čechem se stal Filip Zadina, kterého si z 6. místa vybrali Detroit 

Red Wings. Šikovný útočník odešel do zámoří po nevydařené sezóně v Pardubicích. 

Nastoupil v juniorské QMJHL za kanadský tým Halifax Mooseheads, který je vyhlášený 

skvělou prací s evropskými talenty. V Halifaxu působili např. Jakub Voráček, Nikolaj Ehlers, 

Nathan Mackinnon či Nico Hischier (všichni hráči, kteří byli vybráni v prvním kole draftu). V 

sezóně zaznamenal 82 bodů v 57 zápasech. Se 44 brankami skončil třetí v celé QMJHL. Na 

mistrovství světa juniorů vstřelil v sedmi zápasech sedm gólů a na jeden přihrál. Talentovaný 

rodák z Pardubic má před sebou zářivou budoucnost a český hokej možná i nového „Jágra“. 8  

Po stopách Milana Hejduka může jít druhý draftovaný Čech, rovněž odchovanec 

Pardubic, Martin Kaut. Colorado Avalanche si ho vybralo v prvním kole, celkově na 16. 
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místě. „Líbí se nám, že hraje stejně dobře na obou stranách hřiště. Je to bojovník, je silný na 

puku a je to ryzí střelec,“ popisoval generální manažer Joe Sakic.37  

Další česká jména zazněla ve třetím kole, a to hned čtyři. 65. místo patřilo Janu Jeníkovi 

(Arizona Coyotes), jako 72. byl vybrán brankář Jakub Škarek (New York Islanders, 77. Jakub 

Lauko (Boston Bruisn) a 85. další brankář, Lukáš Dostál (Anaheim Ducks). V dalších kolech 

následovali Matěj Pekař (94., BUF), Jáchym Kondelík (111., NSH), Filip Král (149., TOR), 

Radim Šalda (206., TBL) a Milan Klouček (213., NSH).38  

Nejvýše draftovaným Slovákem se stal Martin Fehérváry (46. volba týmu Washington 

Capitals), následovali Martin Pospíšil (105. Calgary Flames), Miloš Roman (124., rovněž 

Calgary), Dávid Hrenák (144., LAK), Roman Durny (147., ANA).154  

3.6 Působení českých a slovenských hráčů v sezóně 2017–2018 

Do 101. sezóny naskočilo celkem 37 českých a 13 slovenských hráčů. Někteří měli 

možnost do soutěže jen nakrátko nahlédnout, jiní dostali místo v základních soupiskách svých 

týmů. Jediní, kdo nastoupili do všech 82 zápasů byli Jakub Voráček, David Pastrňák a Tomáš  

Tatar.  

3.6.1 Češi 

David Pastrňák 
 

Není mnoho hráčů, kteří s takovou radostí střílí góly jako tento talentovaný rodák 

z Havířova. Boston Bruins si ho vybrali v prvním kole draftu 2014 (celkově 25.). Po pár 

zápasech na farmě byl coby osmnáctiletý teenager povolán do prvního týmu, kde 24. 

listopadu 2014 debutoval v zápase proti Pittsburghu Penguins. V prvním ročníku naskočil do 

46 zápasů a připsal si 27 bodů. Už ve dvaceti letech se pyšnil třicetigólovou sezónou, na 

kterou z krajanů v témže věku dosáhl jen Jágr (a to v sezóně 91/92, kdy byl průměr 7 branek 

na zápas oproti 5 v minulé sezóně). Pastrňák vystřídal Jágra i v anketě Zlatá hokejka, ve které 

minulý rok obhájil své vítězství.9  Když kanadský magazín The Hockey News sestavoval 

žebříček nejnadanějších hráčů, jimž je 21 let a méně, zařadili „Pastu“ na 33. místo. Není 

pochyb o tom, že by později názor změnili a zařadili by jej výš. A stejně tak scouti NHL, kteří 

úplně neodhadli jeho talent. 10  

Jeho bezstarostnost, drzost a energie z něj dělá jednoho z nejlepších ofenzivních hráčů, 

ale občas se stalo, že zaostával v obranných povinnostech, ztrácel puky a nechával tak soupeři 

prostor skórovat. V průběhu sezóny 2017/18 se bostonský kouč zeptal: „Chceš být lídrem 
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tohohle mužstva?“ Od této chvíle se zlepšil ve statistikách plus minus ze záporných 8 bodů na 

kladných 18 ve zbytku sezóny. V 82 zápasech nasbíral 80 bodů (35+45) a vytvořil si tak 

osobní rekord. V kanadském bodování obsadil 20. příčku. Zaznamenal svůj první hattrick 

v NHL v zápase proti Carolině. A přidal i „hattrick Gordieho Howea“, tedy gól, asistenci a 

bitku v jednom utkání.39 I v play off pokračoval ve své jízdě. V prvních osmi zápasech si 

připsal 17 bodů, stal se nejmladším hráčem historie, který si v jednom zápase připsal šest 

bodů - 3 branky, 3 asistence (ve druhém utkání proti Toronto Maple Leafs). 11  

Ať hrál po boku krajana Davida Krejčího, svého někdejšího idola či s kanadskou 

dvojící Marchard – Bergeron, se kterými tvoří jeden z nejlepších útoků v NHL, jedno je jisté. 

Bostonští Medvědi se na nejlepšího českého kanonýra mohou vždy bez obav spolehnout. „Je 

skvělé mít v týmu jednoho z těch kluků, kteří mají neuvěřitelnou rychlost a neuvěřitelně 

šikovné ruce,“ prohlásil bostonský trenér Claude Julien.40 Před uplynulou sezónou podepsal 

šestiletý kontrakt na 40 milionů dolarů, a tak se Bruins i fanoušci mohou těšit, že nadále 

budou slyšet o „Pasta la vista“ v černo-žlutém dresu.  

 

Ondřej Palát 
 

Talentovaný vítkovický odchovanec hrál od osmnácti let v juniorské QMJHL, kde se 

během dvou let ukázal mezi nejlepšími útočníky. V roce 2011 jej draftovala Tampa Bay 

Lightning až v sedmém kole (celkově 208. místě). Debut v NHL zažil 4. března 2013, celkově 

naskočil v NHL do 14 zápasů a zbytek sezóny strávil na farmě v Syracuse, kde pomohl 

k zisku titulu a s 26 body v 18 zápasech byl nejproduktivnějších hráčem v play off. O rok 

později už se natrvalo usadil v sestavě Blesků a nasbíral 59 bodů. 9  

Palát dlouhodobě patří k velkým oporám Lightning. V roce 2015 se dostal se svým 

týmem až do finále Stanley Cupu, o rok později do finále Východní konference.41 V létě 2017 

podepsal s Tampou pětiletou smlouvu, kdy si vydělá ročně 5,3 milionu dolarů.  „Jeho cena je 

pravděpodobně vyšší, než když se budete dívat jen na góly a asistence,“ řekl v létě 2017 po 

podpisu pětileté smlouvy s Palátem na 26,5 milionu dolarů generální manažer Lightning 

Steve Yzerman pro ESPN. „Je to kompletní hráč. Nastupuje ve všech situacích a je v nich 

efektivní. Myslím si, že s ním každý chce hrát v útoku. Dělá spoustu malých věci, které jsou 

pro tým tak důležité.“42  

Dříve tvořil slavnou útočnou lajnu „Trojčata“ s Nikitou Kucherovem a Tylerem 

Johnsonem. V uplynulé sezóně byl Kucherov po boku Stevena Stamkose s rovnou stovkou 

třetím nejproduktivnějším hráčem NHL a Ondřej Palát válel ve druhé lajně s Braydenem 

http://www.nhl.com/ice/cs/player.htm?id=8448385
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Pointem a později parťákem Johnsem.43 V lednu však utrpěl zranění v dolní části těla a 

vynechal 26 utkání. Po dvou měsících se vrátil a pomohl svému týmu v bojích o play off i 

v samotné play off. V základní části posbíral 35 bodů v 56 zápasech. V play off se podařilo 

Tampě dojít do finále konference (přes New Jersey Devils s Boston Bruins), kde padli 

s budoucím vítězem Stanley Cupu, Washington Capitals. Palát se výrazně podílel 12 body 

v 17 zápasech. V příští sezóně věří, že se zkušenému týmu konečně podaří vyhrát.44  

 

David Krejčí 
 

Kladenského útočníka si v roce 2004 vybrali Boston Bruins v druhém kole (celkově 

63.), ale do elitního týmu se podíval až po dvou sezónách v QMJHL a v polovině sezóny 

v AHL. Ve svém premiérovém utkání proti Buffalu nejen že Bruins utrpěli porážku 7:1, ale 

český forvard ve svém třetím střídání i otřes mozku.  

V sezóně 2008/09 se již napevno usadil NHL a stal se hvězdou nejen svého týmu, ale i 

celé ligy (73 bodů v 82 zápasech).  Z pohledu svého týmu byl nejlepším hráčem, z pohledu 

ligového pak získal trofej pro nejlepšího hráče v bodování plus/minus v základní části (NHL 

Plus/Minus Award), stejně tak v ročníku 2013/14. V zápase proti Torontu zaznamenal svůj 

první hattrick v NHL. O dva roky později se Bruins probojovali až do finále play off. Už 

v semifinále se blýskl prvním hattrickem v play off v historii Bruins po dvaceti letech, a navíc 

se výrazně podílel na zisku Stanleyova poháru pro Medvědy po 39 letech (naposledy pohár 

získali legendární hráči kolem Phila Esposita a Bobby Orra). S 26 body se stal 

neproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. 12  

Před sezónou 2014/15 si Bruins pojistili českého talenta až do roku 2021. Vydělá si 

43,5 milionu dolarů, což je nejlepší plat v týmu. V uplynulé sezóně Krejčí nasbíral 44 bodů 

v 64 zápasech a nebýt toho, že trenér protočil kolem Krejčího osm nováčků, s hvězdnými 

spoluhráči by si nejspíš připsal bodů o něco více.45 Stejně tak, kdyby nebylo četných zranění, 

která českého útočníka dlouhodobě srážejí, jeho celkové bodování za 12 sezón (570 bodů 

v 769 zápasech) v dresu Medvědů by mohlo být ještě působivější.  

 

Tomáš Hertl 
 

Slávistického centra si vybrali San Jose Sharks v roce 2012 v prvním kole draftu, 

celkově na 17. místě. „Sharks jsou odmalička mým nejoblíbenějším klubem,“ tvrdil 

internetovému deníku CSNcalifornia.com nadšený Hertl.46 A svůj nejoblíbenější klub čestně 

reprezentuje již šestou sezónu (včetně ročníku 2018/19).  
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Za moře odcházel za velice vypjaté situace, kdy si ho slávistický klub chtěl udržet za 

každou cenu i pro sezónu 2013/14. Tehdejší trenér Slavie Vladimír Růžička si trval na svém i 

po neuvěřitelném startu v NHL. První zápas – první bod za asistenci. Druhý zápas – dvě 

branky, první hvězda zápasu. Třetí zápas – čtyři vstřelené branky, devatenáctiletý mladík je 

opět vyhlášen první hvězdou zápasu, vyrovnává klubový rekord v počtu nejvyššího počtu 

vstřelených branek v utkání jedním hráčem a rovněž si připisuje prvenství nejmladšího střelce 

čtyř gólů v zápase NHL do roku 1988.12,47 V prosinci jej ze hry na dlouhou dobu vyřadilo 

zranění po faulu Dustina Browna, a tak ve své nováčkovské sezóně stihl jen 37 zápasů, 

v nichž si připsal 25 bodů (15+10). V play off přidal 5 bodů v 7 utkáních.  

V ročníku 2015/16 patřil mezi nejlepší, když pomohl do finále Stanley Cupu 6 góly a 

5 asistencemi ve 20 zápasech, ale vinou zranění přišel o rozhodující bitvy ve finále 

s pozdějšími vítězi z Pittsburghu. O rok později po výborném startu musel v listopadu na 

operaci pravého kolene.48  

V sezóně 2017/18 vyrovnal své kariérní maximum 46 bodů (22+24). „Byla to přesně 

ta sezóna, na kterou jsem čekal,“ řekl v rozhovoru pro stanici Nova Sport. A zářil i v play off. 

V sérii proti Anaheimu vstřelil 3 góly, z toho dva vítězné, úspěšnost na buly měl 63 procent. 

Ve druhém kole s Vegas přidal další tři góly, tam ale cesta Žraloků skončila. Bilance: 10 

zápasů, 9 bodů (6+3). 11 „Byl to pravděpodobně náš nejlepší hráč v play off,“ řekl o českém 

forvardovi trenér Sharks Peter DeBoer. „Je ohromně důležitým dílkem naší sestavy.“  Nejde 

jen o body, ale Hertl umí hrát všude, kam ho trenér postaví – na křídle, na centru, v jakékoliv 

útočné lajně. Trenér ho nasazuje na přesilovky i oslabení, čas na ledě se pohybuje okolo 18 

minut.49,50 A to nejlepší má mladý talent doufejme stále před sebou. V červenci podepsal se 

Sharks nový čtyřletý kontrakt.51  

 

Jakub Vrána 
 

Pražský rodák, který se rozhodl již v patnácti letech zlepšovat své dovednosti ve 

švédském Linköpingu, byl draftován v roce 2014, stejně jako David Pastrňák. V prvním kole 

si ho vybrali Washington Capitals, celkově na 13. místě. V prvním roce se ještě vrátil zpět do 

Švédska, což mu umožňoval tříletý nováčkovský kontrakt. Druhý rok válel v AHL za tým 

Hershey Bears, s nimiž se dostal až do finále.  

Svůj debut v NHL zažil v sezóně 2016/17, kdy se v sestavě uvolnilo místo po zranění 

amerického útočníka T. J. Oshieho. V sestavě nakonec zůstal i po jeho návratu a dostal 
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možnost ukázat se ve 21 zápasech, v nichž si připsal 6 bodů (3+3). Svůj premiérový gól 

vstřelil v pátém utkání proti buffalským Šavlím po šikovné nahrávce Evgenyho Kuznetsova.52  

V následujícím ročníku již zapadl do elitní sestavy Washingtonu a mohl naplno ukázat 

své schopnosti. Odehrál 73 zápasů, vstřelil 13 gólů a na 14 přihrál. Opravdovým hrdinou se 

stal v play off. V pátém zápase v sérii s Pittsburghem rozhodl o výhře Capitals pět minut před 

koncem zápasu a ještě si připsal dvě asistence. „Myslím, že byl jedním z nejlepších hráčů 

v sérii s Tampou Bay a Vegas,“ ocenil Vránu známý washingtonský reportér Tarik El-Bashir. 

A co víc. Nastupoval v elitní formaci s Rusy Alexem Ovechkinem a Evgenym Kuznetsovem. 

„Když hrajete poprvé v životě play off, trenér vás posune do prvního útoku a vy pak dáte 

vítězný gól a ještě máte asistence, tak k tomu já nemusím nic říkat. To mluví samo za sebe,“ 

pousmál se Kuznetsov.53 Poslední finálový zápas s Vegas dokonce ozdobil gólem a mohl tak 

zvednout nad hlavu nejcennější trofej.11 

 
 

Tomáš Nosek 
 

Rodák z Pardubic odešel do Detroitu v roce 2014. První sezónu odehrál na farmě 

Detroitu v týmu Grand Rapids Griffins. Rok poté nastoupil za záložní celek do 70 utkání, 

v prosinci si pak odbyl svůj debut v NHL proti Nashvillu. Ani ve třetí sezóně se do sestavy 

Detroitu neprobojoval. Dostal šanci nastoupit jen do 11 zápasů, ale v AHL bodoval. V play 

off nasbíral 22 bodů v 19 zápasech, stal se nejproduktivnějším hráčem týmu a výrazně tak 

pomohl k zisku Calder Cupu.  

V létě 2017 přišla životní šance. Z řad českých hráčů, které si nový tým Vegas Golden 

Knights mohl v rozšiřovacím draftu vybrat, sáhl po jediném – Tomáš Nosek.54 

V nováčkovském kempu tak bojovali o místo v sestavě dva Češi, dva Tomášové – Tomáš 

Nosek a Tomáš Hyka. Nakonec byl Nosek tím šťastnějším. V základní části odehrál 67 utkání 

s patnácti bodovou bilancí (7+8), většinou ve čtvrtém útoku. 11 V zápase proti Arizoně 

skóroval už po dvou a půl minutách. Byla to jeho první branka v sezóně a zároveň se stal 

autorem historicky prvního domácího gólu Golden Knights. Asistoval také u prvního gólu 

Vegas v play off. Zde přidal v 17 zápasech 6 bodů, z toho tři góly ve finálové sérii proti 

Washingtonu. V červenci podepsal s Vegas novou roční smlouvu.  

Michal Kempný 
 

Rodák z Hodonína, bývalý hráč Komety Brno, Slavie Praha a poslední sezónu hráč 

Kontinentální ligy týmu Avangard Omsk, podepsal v květnu 2016 jako nedraftovaný volný 
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hráč roční dvoucestný kontrakt s Chicago Blackhawks. A ihned byl zařazen do základní 

sestavy Černých Jestřábů, kde se potkal s krajanem Michalem Rozsívalem.55 Nastoupil k 50 

zápasům s bilancí osmi bodů. O své pevné místo v sestavě přišel po příchodu krajana Jana 

Rutty.  

Následující ročník (2017/18) byl Kempný po 31 zápasech (1+6 bodů a 13 kladných 

bodů v hodnocení plus/minus) vyměněn za třetí volbu v draftu 2018 do Washingtonu 

Capitals.56 „Myslíme si, že k nám dobře zapadne, je to opravdu dobrý bruslař a počíná si jako 

veterán. Získáme s ním trochu víc možností a určitě naší obraně pomůže,“ věří kouč Trotz.57 

Do Capitals zapadl skvěle. Do konce základní části stihl odehrát 22 utkání a figuroval mezi 

nejlepší čtveřicí obránců v týmu. Jeho parťákem byl po celou dobu nejproduktivnější obránce 

Capitals John Carlson.58 V play off nastoupil do všech 24 zápasů s bilancí 2+3, na ledě strávil 

hodně minut (například v prvním finále 20:10) a dokráčel si k zisku nejcennější trofeje. 

Kromě útočníka Jakuba Vrány se i Kempný radoval ze zisku Stanleyova poháru. Český bek si 

prožil svůj sen. „Já nevím, co říct. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Jsem plný emocí, je to určitě 

největší okamžik v mé kariéře,“ líčil ve vítězné euforii ve video rozhovoru pro NHL.com/cs. 

„Z kluka, který byl hokejově spíš při zdi, se vypracoval v obránce, který umí vycítit příležitost. 

Má výborné vidění, umí si najet do šancí. I když toho v zámoří moc neodehrál, je zkušený. 

Prostě k nám zapadl. Dobrý hráč a výborný kluk,“ ocenil českého zadáka kouč Trotz.59 

V červnu se pak dohodl s držiteli Stanley Cupu na nové čtyřleté smlouvě.60  

 

Tomáš Plekanec 
 

Jeden z nejtalentovanějších českých hokejistů je bez pochyby tento kladenský centr. V roce 

2001 si ho vybral slavný kanadský klub Montreal Canadiens ve třetím kole, celkově 71. 

v pořadí. Svůj premiérový zápas v NHL stihl již před výlukou sezóny 2004/05, ale první 

branku si připsal až v ročníku po výluce, kdy už se stal základním článkem Canadiens.  

Plekanec představuje dokonalého univerzála, tedy hráče, na kterého se trenér může 

spolehnout za všech situací na ledě. Nepatří mezi nejlepší střelce, ani nahrávače, ani není 

nejlepší hráč na oslabení či přesilovky, ale je vším dohromady.12 V Montrealu zůstává 

spolehlivým „defenzivním specialistou“.  

Sezóna 2009/10 byla pro „Plekyho“ bodově nejlepší v kariéře. V 82 zápasech nasbíral 

70 bodů (25+45), v play off došli Canadiens do finále konference, v 19 zápasech přidal čtyři 

branky a na sedm přihrál. V uplynulé sezóně (po 60 zápasech, kde si připsal 24 bodů (6+18)) 

byl vyměněn do Toronto Maple Leafs. Po 14 sezónách u Canadiens, kde nastoupil do 981 
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utkání a nashromáždil 605 bodů (232 gólů a 373 asistencí), poprvé musel změnit dres. Za 

Toronto nastoupil do 17 zápasů, jeho čas na ledě se zkrátil na deset minut, a tak nedostal šanci 

toho moc předvést. Zaznamenal také jen dvě asistence. Situace se změnila v play off. Kvůli 

trestu spoluhráče ho trenér Mike Babcock posunul ze čtvrtého útoku do druhého, podařilo se 

mu vstřelit dvě branky a na dvě nahrát. Po 7 zápasech však pro Maple Leafs play off skončilo 

a s tím i Plekancův sen o Stanley Cupu.11 V neděli 1. července Canadines vyslyšeli jeho přání 

vrátit se zpátky a podepsali s ním roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů.61  

Na začátku nové sezóny, v utkání proti Detroit Red Wings, před fanoušky Canadines, 

si připsal svůj 1000. zápas v základní části NHL. Oslavil ho první trefou v sezóně a byl 

vyhlášen první hvězdou zápasu. „I když si podobné věci užívám po svém a nedávám příliš 

najevo emoce, tohle bylo samozřejmě něco mimořádného,“ řekl Plekanec k aplausu, jehož se 

mu dostalo od fanoušků. „Takový večer nezažíváte jen tak každou chvíli, aby 22 tisíc lidí 

takto zareagovalo. Bylo to něco, co si budu určitě dobře pamatovat.“ Plekanec se stal 

jedenáctým Čechem, který na tuto úctyhodnou metu dosáhl.62  

V druhé polovině října ho vedení klubu zapsalo kvůli problémům se zády na seznam 

zraněných hráčů a v listopadu pak přišla nečekaná zpráva: Plekanec v NHL končí. 

S Canadiens se dohodl na ukončení smlouvy. Celkem si tak zahrál 1001 utkání, v nichž 

nasbíral 608 bodů. V dresu Canadines odehrál 984 zápasů- jen šest dalších hráčů v dresu 

Montrealu jich odehrálo více. „Jsem šťastný za všechno, co jsem dokázal s Canadiens. Můžu 

odejít spokojený," uvedl český veterán.63   

 

Jakub Voráček 
 

Ryšavý chlapík vynikal už odmalička. V dorostenecké lize i v juniorce za Kladno 

jasně dominoval a v roce 2007 ho draftoval Columbus Blue Jackets jako sedmičku. 

V juniorské QMJHL nasbíral za Halifax v první sezóně 86 bodů v 59 zápasech (+ 24 bodů ve 

12 zápasech play off), ve druhé posbíral dokonce 101 bodů v 54 zápasech (+ 18 bodů v 18 

zápasech play off) a vysloužil si trofej pro nejlepšího nováčka. Ve dvaceti se stal mistrem 

světa, kdy zásadně přispěl k triumfu přihrávkou na jeden z nejslavnějších gólů – Karla 

Rachůnka, který v čase 59:52 vyrovnal. Svou zářivou kariéru NHL začal v dresu Columbusu, 

kde ve třech sezónách stihl posbírat 134 bodů ve 241 zápasech.  

Poté přišla výměna do Philadelphie, kde „Voras“ nastupuje už do osmé sezóny a 

zahrál si zde (i ve stejném útoku) se svým dětským vzorem, Jaromírem Jágrem.12 V ročníku 

2014/15 si zahrál All-Star Game, neboť až do konce základní části bojoval o trofej 
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nejproduktivnějšího hráče NHL. Nakonec skončil s 81 body těsně pátý. V létě 2015 podepsala 

již hvězda NHL s Letci nový osmiletý kontrakt za 66 milionů dolarů (tedy 1,35 miliardy 

korun). Více peněz v ročníku 2017/18 mělo jen sedm superhvězd. A právě ročník 2017/18 byl 

prozatím Voráčkův nejvydařenější. V 82 zápasech nastřádal 85 bodů (20+65) a v kanadském 

bodování si připsal 15. místo.  Další 3 body přidal v šesti utkáních play off.  

Urostlá postava, rychlost, síla, šikovnost, to vše, a ještě více dělá z Jakuba jedinečného 

hráče. Časopis Pro Hockey ho v uplynulé sezóně zařadil mezi TOP 10 tvůrců hry.13 Ryšavé 

křídlo Philadelphia Flyers dosahuje mistrovského umění v nahrávkách. Naprosto přesně, 

rychle a spolehlivě na spoluhráčovu hůl. S 65 asistencemi byl čtvrtý v celé NHL. V elitním 

útoku Flyers nastupoval často s kamarádem Claudem Girouxem a první polovinu uplynulé 

sezóny nově s centrem Seanem Coutierem, se kterým vytvořili dokonalé trio. V únoru byl 

Voráček přesunut do druhé lajny ke dvojce loňského draftu Nolanu Patrickovi.14 Jako jeden 

z mála českých hokejistů hraje stěžejní roli ve svém týmu a již potřetí v kariéře byl 

nejproduktivnějším Čechem NHL. „Kolikrát se mančaftu stane, že se v jedné sezoně sejde 

čtyři, pět hráčů, kteří hrají nejlepší hokej své kariéry? Letos se tak cítím já, Claude Giroux, 

Sean Couturier, Ivan Provorov,“ liboval si.64  

V roce 2015 založil se svou sestrou, která žije s diagnózou roztroušené sklerózy, 

Nadaci Jakuba Voráčka na podporu pacientů s touto nemocí. Jakub finančně podporuje 

provoz nadace a za každý bod v NHL přispívá tisíci dolary. Snad v nadcházejících sezónách 

ještě přibude mnoho peněz na konto této nadace.65  

 

Dominik Simon 
 

Odchovance pražské Sparty si vybrali v roce 2015 v pátém kole draftu jako celkově 137. 

hráče Pittsburgh Penguins. Ačkoliv byl draft 2015 považován za jeden z nejsilnějších v tomto 

století, bylo vybráno 11 Čechů (Pavel Zacha, Jakub Zbořil, Filip Chlapík a další). Více 

českých hokejistů bylo draftováno před deseti lety (13). Jedničkou draftu se stal kanadský 

centr Connor McDavid, pravděpodobně největší talent od dob Sidney Crosbyho.66 Simon 

s Tučňáky podepsal tříletý dvoucestný nováčkovský kontrakt.  

Debutu v NHL se dočkal 13. března 2016 na ledě New York Rangers. Penguins 

vyhráli a Simon si zapsal první asistenci.67 Ve stejném ročníku nastoupil jen ke dvěma dalším 

duelům, následující sezónu totéž. Talentovaný útočník tak trpělivě čekal na svou šanci 

v nejlepším klubu posledních let, kterou dostal na začátku prosince sezóny 2017/18, kdy ho 

vedení povolalo z farmy. A hned se blýskl dvěma asistencemi po boku kapitána Crosbyho 
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v elitní formaci (kde nastupoval po zbytek sezóny). „Hrát se Sidem je prostě neuvěřitelné,“ 

rozplýval se hokejista. „Klidně můžete ztratit puk, on je nablízku, aby vám pomohl zachránit 

situaci. Cítil jsem se vedle něj fakt skvěle.“68 Svůj premiérový gól vstřelil 14. ledna 2018, kdy 

překonal slavného Henrika Lundqvista v duelu s New York Rangers (tedy stejným týmem, se 

kterým zažil svůj debut v NHL) a byl vyhlášen první hvězdou večera.69 Do konce základní 

části nastoupil celkem k 33 utkání s bilancí 12 bodů (4+8). V bojích o Stanleyův pohár přidal 

tři asistence v osmi zápasech. Tučňáci se „three-peatu“, třetího Stanley Cupu v řadě sice 

nedočkali, ale Dominik konečně prorazil v prvním týmu a u celku z Pensylvánie se dočkal 

nového dvouletého kontraktu.70  

V nové sezóně podává prozatím Simon přesvědčivé výkony. Příběh českého talentu 

může být velkou inspirací pro hráče, kteří na svůj debut v NHL stále čekají.  

 

 

Jakub Jeřábek 
 

Plzeňský obránce je příkladem hráče, který dostal možnost v NHL i bez vstupního 

draftu. Díky výkonům na mistrovství světa a v KHL podepsal roční kontrakt se slavným 

celkem Montreal Canadiens a v létě 2017 se vydal vstříc svému snu o NHL.  

V přípravném kempu sice neuspěl, ale už po šesti týdnech nové sezóny jej klub povolal do 

elitního týmu. Premiéry se dočkal 22.11.2017 v duelu s Nashville Predators. Obstál výborně, 

odehrál 18:16 minut a připsal si jeden kladný bod.71 Jeho pozice v týmu sílila. Postupně 

dostával více času na ledě. Celkem nastoupil do 25 utkání, kde získal 4 body. Poté byl 

vyměněn do Washingtonu Capitals, stejně jako krajan Michal Kempný z týmu Chicago 

Blackhawks. Oběma bekům pomohl se začleněním další krajan, Jakub Vrána, který v hlavním 

městě hraje již druhou sezónu. Stejnou bilanci Jeřábek zaznamenal i v 11 zápasech, ve 

kterých v základní části nastoupil. V play off dostal příležitost jen dvakrát, ale jeho jméno se 

mezi oficiálními držiteli Stanley Cupu, který Caps poprvé v historii získali, neobjevilo.72  

V srpnu jako volný hráč podepsal novou smlouvu s klubem Edmonton Oilers, ale ještě 

před startem nové sezóny byl vyměněn do St. Louis.73  

 

Roman Polák 
 

Odchovanec ostravské Poruby, známý svou tvrdou hrou, se přesunul za moře 

v osmnácti letech a rok nastupoval v juniorské WHL. Byl draftován v roce 2004 v šestém 

kole týmem St. Louis Blues. Smlouvu s některým z klubů však nezískal, a tak se vrátil zpět do 

Ostravy.  
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Další rok uzavřel dvoucestný kontrakt s Bluesmany. K prvnímu zápasu nastoupil 12. 

října 2006, kdy St. Louis zvítězili na domácím ledě 3:2 nad Boston Bruins. Obě sezóny 

nastupoval střídavě v elitním týmu a AHL, častěji však v záložním celku Blues.  

Následujících šest sezón patřil k základním článkům St. Louiské defenzivy. V roce 

2014 byl vytrejdován do Toronta a celkem na čtyři roky se přesunul do Kanady (vyjma konce 

sezóny 2015/16, kdy byl vyměněn do týmu San Jose Sharks ke krajanu Tomáši Hertlovi, 

s nímž se dostal až do finále Stanley Cupu).  

V sezóně 2017/18 odehrál vinou zranění jen 54 zápasů, v nichž posbíral 12 bodů, 

zaznamenal 131 hitů, zblokoval 84 střel a průměrně strávil na ledě 17:39 minut na zápas.   

Dalších 7 duelů přidal v play off. Po vypršení smlouvy připouštěl i možný návrat domů, ale 

hned v první den trhu s volnými hráči podepsal robustní bek roční smlouvu s Dallas Stars.74  

 

Ondřej Kaše 
 

Šikovný útočník z hokejové rodiny, odchovanec Pirátů Chomutov, kde jeho otec trénuje 

juniorský tým, si za své výkony brzy vysloužil povolání do prvního týmu. V sezóně 2015/16 

odehrál za farmářský celek San Diego 25 utkání (8+6) a v play off přidal dalších devět duelů 

(1+3). Nebýt otřesu mozku, mohl v NHL nastoupit již v této sezóně.  

V nadcházející sezóně se dočkal svého debutu v dresu Anaheim Ducks, první gól 

oslavil na začátku prosince v duelu s Vancouver Canucks.75 „Je jak ten králíček z televizní 

reklamy na baterky. Neunavitelný, s obrovskou zásobou energie,“ prohlásil kouč Randy 

Carlyle. „Pro mě je hodně šikovné, že se s ním dá různě hýbat v sestavě. Umí hrát všude.“ 

Celkem naskočil do 53 utkání s bilancí 5+10 a dokázal, že je platným hráčem a do sestavy 

týmu patří.76 „Mám v plánu minulou sezonu minimálně zopakovat, ale spíš ještě vylepšit,“ 

řekl jednadvacetiletý forvard před startem nového ročníku.77 A povedlo se. V uplynulé sezóně 

nastoupil do 66 utkání, připsal si 38 bodů a pozitivní bilanci + 18 ve statistikách plus minus. 

Nebýt zdravotních problémů, kvůli kterým vynechal 14 utkání, mohla být čísla ještě větší. 

„Jen to, že nejste draftovaný v prvních třech kolech, neznamená, že nemůžete hrát NHL. O to 

je hezčí mít takové hráče na své straně,“ zdůraznil kouč anaheimských Kačerů. (Ondřej byl 

draftován až v posledním kole na 205. místě). Své spoluhráče dobíjí Kaše svými góly i 

neustále dobrou náladou. „Hraje s velkým úsměvem na tváři. Je to zábavný kluk, který rád 

střílí góly. Je radost sledovat, když se mu to podaří,“ uvedl spoluhráč Jakob Silfverberg.78  

O budoucnost se Ondřej bát nemusí. S kalifornským klubem podepsal novou tříletou 

smlouvu do roku 2021. A stejně jako celá rodina doufá, že si jednou v NHL zahraje společně 
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se svým bratrem Davidem (draftovaným v roce 2015 týmem Philadelphie Flyers), který 

v nové sezóně 2018/19 zatím nastupuje v AHL.79  

 

 

Pavel Zacha 
 

Šikovného odchovance Bílých Tygrů Liberec si v roce 2015 vybrali New Jersey 

Devils. V prvním kole jako celkově šestého, nejvýše draftovaného Evropana. Dva roky se 

rozehrával v juniorské OHL a následující sezónu (2015/16) ho v posledním zápase nechali 

„ochutnat“ NHL. Připsal si dvě asistence, čtyři plusové body a podílel se tak na výhře nad 

Torontem Maple Leafs 5:1.  

Od dalšího ročníku už nastupoval pravidelně. V uplynulé sezóně si připsal 25 bodů 

(8+17) v 69 zápasech, obdobně i sezónu minulou. „Je to skvělý mladý hokejista. Je urostlý, 

silný a velmi dobře na svůj věk brání. To se nevídá často,“ uvedl spoluhráč Taylor Hall pro 

NJ.com.15 

 

Radko Gudas 

 

Rodák z Kladna odešel do zámoří v roce 2009. První sezónu strávil v Západní 

hokejové lize (WHL), následující dvě sezóny v AHL, kde v roce 2012 získal s týmem Norfolk 

Admirals Calder Cup. Očekávaný draft přišel v roce 2010, kdy si jej ve 3. kole jako 66. 

vybrala Tampa Bay Lightning.  Do NHL naskočil však až v roce 2013.  

Obránce známý svou drsnou hrou si po vzoru svého otce rychle zjednal respekt mezi 

všemi hráči. Nenašli bychom jedinou sezónu, ve které by počet zápasů převýšil počet jeho 

trestných minut. V průběhu třetí sezóny, těsně před koncem přestupního období (po 31 

zápasech) byl vyměněn z Tampy do Philadelphie Flyers, kde už však kvůli zranění kolene do 

sezóny nezasáhl. „Nečekal jsem, že mě Tampa vymění. Přišlo to dost rychle, ale musím to vzít. 

Co se dá dělat?“ řekl Gudas v telefonickém rozhovoru pro Aktuálně.cz.80  

Ve Philadelphii působí dodnes spolu s dalšími krajany Jakubem Voráčkem a 

brankářem (nynějším švagrem) Michaelem Neuvirthem. Podepsaný kontrakt na 13,4 milionu 

dolarů má až do roku 2020. Jak je vidět, angažmá v NHL nezáleží vždy jen na počtu branek a 

asistencí. V sezóně 2017/18 dostal trest od vedení NHL za nepřiměřený faul na soupeře (úder 

hokejkou do krku) a disciplinární komise mu na 10 zápasů zastavila činnost. Kvůli tomu 

nastoupil k 70 zápasům, kde si připsal 16 bodů a také 83 trestných minut. Philadelphie se i 

přes nezdar v první polovině sezóny probojovala do play off, kde však podlehla v prvním kole 
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obhájcům Stanley Cupu z Pittsburghu 2:4 na zápasy a pro Radka Gudase to bylo velmi 

nepovedené play off. „Gudas získal pověst jednoho z nejtvrdších hráčů NHL, který v 

obranném pásmu výrazně ztěžuje pohyb a sebevědomí soupeře. Když je na ledě, útočníci 

protivníka si musí dávat sakra pozor. Mít hlavy nahoře. A s pukem si pak tolik nedovolí, 

nemají na hokejkách klid.“ 81  

 

Radek Faksa 
 

Třinecký odchovanec byl draftován v 16 letech do Ontarijské hokejové ligy (OHL, 

jedna ze tří hlavních kanadských juniorských lig). Během první sezóny naskočil do 62 zápasů, 

kde si připsal 66 bodů a s 29 góly se stal nejlepším střelcem ligy. V roce 2012 byl jako 

celkově 13. hráč draftován týmem Dallas Stars. Zpráva skautů NHL zněla takto: kreativní 

tvůrce hry, který disponuje kombinací síly a rychlosti. Elitní bránící hráč. Tvrdý protivník se 

svými 190 centimetry a 92 kilogramy. A nejproduktivnější nováček Ontario Hockey League v 

sezoně 2011-12.82  

V sezóně 2015/16 si konečně splnil svůj sen v sestavě Dallas Stars. „První zápasy byly 

úžasné. Cením si každého startu, každého střídání v NHL,“ řekl. „Je skvělé tady hrát. Jsem 

šťastný.“ 83  

V posledních dvou uplynulých sezónách si připsal shodně 33 bodů. Sezóna 2017/18 

byla pro Faksu zdařilá. Překonal své střelecké maximum (17 branek) a ve statistikách plus 

minus si připsal pozitivní bilanci +21, která ho zařadila celkově na 28. místo v lize. Vstřelil 

také svůj první hattrick. Dallas vyhráli na ledě Golden Knights 3:0 a o všechny branky se 

během 7 minut postaral právě Faksa.84 Ale ani Faksova forma nepomohla k postupu do play 

off.  

 

Vladimír Sobotka 

 

Z pražské Slavie se šikovný útočník přesunul do zámoří, kde se hned v první sezóně 

prosadil do prvního týmu Bruins. I přes to ve všech třech sezónách v Bostonu startoval 

střídavě v prvním týmu a střídavě na farmě. Až po výměně do St. Louis si upevnil pozici a 

jeho výkony šly nahoru.  

Po 4 vydařených sezónách se s klubem nedohodl na podmínkách nové smlouvy a dal 

přednost sibiřskému Omsku. K velkému potěšení všech se po třech letech v KHL vrátil zpět, a 

dokonce na místo, kde působil před svým odchodem. S Bluesmany podepsal nový tříletý 

kontrakt. Sezónu 2016/17 již dohrával v zámořském celku. První zápas, hned první gól. 
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„Před prvním střídáním jsem byl trochu nervózní,“ přiznal Vladimír Sobotka. „Přemýšlel 

jsem o všem, co jsem tady prožil. Byly to moc příjemné pocity.“85 Do celku přirozeně zapadl, 

jako by nikdy neodešel. V play off stihl nastoupit do 11 zápasů, kde dal dvě branky a připojil 

čtyři asistence. V týmu se setkal s krajanem Dmitrijem Jaškinem, který nešetřil komplimenty: 

„Vladimír umí úplně všechno,“ prohlásil na adresu svého krajana. „Je silný, rychlý, chytrý, 

má šikovné ruce. Disponuje vším, co od hráče chcete. Ani roky v Rusku ho nezměnily, pořád 

je hladový po úspěších.“ 86  

V sezóně 2017/18 odehrál všech 81 utkání, získal 31 bodů. St. Louis však po 11 letech 

skončili v základní části. Zpočátku atakovali čelo celé ligy, avšak kolem Vánoc se přestalo 

dařit a zlepšení v závěru základní části už Bluesmanům nepomohlo, vysoké ambice na zisk 

nejvyšší trofeje byly pryč.87  

V létě byl ve velkém trejdu spolu s Berglundem, Thompsonem a dvěma výběry 

v draftu vyměněn za Ryana O‘Reillyho do Buffala Sabres.  

 

Martin Frk 
 

Dlouholetý útočník Karlových Varů odešel v roce 2010 do kanadské juniorské ligy 

(QMJHL) a to i přes to, že měl s Vary podepsanou smlouvu až do roku 2013. Tým z Halifaxu 

za něj zaplatil odstupné ve výši 200 tisíc dolarů. V lize odehrál tři úspěšné sezóny, ve kterých 

nasbíral 163 bodů ve 152 utkáních a v sezóně 2012/13 vyhrál s Halifaxem President’s Cup.  

Následující čtyři sezóny strávil na farmě (střídavě v AHL a nižší ECHL), kdy poslední 

sezónu vyhrál s Grand Rapids Griffins Calderův pohár a na sezónu 2017/18 si zaslouženě 

vybojoval místo v hlavním týmu Detroit Red Wings, kteří ho v roce 2012 draftovali ve 

druhém kole jako svou první volbu. Premiéru Rudých křídel v nové Little Ceasars Areně 

ozdobil Martin dvěma góly, přidal asistenci a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. "Jedna věc 

jsou góly, tohle je očividně jeho silná stránka," hodnotí detroitský kouč Jeff Blashill. "Ale on 

zvládá i spoustu dalších drobností. Umí to u mantinelů, hraje zodpovědně, tvrdě pracuje. Díky 

tomu do něj jako trenér vkládáte čím dál víc důvěry." Frk odehrál celkem 68 zápasů a připsal 

si 25 bodů (11+14). V Detroitu platila rovnice, když se trefí Frk, znamená to výhru. Celkově 

se však Detroitu moc nedařilo a do bojů o Stanley Cup se nepodíval.  

V nové sezóně pokračuje ve stejném dresu s novou roční smlouvou.88  
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Michael Frolík 
 

Kladenský odchovanec se v osmnácti letech vydal do kanadské juniorské ligy 

QMJHL, kde si po dvou sezónách přesvědčivým výkonem (144 bodů v 106 zápasech) 

zasloužil smlouvu v NHL. První tři sezóny oblékal dres floridských Panterů. Nedařilo se mu 

zde vůbec špatně, do bojů o Stanleyův pohár se s Pantery však nepodíval. Sezónu 2010–2011 

dohrál již v klubu Chicago Blackhawks, kde působil další dvě sezóny. Ač v týmu nedostával 

tolik prostoru, výrazně Černým Jestřábům pomohl v play off v roce 2013 k zisku Stanley 

Cupu.  I tak se na další dva roky stěhoval do týmu Winnipeg Jets, kde si vedl výborně. 

V obou sezónách posbíral shodně 42 bodů.  

Od sezóny 2015-16 působí v klubu Calgary Flames, se kterými podepsal pětiletou 

smlouvu. „Jsme moc rádi, že se nám podařilo ho získat. I on nám řekl, že si myslí, že tenhle 

tým má šanci prorazit. Máme nadějné mužstvo, někteří z našich klíčových hráčů jsou hodně 

mladí, a to se mu líbilo“, prohlásil generální manažer Brad Treliving.89 V prvním roce u 

Flames ve dvanáctém zápase oslavil svůj první hattrick v NHL. Ve stejné sezóně v duelu proti 

St. Louis Blues přidal další. Frolík je útočník, na kterého se Flames mohou vždy spolehnout. 

„Michael pro nás znamená strašně moc,“ řekl kouč Glen Gulutzan. „Jde o top hráče na 

oslabení i do hry pět na pět, může nastupovat proti nejlepším soupeřům a každý zápas, v němž 

dá gól, nebo na něj přihraje, je pro něj i pro nás odměnou.“ 90 Frolík tvoří se Švédem 

Backlundem a Američanem Tkachukem takzvanou 3M line, jednu z nejvíce stabilních a 

nejlépe bránicích řad současného hokeje. V sezóně 2016-2017 spolu odehráli 73 zápasů.91 

Zároveň tato sezóna byla pro Frolíka nejúspěšnější. Odehrál všech 82 utkání, ve kterých si 

připsal 44 bodů a poprvé (a zatím naposledy) se s Plameny podíval alespoň do 1. kola play 

off. „Dokáže spolehlivě odehrát spoustu minut. Je to velký profesionál a dá se říct, že je to 

náš motor,“ řekl trenér Flames pro NHL.com. Chicago z něj udělalo defenzivního specialistu. 

Obranářské schopnosti, poctivá hra dozadu i v oslabeních. Často tak čelí nejlepším hráčům 

soupeře: ubírá rychlost Connoru McDavidovi, přerušuje pasy Joe Thorntona a blokuje střely 

Burnse a dalších hvězd. Ve statistice SAT, která sleduje poměr všech střeleckých pokusů 

v týmu při hráčově pobytu na ledě, patří i se svými kolegy z 3M line s číslem 57,58 do TOP 

30 celé NHL. „Vlastně celou dobu, co jsme se tady sešli, hraju s Chuckiem a Backsem. Jsme 

sehraní a cítím se s nimi komfortně. Musíme to odmakat a snad budeme mít budoucnost. Mám 

svůj post, svoje spoluhráče, a to mi vyhovuje,“ pochvaloval si Frolík.92  
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Sezóna 2017/18 už tak úspěšná nebyla. Kvůli zlomené čelisti vynechal 12 zápasů a 

celkem si připsal jen 25 bodů, ve statistikách +/- nepěkné číslo -19 a brány play off zůstaly 

pro Plameny bohužel zavřené.  

 

Jan Rutta 
 

Od začátku uplynulé sezóny nastoupilo do nejlepší ligy šest českých beků. Mezi nimi i 

písecký rodák, chomutovský Pirát Jan Rutta, o kterého vzrostl v NHL enormní zájem po 

květnovém mistrovství světa. Dostal pět nabídek, z nichž si vybral Chicago Blackhaws, 

s kterými podepsal roční dvoucestnou smlouvu. A uspěl. Rutta byl pátým hráčem, který 

odešel před novou sezónou z české extraligy poprat se o NHL.93 Během kempu se v elitním 

týmu udržel a stal se oporou Černých Jestřábů. Svou první branku vstřelil ve druhém zápase 

proti Columbusu. Celkově odehrál 57 utkání, kde nasbíral 25 bodů a za své výkony, 

především přehled, klid a chytrou hru, se dočkal chvály ze všech stran a v Chicagu podepsal 

na další rok.94  

 

Dmitrij Jaškin 
 

Rodák z ruského Omsku, slávistický odchovanec odešel do zámoří v devatenácti 

letech. V roce 2011 ho ve druhém kole draftovalo St. Louis Blues. Sezónu 2012-13 odehrál 

v juniorské QMJHL, kde v 51 zápasech posbíral 99 bodů a stal se nejlepším hráčem týmu, 

pátým nejlepším hráčem celé ligy. Dne 3. dubna 2013 podepsal se St. Louis tříletý 

nováčkovský kontrakt a o pár dní později se dočkal svého debutu v NHL v zápase proti 

Vancouver Canucks. Další sezónu strávil převážně na farmě a v 18 utkáních v NHL 

zaznamenal alespoň svůj první gól. Od dalšího roku již dostal větší příležitost se v týmu 

prosadit.  

Před začátkem sezóny 2017/18 musel o své místo v sestavě zabojovat, předešlou 

sezónu sice odehrál 51 zápasů, vstřelil však jediný gól. Ač Blues do vyřazovacích bojů 

nepostoupili, Jaškin dostal možnost ukázat se v 76 zápasech, ve kterých si připsal jen 17 bodů 

(6+11), ale také 207 hitů, které ho v celé NHL řadily na 18. místo.95 „Měli jsme hodně 

zraněných, celá sezona byla nahoru-dolů, ale ani přes to vlastně nakonec špatná nebyla. 

Ukázali jsme, že na to máme, jen jsme to nedotáhli,“ vyprávěl Jaškin. Celkem za Blues 

odehrál 266 zápasů, ve kterých dal 25 branek a na 36 přihrál.87  
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V létě se pak vyhnul arbitráži, když podepsal s Bluesmany nový roční kontrakt. Brzy 

ho však klub umístil na waiver list, ze kterého si ho stáhli Washington Capitals. Doplnil tak 

zde české duo Michala Kempného a Jakuba Vránu.  

 

Radim Vrbata 
 

Talentované mladoboleslavské pravé křídlo přivedl do zámoří agent Crha už 

v juniorském věku. Byl draftován v roce 1999 až jako 212. klubem Colorado Avalanche. Už 

ve svých dvaceti letech mohl být v šatně s osobnostmi jako Forsberg, Sakic nebo Hejduk.12 

Během své zámořské kariéry vystřídal 7 klubů: Colorado Avalanche, Carolina Hurricanes, 

Chicago Blackhawks, Arizona Coyotes (kam se později vrátil) Tampa Bay Lightning, 

Vancouver Canuks, a Florida Panthers, kde vystřídal Jaromíra Jágra.  

Sezóna 2017/18 v dresu Panthers byla zakončením 16 let dlouhé zámořské kariéry 

jednoho z nejlepších českých kanonýrů. V sobotu 7. dubna zamával domácím fanouškům v 

posledním utkání. V té době bylo už jisté, že nepostoupí do play off. Za Panthers nastoupil jen 

ke 42 zápasům, v nichž nasbíral 14 bodů – nejméně v kariéře kromě sezóny 2008-09 

v Tampě.  

Pětkrát se dostal přes 60 bodů. Maximum je 63 bodů z ročníku 2014-15 u Canucks a 

35 branek v sezóně 2011-12 za Coyotes. „Bylo jasně dané, že svůj hokejový domov našel v 

Arizoně. Kdykoliv tam byl, tak se mu tam dařilo,“ popisoval Prospal. „A i když byl na více 

štacích, nejvíc mu to vždycky sedělo ve Phoenixu – výjimkou byl snad jen první rok ve 

Vancouveru, kde hrál ohromně vedle bratří Sedinů,“ (pozn. Bratři Sedinové ukončili svou 

kariéru tentýž rok). V Arizoně strávil sedm sezón v NHL.96 V roce 2015 si zahrál i na NHL 

All-Star Game, nastřílel 7 hattricků (poslední v dresu Panterů).  

Celkem odehrál 1057 zápasů – víc stihli z Čechů v historii NHL jen Václav Prospal, 

Patrik Eliáš, Radek Dvořák, Bobby Holík, Roman Hamrlík a Jaromír Jágr. V nich si připsal 

623 bodů za 284 gólů a 339 asistencí. „Chci poděkovat fanouškům a všem sedmi klubům, v 

nichž jsem nastupoval. Dále také managementům a trenérům, kteří mi dali příležitost hrát v 

NHL po 16 let,“ sdělil Vrbata v prohlášení. „Jsem velice šťastný, jelikož jsem mohl v NHL 

odehrát více než tisíc zápasů, jsem také velmi vděčný, že jsem byl součástí ligy tak dlouho.“ 97  

 

David Kämpf 
 

Spolu s Janem Ruttou putoval do Chicaga další hráč Chomutova, centr David Kämpf. 

Rozehrál se na farmě v Rockfordu a do prvního týmu naskočil až koncem prosince.98 Odehrál 
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46 zápasů, v nichž si připsal 11 bodů. V duelu s Winnipeg Jets vstřelil svůj první gól NHL 

v den svých 23. narozenin. A u druhé branky Chicaga, kterou vstřelil krajan Jana Rutta, 

asistoval.99 Plnou důvěru trenéra dostal i v další sezóně.  

České trio (Kämpf, Rutta, Kempný) v Chicagu je dokladem, že draft není všechno a 

skauti sledují nejen mladé hráče vhodné pro draft.98  

 

Martin Hanzal 

Důrazný centr, silný na buly, výborný v oslabení a defenzivní schopnosti.100 Píseckého 

rodáka, českobudějovického útočníka si vybrali Kojoti z Arizony v prvním kole draftu v roce 

2005. V následující sezóně zářil ve Western Hockey League (WHL, česky Západní hokejová 

liga), v jedné z trojice nejlepších juniorských lig Kanady a USA. Zde posbíral 85 bodů.  

Není mnoho hráčů, kteří by vydrželi celou kariéru v jediném klubu. Hanzal se stal od 

následujícího roku, po dobu 10 let, stálicí klubu Phoenix Coyotes (později Arizona Coyotes) a 

spolu s dalšími českými hráči jednou z opor týmu. Sedm let hrál v Arizoně po boku Radima 

Vrbaty. Až ke konci sezóny 2016/2017, kdy byl vyměněn do Minnesota Wild a po pěti letech 

(a zatím naposledy) měl možnost zahrát si o Stanley Cup.  

V létě Hanzalovi skončila pětiletá smlouva na 15,5 milionu dolarů a hned 1. července 

si ho jako volného hráče vybrali Dallas Stars. S texaským klubem se dohodl se na tříleté 

smlouvě. „Martin je velmi poctivý a všestranný hokejista na vysoké úrovni,“ řekl generální 

manažer Stars Jim Nill. „Je jedním z nejlepších centrů v lize na buly a jeho kompletní sada 

schopností náš výkon vylepší v mnoha ohledech a aspektech hry.“ 101 „Moc se do Dallasu 

těším. Působí tu krajan Radek Faksa, se kterým se dobře znám," řekl Hanzal zámořským 

novinářům. „Navíc se nemohu dočkat, až si zahraji s Bennem, Seguinem či Spezzou.“ Dallas 

navíc získal do branky Bena Bishopa, nově podepsal také Alexandra Radulova, papírově tedy 

vypadal jako velice silný tým a jeden z největších adeptů na zisk Stanley Cupu.102  Ale i přes 

velká očekávání a vysoké nároky, které byly na Hanzala i celý tým kladeny, zůstal Dallas 

před branami play off. Hanzala od začátku sezóny zužovalo jedno zranění za druhým, a 

nakonec odehrál jen 38 zápasů. Po listopadovém zranění musel dokonce podstoupit operaci 

zad a přišel tak o zbytek sezóny i o začátek příští sezóny NHL. Naposledy si zahrál proti 

Kačerům z Anaheimu 21. února. Vrátil se po téměř desetiměsíční pauze a do vítězného duelu 

se Sharks naskočil ve druhé formaci s Devinem Shorem a Jasonem Spezzou. „Zase se cítím 

jako hokejista, který může hrát zápasy. A to je pro mě nejdůležitější“, řekl potěšený Hanzal.103 

Stačilo však jen 7 duelů a 23. prosince už nedohrál zápas s New York Islanders, zranění zad 

se vrátilo. Od té doby je Hanzal opět na seznamu zraněných hráčů.  

https://www.nhl.com/cs/player/radek-faksa-8476889
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V 11 sezónách (2007/2008–2017/2018) odehrál 666 zápasů a připsal si 336 bodů.  

 

Lukáš Sedlák 
 

Českobudějovický útočníka si v roce 2011 v šestém kole draftu vybrali Culumbus 

Blue Jackets. Zahrál si dvě sezóny v juniorské QMJHL a následující tři roky bojoval na 

farmě. Svého debutu v NHL se dočkal po úspěšné sezóně 2015/16, kdy v AHL vyhrál 

Calderův pohár. Získal důvěru drsného kouče Johna Tortorelly, odehrál celou sezonu a 

vysloužil si jednocestný kontrakt na další dva roky. Místo ve třetím/čtvrtém útoku si získal 

především ohromnou pílí, kterou ocenil i Václav Prospal, jeho neoficiální rádce a mentor.  

„Od první chvíle bylo vidět, co chce. Líbí se mi také, že po tom všem zůstává nohama na 

zemi,“ uvedl. I vinou zranění odehrál v uplynulé sezóně 53 zápisů a připsal si 8 bodů (4+4).104  

 

Andrej Šustr 
 

Odchovanec plzeňského hokeje odešel do zámoří již v sedmnácti letech. Po dvou 

sezónách v juniorských ligách dal přednost vysokoškolské konferenci WCHA, kde byl po 

dobu 3 let součástí univerzitního týmu Nebraska-Omaha Mavericks. Premiéru v NHL zažil už 

v sezóně 2012/13, kdy odehrál za Blesky z Tampy jen dva zápasy. Další rok ještě pendloval 

mezi farmou a prvním týmem, v následujících letech už si dvoumetrový obránce upevnil 

místo v elitním týmu. V roce 2015 se s Tampou podíval až do finále Stanley Cupu. V sezóně 

2016/17 odehrál 80 zápasů, v nichž si připsal 3 góly a 11 asistencí. Následující sezónu se 

pozice českého beka, kterou si trpělivě budoval, změnila. Odehrál jen 44 utkání, v play off 

zůstal na tribuně. „Šustřík to nemá lehké, ale jakmile dostane větší šanci, tak hraje dobře a 

nechybuje,“ zastával se krajana útočník Ondřej Palát.105  

V létě se stal volným hráčem a poprvé v NHL změnil působiště. Anahaim Ducks s ním 

podepsali roční smlouvu.106 Studia nezanechal ani po odjezdu na Floridu a Univerzitu 

v Nebrasce úspěšně dokončil.107  

 

 

Filip Chlapík 
 

Talentovaného forvarda si vybrala Ottawa v roce 2015 ve druhém kole draftu. Tři roky 

strávil v juniorské QMJHL. S výkonností v druhé sezóně juniorské ligy Senators nebyli 

spokojeni. Zaznamenal 54 bodů v 52 zápasech, což bylo oproti předchozímu roku (75 bodů 

v 64 zápasech) málo. Vedení klubu oznámilo, že žádnou smlouvu nedostane. Kritika zabrala. 

Chlapík zabojoval a následující sezónu v 57 zápasech připsal 91 bodů a stal se 
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nejproduktivnějším hráčem mužstva. „Byla to největší proměna u hráče, jakou jsem za 

posledních pět až deset let viděl,“ přiznal asistent generálního manažera Randy Lee pro list 

Ottawa Citizen. „Byl opravdu ohromující. Najednou hrál na úrovni, které se dříve ani 

neblížil. Je to hokejista s obrovským potenciálem. Jsme nadšení, že ho začíná prodávat.“ 

S Ottawou uzavřel tříletý nováčkovský kontrakt.108   

V uplynulé sezóně putoval nahoru a dolů, v elitním týmu naskočil do 20 utkání, kde si 

připsal 4 body. Z prvního gólu se radoval ve svém 12 utkání proti Olejářům z Edmontonu, po 

přihrávce Mariána Gáboríka. Za farmářské Belleville Senators nastoupil do 29 zápasů, kde si 

připsal solidních 20 bodů. Chlapík ještě bude muset ukázat, že je chlapík.  

 

Jaromír Jágr 
 

Hokejová legenda. Jeden z nejlepších hokejistů všech dob. Každý v Čechách ví, kdo je 

to Jágr. A nejen doma. V historii kanadského bodování NHL je hned za legendárním 

Wayenem Gretzkym, když v sezóně 2016/17 dosáhl na svůj 1888. bod a dostal se tak před 

Marka Messiera.16 „Pro mě je to, jako bych byl první,“ řekl Jágr tiskové agentuře AP. 

„Waynea Gretzkyho nepočítám, ten je z jiné planety“.4  

Jágr odcestoval za moře po otevření hranic v roce 1989. Byl draftován v roce 1990 

v prvním kole jako celkově pátý týmem Pittsburgh Penguins. Odehrál zde 11 sezón, hned na 

začátku kariéry vyhrál dvakrát Stanley Cup, tvořil neporazitelnou dvojici s hvězdným Mario 

Lemieuxem. První sezónu nového tisíciletí se stěhoval do Washingtonu. V polovině třetí 

sezóny přišla výměna do New York Rangers, po 3 letech pauza od NHL v sibiřském Omsku a 

k radosti všech fanoušků návrat zpět do NHL. Následovala sezóna ve Philadelphii Flyers, 

zahrál si i za Dallas, Boston, New Jersey Devils, Florida Panthers. „Nemusí se dívat, jede do 

rohu pro puk a jeho mozek funguje jako počítač. Ví, jak vypadala situace na ledě před dvěma 

třemi vteřinkami s kam všichni hráči mířili, z čehož si vykalkuluje aktuální konstelaci za svými 

zády. Nepotřebuje se otáčet. Dokáže přihrát naslepo přímo na čepel,“ řekl o Jágrovi kdysi 

jeho osobní kouč Marian Jelínek.15  

Poslední tečku za svou neuvěřitelnou kariérou NHL udělal Jágr v dresu Calgary 

Flames v sezóně 2017/18. Vinou zranění však odehrál jen 22 zápasů, ve kterých si připsal 7 

bodů. Ve 45 letech je pravděpodobně čas se s NHL rozloučit, i když Jágr to definitivně 

neudělal. A nastává doba, kterou bychom mohli nazvat „éra po Jaromíru Jágrovi“.  
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Filip Chytil 
 

Šikovného mladíka draftoval slavný celek New York Rangers hned v prvním kole, 

celkově na 21. místě. S klubem podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. A začal výborně. 

Ve svém premiérovém, přípravném zápase proti New Jersey Devils rozhodl čtyři sekundy 

před koncem prodloužení o výhře 4:3. Od Rangers si vysloužil cenu za nejlepšího nováčka 

v kempu a v nejlepším kádru se udržel.109 Svůj debut zažil hned 5. října 2017, měsíc po svých 

18. narozeninách ve slavné Madison Square Garden proti Coloradu a stal se tak nejmladším 

českým hokejistou v historii, který v NHL nastoupil.110 Po druhém zápase v NHL putoval na 

farmu do Hartfordu. Po 45 zápasech v AHL, v nichž nasbíral úctyhodných 31 bodů, byl 

povolán zpět do Rangers. Ve svém pátém utkání se dočkal první branky. V elitním týmu si 

připsal ještě další 4 starty. 

V nové sezóně 2018/19 se Chytil chytil šance a v mužstvu zatím válí.  

 

Tomáš Hyka 
 

Odchovance Mladé Boleslavi inspirovala k odchodu do zámoří i česká legenda a 

bývalý spolumajitel klubu Radim Vrbata. V juniorské QMJHL odehrál dvě sezóny, v roce 

2012 byl v šestém kole draftu vybrán týmem Los Angeles Kings. Cesta do NHL byla však 

dlouhá. Přes Švédsko zpět do Mladé Boleslavi, kde prožil životní sezónu a zaujal i vedení 

nového celku Vegas Golden Knights.111  

Debutu se tedy dočkal až v sezóně 2017/18. V nováčkovském kempu i v přípravných 

duelech se blýskl hned několika brankami. V přípravě byl s pěti body (4+1) druhým 

nejproduktivnějším hráčem Vegas a zdálo se, že se sen o NHL blíží. „Zdá se, že je pokaždé ve 

správný čas na správném místě. Umí také tvořit hru. Je opravdu ve výborné formě,“ řekl na 

Hykovu adresu pro deník Las Vegas Review-Journal trenér Golden Knights Gerard 

Gallant.112 Ale i přes úspěšný úvod a skvělé výkony na farmě si musel na svou premiéru 

dlouho počkat. První trefu v NHL zaznamenal ve svém třetím zápase proti Canucks. I přes to 

putoval zpět na farmu. Do konce sezóny si zahrál už jen dalších sedm zápasů, v nichž přidal 

dvě asistence.113  

Vedení prodloužilo s Hykou smlouvu o další rok, ve kterém snad dostane šikovný 

útočník v elitním týmu více prostoru. 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Colorado_Avalanche
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Martin Nečas 
 

Mladičký super talent, útočník Komety Brno, se stal v roce 2017 dvanáctkou draftu. 

Do svého premiérovému zápasu za Carolinu Hurricanes naskočil již v první sezóně, ale u 

jednoho startu to nakonec skončilo. Nečas se vrátil do Komety, kde získal 17 bodů ve 24 

zápasech a po boku zkušeného Martina Erata pomohl k zisku mistrovského titulu.  

Kvality tohoto hráče jistě uvidíme v dalších sezónách NHL, až nabere patřičnou sílu a 

dozraje na pozici centra NHL.13 „Moc se těším. Budu se snažit, abych se v létě co nejlíp 

připravil a abych příští sezonu strávil celou v NHL,“ řekl. S tím, že se už cítí být součástí 

Hurricanes. „Ráno se vždycky dívám, jak se jim v noci vedlo. Škoda, že jim play off zase 

uteklo. Tak snad to brzo zlomíme.“ 114  

 

Aleš Hemský 
 

Odchovanec pardubického hokeje patří mezi technické hráče, je skvělý nahrávač, 

který svými kousky dokáže soupeře překvapit. Jednoho z nejtalentovanějších hráčů českého 

hokeje začátku tisíciletí si vybrali v prvním kole draftu Edmonton Oilers jako celkově 13. 

První dvě sezóny předváděl své umění v juniorské QMJHL.  

Od sezóny 2002/03 nastupoval v Edmontonu po dobu neuvěřitelných 11 sezón. I přes 

četné porážky týmu, kdy si Hemský zahrál play off jen dvakrát, zůstal svému týmu věrný. 

Jeho maximem zůstává 77 bodů (19+58) v sezóně 2005-06, kdy navíc Oilers došli v play off 

až do finále, kde odehrál 24 utkání a připsal si dalších 6 branek a 11 asistencí.115 „Nejradši 

bych Aleše viděl třeba vedle Ovečkina nebo Crosbyho. Ti by dokázali využít jeho talentu,“ 

tvrdil jeho otec Petr, který si dlouho přál, aby Aleš přestoupil. Tak se nakonec stalo. Aleš ve 

svém posledním zápase za Edmonton pomohl porazit dvěma brankami Ottawu 3:2 a byl 

vyhlášen první hvězdou zápasu. „Jestli tohle takhle končí moje působení v Edmontonu, určitě 

je to fajn. A zároveň je mi trochu smutno.“ Další den se stal hráčem Ottawy. Olejáři ho 

vyměnili za dva výběry v draftu. I přes četná zranění posbíral za působení v Edmontonu 477 

bodů (142+ 335) v 652 zápasech.116  

Sezónu v Ottawě dokončil úspěšně. Ve 20 zápasech 17 bodů. Po 4 měsících však 

znovu měnil dres a na 3 roky se upsal Dallas Stars, kam putoval společně i s ottawským 

spoluhráčem Jasonem Spezzou.117 Ve třetí sezóně za texaský celek nastoupil jen do 15 zápasů 

kvůli operaci kyčle.  

Na sezónu 2017/18 (s velkou pravděpodobností i poslední) podepsal mistr světa z roku 

2005 na jeden rok Montrealu, kam se přestěhoval za krajanem Tomášem Plekancem. I přes 
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velká očekávání a natěšenost šikovného útočníka, odehrál jen 15 zápasů, ve kterých se bodově 

neprosadil. Objevily se znovu příznaky otřesu mozku a po zápase s Anahaim Ducks, kdy 

schytal dva těžké údery, už se na ledě bohužel neukázal. 

 

Michal Neuvirth 
 

Sparťanský juniorský brankář odešel v osmnácti letech do zámoří do juniorské OHL. 

Po dvou úspěšných sezónách byl start v NHL blízko. Přestože v ročníku 2008/09 oblékl 

pětkrát dres Washington Capitals (při svém debutu dokonce vychytal vítězství 5:1 nad 

Tampou a připsal si 31 zákroků), většinu sezónu strávil na farmě. Také další rok trávil 

střídavě na farmě, ale v obou ročnících výrazně přispěl Hershey Bears k zisku Calder Cupu a 

v roce 2009 získal trofej pro nejužitečnějšího hráče pohárových bojů.  

V sezóně 2010/11 už se konečně dostal na pozici jedničky. Ale po odchodu hlavního 

konkurenta Varlamova, získali Capitals dalšího českého gólmana, Tomáše Vokouna, který 

mladého brankáře následující sezónu opět sesunul z pozice číslo jedna. A po Vokounově 

odchodu to byl zase Braden Holtby, kterému dali Capitals přednost, což vyústilo až k výměně 

do Buffala Sabres, kde si vylepšil své brankářské statistiky. Sotva se však usadil na své 

vysněné první pozici, byl vyměněn do Islanders, kde nastoupil jen do pěti utkání. Na další dva 

roky podepsal kontrakt s Flyers, kde dělal dvojku Stevu Masonovi.  

Sezóna 2015/16 byla vynikající. Ve 32 zápasech měl bilanci 18-8-4 a průměr 2,27 

gólu na zápas. Procentuální úspěšnost 92,4 byla pátá nejlepší z brankářů, kteří odchytali 

alespoň 20 zápasů.118 V prvních dvou zápasech vychytal nulu, v play off prožil úžasné tři 

zápasy proti svému bývalému týmu, kde začínal, Washingtonu Capitals. Úspěšnost zákroků 

měl tehdy neuvěřitelných 98,1 Následující sezóna už tak zářivá nebyla. S 89,1 % nejhorší 

výsledek mezi brankáři v NHL, kteří odchytali alespoň 15 zápasů. Po vypršení smlouvy 

dostal ale novou na další dva roky a ve Philadelphii působí dodnes s krajany Jakubem 

Voráčkem a Radko Gudasem. „Za Flyers chytám opravdu rád. Máme dobrý tým, jsme dobrá 

parta.“ Ale post prvního brankáře si zase nezajistil a v brance se střídal s Elliotem a v sezóně 

2017/18 pak i s krajanem Patrem Mrázkem, který byl do Flyers vyměněn.  

V uplynulém ročníku si Neuvirth vedl statisticky lépe. Jeho procentuální úspěšnost 

byla 91,5 %, avšak vinou dalších zranění nastoupil jen do 22 zápasů. Michal Neuvirth má 

všechny předpoklady, aby byl jedničkou nějakého týmu NHL, má bleskurychlé reflexy, o 

dostatek talentu není nouze. Ale série několika zranění ho bohužel vždy brzdila a několikrát 

se musel dostávat zpět. Snad se v budoucnu bude těšit lepšímu zdraví.6 
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Petr Mrázek 
 

Vítkovického brankáře si v roce 2015 zamluvili v pátém kole (celkově 141. v pořadí) slavní 

Detroit Red Wings. První tři roky v zámoří sbíral trofeje a ocenění v juniorské OHL, 

v následující sezóně 2012/13 si připsal vítězný debut v NHL (7. února 2013 proti St. Louis 

Blues).12 Nastoupil však jen do dvou zápasů a celou sezónu odehrál v nižších ligách (AHL, 

ECHL), kde s farmářským týmem Grand Rapids Griffins dosáhl na Calderův pohár. Ani 

v následující sezóně se natrvalo neprosadil do sestavy Red Wings, zachytal si jen v 9 duelech.  

Nastálo se v elitním týmu udržel až od ročníku 2015/16, kdy se stal jedničkou Red 

Wings. Nastoupil do 54 utkání s průměrným počtem branek 2,33 a 92,1 procentní úspěšností, 

připsal si 27 výher a vychytal čtyři čistá konta.119 Následující sezónu sice nastoupil do 50 

duelů, ale nedařilo se Mrázkovi, ani celému týmu. S jeho průměrem 3,01 gólů na zápas byl 

druhý nejhorší gólman v NHL a s úspěšností zákroků 90,1 % byl třetí nejhorší.9  

V uplynulé sezóně zasáhl do 22 zápasů, vychytal osm výher, inkasoval průměrně 2,89 

branek na zápas, úspěšnost zákroků měl 91 %. Třikrát si připsal čisté konto. V druhé polovině 

února poprvé ve své kariéře měnil dres. Byl vyměněn do týmu Philadelphia Flyers k českým 

krajanům Michalu Neuvirthovi (a zároveň konkurentovi v brance), Radku Gudasovi a Jakubu 

Voráčkovi).120 Zde zprvu zazářil, ale postupně už výkony nebyly tak oslnivé.  

Se začátkem července podepsal novou roční smlouvu s týmem Carolina Hurricanes, 

kde bude bojovat o post jedničky.121  

 

Marek Langhamer 
 

Pardubického brankáře draftovali v roce 2012 až v sedmém kole Coyotes z Phoenixu. 

Tři roky chytal v juniorské WHL, další roky již za dospělé v AHL/ECHL. Na svůj debut 

v NHL si musel počkat do sezóny 2016/17, kde v jediném zápase ve 45. minutě vystřídal 

zraněného Mikea Smitha a připsal si sedm zákroků. V následující sezóně nastoupil opět do 

jediného zápasu proti Vegas. Odchytal necelých 29 minut, úspěšnost 100 %. Své místo 

v NHL si nadaný brankář bohužel nevybojoval a vrátil se zpět do Komety.  

Od následujícího roku nastupuje v ruské KHL. 154 

 

Ondřej Pavelec 

 

Kladenský brankář byl draftován v roce 2005 jako 41. týmem Atlanta Thrashers. První 

dva roky chytal v týmu juniorské QMJHL, kde získával trofeje i individuální ocenění. V první 

seniorské sezóně několikrát nastoupil v elitním týmu Trashers, ale většinu ročníku strávil na 
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farmě, kde svému týmu Chicago Wolves vychytal Calderův pohár. I další sezónu se v NHL 

ukázal jen zlomkovitě a stálé místo v týmu Atlanty si vybudoval až ve své páté sezóně. Pozici 

jedničky si udržel i po přestěhování týmu do kanadského Winnipegu. I přes to, že Trashers ani 

Jets nepatřili k lídrům (do play off se za dobu působení Pavelce dostali jen v sezóně 2014/15), 

byl jejich stálou oporou 10 let.  

Novou smlouvu na sezónu 2017/18 mu už Winnipeg nenabídl, a tak se stěhoval do 

Rangers, kde mu nabídli roční kontrakt. Stal se týmovou dvojkou za švédskou hvězdou 

Henrikem Lundqvistem. Sezóna pro něj nebyla nejzdařilejší, a tak se dalo předpokládat, že 

s klubem neprodlouží. Nabídky z jiných klubů nepřišly, a tak se Pavelec i přes to, že měl 

možnost nastupovat v české extralize či KHL rozhodl ukončit ve 31 letech kariéru.  „Vždycky 

jsem říkal, že budu hrát hokej, dokud mě to bude bavit. A dokud o mě bude zájem. Teď se ani 

jedna věc nesešla. Nemám na to nastavenou hlavu, ani mě v NHL nikdo nechtěl. Takže jsem 

ani neměl velké dilema. Hraní by mi už nedávalo smysl. Nastal správný čas,“ uvedl 

Pavelec.122  

 

David Rittich 
 

Rodák z Jihlavy se významně podílel na postupu Mladé Boleslavi do semifinále a 

zaujal v Calgary. K raketovému vzestupu z první ligy do NHL pomohla zejména náhoda, kdy 

se šéf skautingu Calgary Derek MacKinnon přijel v roce 2016 podívat na extraligové utkání 

Sparty proti Mladé Boleslavi, aby zde sledoval útočníka Daniela Přibyla. MacKinnona zaujal 

neznámý gólman v mladoboleslavské brance a okamžitě poslal sestřih zápasu trenéru Flames. 

A smlouva byla na světě.  

První rok zazářil na farmě ve Stocktonu, kde měl úspěšnost 92,4 % a průměr branek na zápas 

2,27. Na konci základní části dokonce debutoval v NHL, když na jednu třetinu naskočil 

v zápase proti Žralokům ze San Jose. Pustil jen jednu nechytatelnou střelu.9  

V rozhovoru v časopise ProHockey se několikrát zmínil, jak je důležité na sobě 

neustále pracovat. Když se jednou přijel podívat na trénink týmu v AHL trenér brankářů 

Calgary Jordan Sigalet, nestačil se divit. „Ten Rittich takhle trénuje jenom proto, že ví, že 

jsem tady?“ ptal se trenérů. „Ne, takhle on tady maká den co den,“ zněla odpověď. „Když 

kluci vidí, že David nic neošidí, motivuje to k větší snaze i je,“ řekl o Davidovi trenér Glen 

Gulutzan.14  

V sezóně 2017/18 zaujal v Calgary místo dvojky za Mikem Smithem. Odchytal 21 

střetnutí, do 16 z nich nastoupil od začátku. Průměr vstřelených branek za zápas měl 2,92 a 
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úspěšnost 90,4 %.123 Zahrál si s krajany Michaelem Frolíkem i Jaromírem Jágrem. „Je to 

zajímavá zkušenost, které si strašně moc vážím. Jsem rád, že se mohu učit od takových 

hokejistů jako je Jarda Jágr v útoku a Mike Smith v bráně.“ 124  

V červenci Rittich podepsal novou jednocestnou roční smlouvu, a tak se klub i 

fanoušci mohou těšit na další fantastické zákroky tohoto talentovaného brankáře v dresu 

Flames.125  

 

3.6.2 Slováci 

Richard Pánik 
 

Rodák z Martina na sebe upoutal pozornost v extraligovém Třinci a stal se tak třetí 

volbou Tampy Bay v roce 2009 (52. celkově). První dvě sezóny působil v juniorské OHL, 

následující ročník výrazně pomohl farmářskému týmu Norfolk Admirals k zisku Calder Cupu. 

Do NHL přišel jako jeden z největších slovenských talentů za poslední roky. Do 

premiérového zápasu v NHL nastoupil 12. února 2013. Trvalé místo v sestavě Lightning však 

tento ročník nezískal, stejně tak v sezóně 2013/14. Během dvou sezón v Tampě naskočil jen 

do 75 zápasů, kdy zaznamenal 22 bodů.  

V roce 2014 byl vyměněn do Toronta, kde si konečně vybojoval stálou pozici a 

odehrál zde 76 zápasů (17 bodů). Další sezónu však putoval znovu na farmu, než jej získalo 

Chicago, kde konečně dostal prostor ukázat svůj talent.126  

Sezóna 2016/17 v Chicagu byla tou nejlepší ve své dosavadní kariéře v NHL. Odehrál 

všech 82 zápasů, připsal si 44 bodů (22+22), 14 kladných bodů ve statistikách plus minus a 

ukázal, že to umí všude, kam ho kouč postaví. „Je vážně dobrý, když má podržet puk,“ říká 

spoluhráč Jonathan Toews. „Je jako Marián Hossa. Stává se z něj dříč, který utáhne na 

zádech celou lajnu.“ 9  

V uplynulé sezóně 2017/18 se mu dařilo hlavně na začátku. Po prvních 9 zápasech měl 

na kontě osm bodů, pak ale přišla krize, kdy zůstal 27 utkání bez branky. V lednu se stěhoval 

do Arizony, kde měl sice pomalejší rozjezd, ale nakonec stihl ve 35 zápasech dát osm gólů a 

11 přihrávek.11 „Je to šikovné křídlo s dobrý parametry a skvělý střelec. Navíc je to 

všestranný hráč, rychlý a zkušený. Bude to kvalitní posila pro náš útok,“ řekl generální 

manažer Coyotes John Chayka.127  

 

 

 

https://www.nhl.com/cs/player/mike-smith-8469608
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Tomáš Tatar 
 

Jednoho z nejlepších slovenských hráčů, působících v NHL, draftoval v roce 2009 

Detroit Red Wings, ve druhém kole celkově 60. v pořadí. První tři sezóny v zámoří strávil na 

farmě (vyjma devíti zápasů v NHL v ročníku 2010/11, kdy si 31. prosince připsal svůj 

premiérový zápas a zároveň první gól v NHL). Následující sezónu nastoupil do 18 zápasů 

Rudých Křídel a připsal si 7 bodů. Ve stejném ročníku byl hlavním tahounem farmářského 

Grand Rapids Griffins, s kterými vyhrál Calderův pohár (s Petrem Mrázkem v brance).  

Od sezóny 2013/14 se natrvalo usadil v základní sestavě Red Wings. Ve čtyřech 

sezónách nastoupil do 318 zápasů a s bilancí 186 bodů (94+92) byl jedním z nejlepších 

v ofenzivě klubu z „Original Six“.  V sezóně 2016/17 byl s 25 brankami nejlepším střelcem 

Detroitu. V červenci 2017 podepsal s Detroitem královskou smlouvu na čtyři roky.128  

V uplynulé sezóně 2017/18 měl u Wings pomalejší rozjezd. Stihl odehrát 62 zápasů 

s bilancí 28 bodů a poprvé v kariéře byl vyměněn, a to do týmu budoucích finalistů – Vegas 

Golden Knights. Red Wings za něj dostali výběry v prvním, druhém i třetím kole draftu 

v následujících 3 letech.129 V novém týmu však taky nezářil, nastoupil do 20 zápasů, připsal si 

6 bodů. V play off nastupoval nepravidelně, naskočil jen do osmi zápasů, připsal si dva body 

a podruhé v sezóně byl „vytrejdován“, tentokrát do Montrealu.130 „Je to soutěživý kluk. Podle 

mého je rád, že se dostal do Montrealu. Spoluhráči si jej okamžitě oblíbili, má skvělý 

charakter,“ chválil kouč Claude Julien. „Tomáš je kanonýr, který umí přitvrdit. Příkladně 

bojuje. Jeho příchod se nám vyplácí.“ 131   

 

Zdeno Chára 
 

Přes dva metry vysoký rodák z Trenčína byl draftovaný v roce 1996 ve třetím kole, 

celkově 56. týmem New York Islanders. V prvních čtyřech sezónách Ostrovanů ještě 

nepředváděl nejlepší výkony, avšak po výměně do hlavního města Kanady začala jeho kariéra 

strmě stoupat.  

V roce 2006 podepsal smlouvu s Boston Bruins. V roce 2009 vyhrál Norris Trophy, 

udělované nejlepšímu obránci ligy. V roce 2011 dovedl Bruins k Stanley Cupu. Ve svých 41 

letech se slovenský obr může pyšnit hned několika NEJ. Je druhým nejstarším hráčem v lize 

(po odchodu Jaromíra Jágra), nejstarším kapitánem NHL a po dobu 12 let také nejdéle 

sloužícím kapitánem NHL, nejvyšším hráčem v historii NHL, nejstálejší oporou bostonské 

defenzivy a jedním z nejlepších obránců v historii NHL. Žádný ze slovenských hráčů nemá 
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takový počet utkání jako Chára. Pokud mu zdraví bude i nadále sloužit, překoná metu 1500 

zápasů v základní části NHL.  

V uplynulé sezóně strávil na ledě průměrně 22 minut 54 vteřin, což je sice méně, než 

v předchozích sezónách, ale stále patří k nejvytěžovanějším hráčům Bruins. V moderní NHL 

malý zázrak. „Pořád je to dominantní hráč, který je schopný zvládnout takovou porci minut“, 

řekl generální manažer Bruins Don Sweeney. „Až jsem z toho trochu nervózní.“.11 V 73 

zápasech zaznamenal 24 bodů, ve statistikách plus minus si připsal kladnou bilanci + 22. 

V play off pak přidal další tři body ve 12 zápasech. Pro Zdeno Cháru je slovo únava velkým 

neznámým. V sezóně 2005/06 v Ottawě dokonce přišel za trenéry s prosbou, že by chtěl hrát 

celý zápas bez střídání. „On to myslel úplně vážně,“ vzpomínal tehdejší asistent trenéra John 

Paddock. „Shodli jsme se, že by to asi vydržel, ale samozřejmě jsme ho nenechali.“ Chára je 

známý svou precizní životosprávou a perfektní přípravou, kdy si nechává poradit od 

specialistů z různých sportů (např. o výdrži a technice na kole s Peterem Seganem, o technice 

bruslení s krasobruslařskými sourozenci Shibutaniovými aj.)17 „Trénuju tvrdě každé léto a 

přípravu obětuji tomu, abych mohl hrát klidně i 30 minut za zápas, když to bude potřeba.“ 132  

Ještě před začátkem play off podepsal novou roční smlouvu s Bruins, ale jak již dříve 

avizoval, chce hrát alespoň do 45 let. Za 20 sezón v NHL (1997/98–2017/18) odehrál 1423 

zápasů a zaznamenal 628 bodů (195+433).  

 
 

Marián Gáborík 
 

Historicky jeden z nejlepších hráčů slovenského i českého hokeje začal svou 

profesionální kariéru v Dukle Trenčín. V roce 2000 byl první volbou nového klubu Minnesota 

Wild, celkově 3. Stal se tak nejvýše draftovaným slovenským hráčem v historii (platí dodnes).  

Do NHL naskočil již v sezóně 2000/01. Hned ve svém prvním zápase (6. října 2000) 

skóroval na ledě Anaheimu.133 V nováčkovské sezóně nastoupil do 71 zápasů, kde posbíral 

shodně 18 branek a 18 asistencí. Gáborík provázel Minnesotu od jejího vzniku celých 8 

sezón. V sezóně 2002/03 došli až do finále západní konference. Celkově zde odehrál 502 

zápasů s bilancí 437 bodů (219+218). V Minnesotě drží rekord nejvíce vstřelených branek 

v jedné sezóně (stejný rekord se podařilo dorovnat i Ericu Staalovi v sezóně 2017/18–42 gólů) 

i nejvíce bodů v jedné sezóně (83).  

V roce 2009 odešel jako volný hráč do týmu New York Rangers. Hned v první sezóně 

v newyorském dresu překonal své dosavadní maximum. Připsal si 86 bodů (42+44). V roce 
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2012 musel podstoupit operaci ramene, za Rangers zasáhl jen do 35 utkání. a byl vyměněn do 

Columbusu.134  

V roce 2014 přišla šťastná výměna do Los Angeles Kings, se kterými ve stejném roce 

vyhrál Stanleyův pohár. V play off nasázel 14 gólů, přidal 8 asistencí a výrazně tak pomohl 

k zisku titulu. U Kings si vysloužil sedmiletý kontrakt. V uplynulé sezóně 2017/18 zahájil u 

Kings už čtvrtý rok, jeho výkony však stále klesají. V předešlé sezóně odehrál kvůli zranění 

jen 56 utkání (rok předtím 54).135 Po dlouhé zdravotní pauze se dokázal vrátit a dokázat, že 

má stále co nabídnout. Za Kings nastoupil do 30 zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek a 

přidal sedm asistencí. 13. února byl vyměněn do Ottawy.136 Odehrál 16 zápasů a týmu přispěl 

sedmi body.  

Za svou kariéru zatím nastoupil do 1035 utkání NHL a posbíral 815 bodů (407 gólů, 

408 asistencí). V historickém bodování Slováků je čtvrtý. (na více bodů dosáhli jen Peter 

Šťastný, Marián Hossa a Peter Bondra). Ač má Gáborík smlouvu ještě na tři roky, do nové 

sezóny kvůli operaci vyhřezlé plotýnky zatím nenastoupil.137  

 

Tomáš Jurčo 
 

Odchovanec košického hokeje odešel do zámoří v roce 2009. První tři sezóny odehrál 

v juniorské QMJHL, kde v týmu Saint John Sea Dogs vyhrál dvakrát President’s Cup (trofej 

pro vítězný tým v QMJHL) a v sezóně 2010/11 i Memorial Cup – trofej pro vítěze Kanadské 

hokejové ligy (Canadian Hockey League), kde soupeří mezi sebou vítězové všech tří 

juniorských lig (OHL, WHL a QMJHL). V roce 2011 byl vybrán klubem Detroit Red Wings 

ve druhém kole, celkově 35. První rok strávil na farmě, kde s týmem Grand Rapids Griffins 

vyhrál Calder Cup (stejně jako Tomáš Tatar a Petr Mrázek). V sezóně 2013/14 debutoval 

v NHL a nastoupil do 36 duelů, kdy zaznamenal 15 bodů. Následující sezóna v dresu Red 

Wings byla prozatím tou nejúspěšnější. Odehrál 63 zápasů s bilancí 18 bodů, dva body přidal 

v 7 zápasech play off. V dalších ročnících už si své místo v základní sestavě neudržel a v roce 

2017 byl vyměněn do Chicaga Blackhawks. Ve čtyřech sezónách v dresu Rudých Křídel 

zaznamenal 39 bodů ve 159 zápasech. Ale ani v Chicagu se mu nepodařilo prorazit a v nové 

sezóně skončil talentovaný Košičan bez angažmá.11 

 

 

Andrej Sekera 
 

Slovenský obránce byl 71. volbou Buffala Sabres ve třetím kole draftu 2004. Po draftu 

odešel do zámoří, kde hrál dva roky v juniorské OHL. Následující sezónu si připsal dva 
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premiérové starty v NHL, zbytek sezóny odehrál na farmě. V ročníku 2007/08 ještě startoval 

střídavě v NHL a v AHL, ale od dalšího roku už si udržel natrvalo místo v sestavě Sabres.  

Nejlepší sezóna v dosavadní kariéře byla už v dresu Hurricanes (2013/2014). V 74 

zápasech zaznamenal na obránce úctyhodných 44 bodů (11+33). Je považován za 

všestranného obránce, je spolehlivý, v defenzivě nechybuje a má minimum trestných 

minut.138  

Před uzávěrkou 2015 přestoupil do Los Angeles Kings a 1. července pak podepsal 

šestiletou smlouvu s kanadským celkem Edmonton Oilers.139 S příjmem 6,5 milionu dolarů 

byl v roce 2016 nejlépe placeným slovenským sportovcem. V sezóně 2016/17 nasbíral 35 

bodů, 3 body přidal v play off, mezi obránci měl druhé nejvyšší plus/minus (+14) a dokázal 

zblokovat 166 střel, což ho řadilo na druhé místo. Zažil tak druhou nejproduktivnější sezónu a 

byl hlavním pilířem obrany Oilers.9 V uplynulé sezóně se zotavoval ze zranění (přetržené 

křížové vazy v koleni), které utrpěl přechozí ročník v 5. zápase play off s Anaheimem. 

Nastoupil jen do 36 utkání, přidal osm asistencí.  

V nové sezóně ho vyřadilo ze hry další zranění. Při tréninku si utrhl Achillovu šlachu a 

je zatím mimo hru na dobu neurčitou.11 

 

Marko Daňo 
 

Odchovance Dukly Trenčín si vybrali v prvním kole draftu v roce 2013 Columbus 

Blue Jackets. V létě 2014 se Daňovi vydařila příprava a zůstal tak na soupisce Blue Jackets. 

Debut v NHL zažil 9. října v zápase proti Buffalu Sabres, o dva dny později devatenáctiletý 

útočník jednou asistoval a sedm minut před koncem přidal vlastní gól. „Byl to pro mě 

speciální moment. Jsem šťastný, že jsem skóroval už ve druhém zápase v NHL a ještě před 

domácím publikem,“ citoval deník Columbus Dispatch Daňa.140 Ve své nováčkovské sezóně 

nastoupil do 35 zápasů, připsal si osm branek a přidal 13 přihrávek. První sezóna byla zároveň 

tou nejlepší.  Následně byl „vytrejdován“ do Chicaga, kde se stal spoluhráčem krajana 

Mariána Hossy. Zasáhl jen do 13 utkání a přišla další výměna do Winnipegu.141  

Sezóna 2017/18 byla pro slovenského útočníka již pátou, a tak už by rád někde 

zakotvil. Zatím si trvalé místo v sestavě nenašel, za Winnipeg nastoupil jen do 23 duelů 

(předchozí ročník do 38 s bilancí 11 bodů).  

V nové sezóně ho Jets zapsali na listinu volných hráčů, odkud si ho 23. října stáhli 

Colorado Avalanche.142  
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Peter Cehlárik 
 

Rodáka ze Žiliny si vyhlídli Boston Bruins ve švédské lize, kam v roce 2011 odešel 

rozvíjet své dovednosti. Byl draftovaný v roce 2013 ve třetím kole, celkově z 90. místa. Do 

zámoří se přesunul až na sezónu 2016/17, kdy zažil svůj debut v NHL. V sestavě Bruins se 

zatím neprosadil. Odehrál 11 zápasů, v nichž si připsal jen dvě asistence. Na farmě 

v Providence měl však slušnou bilanci 38 bodů (20+18) ve 49 zápasech. Ani v následující 

sezóně si nepolepšil. Kvůli zranění stihl v AHL jen 35 zápasů a 6 zápasů v NHL, kdy si 

připsal svůj premiérový gól. Mladičký talent, který umí hrát na pravém i levém křídle tak stále 

vyhlíží místo v konkurenci nabitém kádru Bostonu. 154 

 

Christián Jaroš 
 

Rodák z Košic působil stejně jako krajan Peter Cehlárik ve švédské lize, dokonce ve 

stejném týmu ve městě Luleå. Draftovaný byl o dva roky déle týmem Ottawa Senators 

v pátém kole (celkově 139.) První sezónu (2017/18) za mořem strávil převážně na farmě 

v Belleville, ale na dva zápasy dostal šanci hrát za Ottawu.  

V nové sezóně si urostlý obránce již napevno drží své místo. „Řekli jsme mu, ať si 

hledá vlastní bydlení. Do AHL se vracet nebude, zůstane u nás,“ uvedl generální manažer 

Pierre Dorion.143  

 

Martin Marinčin 
 

Dalšího ze slovenských obránců z Košic si vybrali v roce 2010 ve druhém kole draftu 

(celkově 46.) Olejáři z Edmontonu. První dvě sezóny působil převážně v juniorské WHL, 

další rok hrál na farmě za tým Oklahoma City Barons. Do NHL pronikl v sezóně 2013/14, 

kdy nastoupil do 44 utkání a připsal si 6 asistencí. Zbytek sezóny odehrál na farmě 

v Oklahomě, obdobně jako následující sezónu. Až v ročníku 2015/16 dostal důvěru kouče 

Babcocka v dalším kanadském týmu – Toronto Maple Leafs. O rok později se však do sestavy 

dostal jen na 25 utkání.  

V prozatím poslední sezóně 2017/18 se za Toronto ukázal jen ve dvou zápasech. 

V AHL si ale vedl dobře, v 52 zápasech zaznamenal 4 góly, 16 asistencí a patřil mezi nejlépe 

bránící beky (+35 ve statistikách plus/minus). V play off pak přidal 7 bodů ve 20 zápasech a 

pomohl týmu Toronto Marlies k zisku Calder Cupu.11 
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Marek Hrivík 
 

Odchovanec žilinského hokeje odešel před sezónou 2009/10 za moře, kde zářil v dresu 

Moncton Wildcats v juniorské QMJHL. Hned v první sezóně se výrazně podílel na zisku 

mistrovské trofeje. Za 3 sezóny stačil posbírat 204 bodů ve 179 zápasech. V play off pak 

přidal 26 bodů ve 29 zápasech. V roce 2012 podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s týmem 

New York Rangers. Od sezóny 2013/14 působil na farmě New York Rangers v Hartfordu.  

Premiéru NHL zažil o dva roky později. Nastoupil jen do 5 zápasů, o rok déle jen do 

16. Po pěti letech u Rangers toužil po změně. Dostal osm nabídek, ze kterých si vybral 

Calgary Flames.9 Podepsal roční dvoucestný kontrakt.144 Dveře do NHL však zůstaly zavřené.  

V Calgary nastoupil jen do 3 zápasů a o po sedmi sezónách v AHL se rozhodl svou 

zámořskou štaci ukončit. Dohodl se s ruským Podolskem. Ve 24 zápasech v NHL si bohužel 

nepřipsal jediný gól.11 

 

Jaroslav Halák 
 

Nejlepší slovenský brankář v historii NHL začal profesionální kariéru v celku HC 

Slovan Bratislava. V roce 2003 si jej vybral tým Montreal Canadiens až v 9. kole, jako číslo 

271. První zámořskou sezónu (2004/05) chytal v juniorské QMHJL. Ve druhé nastupoval 

v záložních týmech Canadiens (v AHL i ECHL) a ve třetí sezóně se dočkal debutu v NHL. 

Nastoupil do 16 utkání s průměrem 90,6 %.  

Natrvalo se v dresu Canadiens usadil až v sezóně 2008/09. V následující sezóně 

dovedl Montreal do finále Východní konference. V červnu 2010 byl vyměněn do St. Louis 

Blues. V sezóně 2011/12 odchytal za St. Louis 46 utkání s úspěšností zákroků 92,6 %. 

Průměrně inkasoval 1,97 branek za zápas a se spoluhráčem a zároveň konkurentem v brance 

Brianem Elliottem získal trofej pro brankáře, s nejmenším počtem inkasovaných branek 

v základní části (William M. Jennings Trophy). V NHL odchytal za Montreal a St. Louis 

celkem 260 zápasů, v nichž vychytal 139 výher a připsal si 26 čistých kont.  

V březnu 2014 byl vyměněn do Buffala a hned o pár dní později do Washingtonu 

Capitals (za české hráče Rostislava Kleslu a Michala Neuvirtha), kde odchytal 12 utkání (s 

93% úspěšností). Po sezóně mu vypršel kontrakt a podepsal novou čtyřletou smlouvu s New 

York Islanders.145,146 V roce 2015 si zahrál poprvé v kariéře All-Star Game (Zápas hvězd).147  

Na podzim v sezóně 2016/17 procházel krizí, která vyústila přesunem na farmu. Jen 6 

výher z 20 zápasů, úspěšnost 90,4 %, průměr 3,23. A to i přes to, že byl jednou z hlavních 

hvězd na Světovém poháru ve výběru Evropy, který skončil na druhém místě. Na Světovém 
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poháru měl ale na rozdíl od Ostrovanů post jedničky jasně daný. Na konci března byl povolán 

zpět do elitního týmu s cílem vybojovat play off. Potřebovali vyhrát každý zápas. Ač do 

konce sezóny Halák odchytal sedm zápasů a prohrál jen jediný, na postup to o bod nestačilo.9  

V sezóně 2017/18 odchytal 54 utkání, ale s průměrem 3,19 branky na zápas, což ho 

zařadilo na šesté místo od konce v úspěšnosti brankářů v NHL. Rodák z Bratislavy odehrál 

v NHL celkem 449 utkání s průměrem 2,5 inkasovaných branek, úspěšností 91,6 %.  a 42 

vychytaných nul.  

V létě podepsal dvouletou smlouvu s Boston Bruins. Zachytá si tak v týmu krajana 

Zdena Cháry a českého dua Davidů Pastrňáka a Krejčího.148  

 

Peter Budaj 
 

Rodák z Bánské Bystrice odešel do zámoří chytat v juniorské OHL. Působil zde tři 

sezóny. V roce 2001 si ho vybral ve druhém kole (celkově 63.) tým Colorado Avalanche. 

Následující tři sezóny strávil na farmě v Hershey Bears. Do NHL vstoupil v roce 2005 a hned 

ve druhé sezóně se stal jedničkou. Z 57 zápasů vychytal 31 výher. Po šesti sezónách putoval 

do Montrealu. V Canadiens zaplnil mezeru po krajanu Jaroslavu Halákovi, který odešel do St. 

Louis a byl spolehlivou dvojkou Careyho Price.149  

Na podzim roku 2014 ho po třech letech v Montrealu vyměnili do Winnipegu, kde se ale 

nestačil rozkoukat a byl na farmě. Přišla ztráta koncentrace i sebevědomí a z 19 zápasů 

nevyhrál ani jeden. S úspěšností zákroků 88,8 % a 3,55 branky na zápas si odtrpěl nejhorší 

sezónu své kariéry. I tak se ozval jediný celek – Los Angeles Kings, kam se mezitím 

přestěhoval trenér brankářů, kterého měl Halák v týmu St. John’s IceCaps v nepovedené 

sezóně. O šanci se popral a po 60 zápasech byl nejlepším brankářem v AHL. V týmu Ontario 

Reign se stal hvězdou. Vychytal 42 výher, 9 nul, průměr 1,75 branky na zápas a úspěšnost 

zákroků 93,2 %. Na začátku sezóny 2016/17 byl z AHL povolán do elitního týmu, když si 

jednička King Jonathan Quick natrhl třísla. Ve 23 zápasech za sebou vychytal slovenský 

brankář sedmkrát nulu. Celkem nastoupil do 53 duelů s průměrem 2,12 branky na zápas a 

91,7 % úspěšností zaznamenal svou nejlepší sezónu v NHL. „Nastoupil do rozjetého vlaku a 

dokázal, že je gólmanem pro NHL,“ řekl Marián Gáborík, slovenský útočník Kings a dávný 

Budajův kamarád.150 Po Quickově návratu byl vyměněn do Tampy, kde dělal dvojku Andreji 

Vasiljevskému.9  
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V ročníku 2017/18 si zranil kotník a nastoupil za Tampu jen k 8 zápasům, dva zápasy 

odchytal na farmě.151 V novém roce dostal šanci ukázat své umění tam, kde už se mu to 

jednou povedlo – v kalifornském Los Angeles Kings.11 
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4 Hypotézy 

 

Na základě cílů a úkolů práce jsem si stanovila následující hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1: Češi a Slováci budou tvořit čtvrtinu z celkového počtu hráčů z Evropy.  

 

Hypotéza č. 2: Češi a Slováci získají v základní části v průměru o 5 kanadských bodů méně 

než hráči z Kanady, USA i Evropy.  

 

Hypotéza č. 3: V sezóně 2017–2018 nastoupí v elitních týmech nejméně 10 % hráčů 

draftovaných v roce 2017.  

 

Hypotéza č. 4: Věkový průměr Čechů a Slováků bude nejméně o dva roky vyšší než u hráčů 

z Kanady, USA i Evropy. 

 

Hypotéza č. 5: Nejvíce bodů v základní části získají hráči v kategorii od 25 do 30 let, a to 

Češi a Slováci, hráči z Evropy i Severní Ameriky. 

 

Hypotéza č. 6: Češi a Slováci budou mít (stejně jako Evropané) v průměru méně trestných 

minut než hráči Severní Ameriky. Rozdíl však vzhledem k přizpůsobení stylu hry nebude 

výrazný. 

 

Hypotéza č. 7: Čechů a Slováků bude ve Východní konferenci více, než v Západní 

(minimálně o 10 %). Zastoupení hráčů Severní Ameriky a Evropy bude v obou konferencích 

přibližně stejné. (maximální rozdíl bude 5 %).  

 

Hypotéza č. 8: Výsledky kanadského bodování, věkového průměru (i ve srovnání 

s produktivitou) a počtu trestných minut přinesou v play off odlišné výsledky než v základní 

části.   
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5 Metodika práce 

V práci byl využit kvalitativní i kvantitativní výzkum. Na základě kvalitativního 

výzkumu, konkrétně pomocí popisné analýzy, byla zpracována teoretická část práce, Na 

základě kvantitativního výzkumu byla zpracována výzkumná část, kdy pomocí statistik byly 

vyvozeny a následně interpretovány jednotlivé výsledky.  

 

Popis sledovaného/výzkumného souboru 

Zkoumaný soubor tvořil 890 hráčů (útočníků a obránců) a 95 brankářů v sezóně 2017–

2018, a to jak v základní, tak vyřazovací části sezóny. 

 

Sběr a analýza dat 

Sběr dat probíhal z tištěných a elektronických zdrojů. Od začátku sezóny 2017–2018 

probíhalo studium literatury (knihy o NHL, hokejové magazíny Pro Hockey) a internetových 

zdrojů (články o NHL na hokejových stránkách nhl.cz a nhl.com). V lednu 2018 byl 

provedený sběr dat pro výzkumnou část práce a všechny statistické údaje byly zaznamenány 

do tabulek v programu Microsoft Excel. V únoru a březnu 2018 proběhlo zpracování a popis 

výsledků, na konci března došlo na sestavení závěrů a diskuze a dokončení celé diplomové 

práce.  

 

Použité metody 

 

1. Metoda přímá 

Jedná se o metodu, která interpretuje historická fakta studiem z odborných publikací a 

literatury. Metoda je použita především v teoretické části práce, kde popisuji historické a jiné 

události, související s NHL.  

 

2. Progresivní metoda 

Metoda spočívá ve sledování a zachycování minulých událostí tak, jak šly po sobě (od 

nejstarších k nejnovějším). Tuto metodu jsem použila v teoretické části při charakteristice 

českých a slovenských hráčů, kdy jsem hledala příslušné informace v tištěné literatuře a 

internetových zdrojích od první kroků hráčů v NHL až po zkoumanou sezónu 2017–2018 

(popř. nastínění nové, právě probíhající sezóny).  
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3. Statistická metoda 

Metoda se využívá při vyhodnocování informací o jednotlivých jevech. Metodu jsem 

použila k vypočtení všech průměrných statistik pomocí aritmetického průměru.  

 

4. Komparativní (historicko – srovnávací) metoda 

Údaje získané pomocí statistických metod byly dále využity ke komparaci. Touto metodou 

byla zjištěna velká část údajů výzkumné části. Hráči byli rozděleni do několika kategorií (dle 

národností) a následně porovnáváni.  

 

5. Metoda sondy 

Metoda sondy je někdy nazývána metodou reprezentativního výběru, který je možný 

učinit několika způsoby. V diplomové práci byl použit tzv. kvótní výběr, kdy byla vytvořena 

menší a snáze zkoumatelná skupina, která přinesla srovnatelné výsledky. Metoda byla použita 

např. při vyčlenění brankářů z celkového počtu hráčů (odlišné, nesrovnatelné statistiky 

brankářů s útočníky a obránci), dále při porovnávání brankářů v základní části (do výzkumu 

byli zahrnuti jen brankáři, kteří v sezóně odehráli alespoň 20 zápasů) i v play off (do výzkumu 

byli zahrnuti jen brankáři, kteří v play off odehráli alespoň 4 zápasy).  

 

6. Biografická metoda 

Jedná se o analytickou metodu, která zkoumá život jedince. Tato metoda byla ve velké 

míře použita v teoretické části práce při charakteristice jednotlivých českých a slovenských 

hráčů.  

 

7. Indukce a dedukce 

V práci byly použity obě metody, které se navzájem doplňují. Indukce je metoda, kdy 

z poznatků o jednotlivých jevech vyvozujeme obecný závěr. Východiskem byly statistické 

údaje, na základě kterých byly vyvozeny obecnější závěry. Tato metoda byla použita např. při 

stanovení hypotéz. Dedukce je metoda, pomocí které vyvozujeme nová tvrzení a můžeme 

ověřit, zda jsou hypotézy schopny vysvětlit zkoumaná fakta. 155, 156, 157  
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6 Výzkumná část 

Ve výzkumné části budu věnovat pozornost statistikám v základní části i v play off 

v sezóně 2017–2018. Zaměřím se na české a slovenské hráče v porovnání s ostatními hráči 

z Evropy, z USA a Kanady. Nejdříve zanalyzuji hráčské statistiky, poté týmové statistiky.  

 

6.1 Hráčské statistiky – základní část 

 

V základní části NHL odehraje každý tým 82 zápasů. (viz kapitola 3.2).  Nejlepší tým 

s nejvyšším počtem bodů v základní části získává prezidentskou trofej (President’s Trophy).  

6.1.1 Porovnání z hlediska počtu hráčů v NHL 

Podle výzkumu v mé bakalářské práci počet českých hráčů v NHL od „zlatých časů 

českého hokeje“ na přelomu tisíciletí až do roku 2014 neustále klesal.1 A tento trend stále 

trvá. Do sezóny 2017–2018 nastoupilo nejméně českých hráčů od roku 1995. Počet 

slovenských hráčů se nijak nezměnil, stejně jako v předchozí sezóně nastoupilo do NHL jen 

13 hráčů (jen o jednoho více než v mezi roky 2012–2016). Také počet reprezentantů Ruska, 

se od nového tisíciletí rychle snižoval až do sezóny 2015–2016. Od té doby nastupují v NHL 

přibližně čtyři desítky ruských hráčů (přibližně o 10 více než v minulých sezónách). 

S opačným trendem se setkáme u hráčů ze Švédska a Švýcarska. Jejich počet se v novém 

tisíciletí stále zvyšuje a v sezóně 2017–2018 nastoupilo vůbec nejvíce zástupců obou zemí (97 

ze Švédska, 15 ze Švýcarska). Počet hráčů z Finska se pohyboval po dobu 10 let v novém 

tisíciletí okolo 40, stejně tak i dnes. (v letech 2010-2015 to bylo o deset hráčů méně).  

6.1.1.1 Útočníci a obránci 

Do základní části (alespoň do jednoho zápasu) zasáhlo celkem 890 hráčů z 18 zemí 

světa. Z toho 584 útočníků (270 centrů, 170 levých a 144 pravých křídel) a 306 obránců. 

Hráči ze Severní Ameriky tvoří téměř 74 % celkového počtu hráčů v NHL. Téměř čtvrtina 

(26 %, 235 hráčů) pochází z Evropy (včetně Ruska). Jasně největší počet hráčů z Evropy je ze 

Švédska (88).  

Čeští a slovenští hokejisté tvoří dohromady 18,3 % z celkového počtu hráčů z Evropy, 

což je nejméně za posledních 20 let v NHL.   
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Obrázek 2 Počet hráčů v základní části NHL 

 

6.1.1.2 Brankáři 

 

V základní části dostalo příležitost chytat alespoň v jednom zápase celkem 95 

brankářů z 11 zemí. Podíl brankářů ze Severní Ameriky je v tomto případě nižší (64 %) a 

zbylých 36 % jsou gólmani z Evropy. Oproti statistikám hráčů v poli, kde jasně převládalo 

Švédsko, měli největší počet gólmanů Finové (9).  

Česká republika se Slovenskem tvoří 21 % celkového podílu brankářů z Evropy, což 

je (vyjma předchozí sezóny 2016–2017, kdy se v NHL ukázalo 7 brankářů z Česka a 

Slovenska) nejvíce v historii NHL. Počet českých a slovenských gólmanů se v novém 

tisíciletí pohybuje v rozmezí čísel 4–8.  
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Obrázek 3 Počet brankářů v základní části NHL 

6.1.2 Počet odehraných sezón 

Hráči, kteří nastoupili do sezóny 2017-18 odehráli průměrně v NHL téměř 6 sezón. Stejný 

počet sezón se týká zástupců Severní Ameriky (6,2 sezóny kanadských hráčů proti 5,2 sezóny 

hráčů z USA). Hráči z Evropy odehráli v NHL téměř o jednu sezónu méně, naopak hráči 

z Čech a Slovenska téměř 6 a půl sezóny. Největšími česko-slovenskými rekordmany jsou 

Jaromír Jágr (24 sezón) a Zdeno Chára (20 sezón), ze Severní Ameriky jsou to Kanaďané 

Patrick Marleau (v sezóně 2017-18, po 19 letech, prvně vyměnil dres San Jose Sharks za 

Javorové listy Toronta), Joe Thornton (v nové sezóně 2018-19 už po 14. v dresu Sharks) a 

Američan Matt Cullen (všichni shodně 20). Největšími stálicemi v uplynulém ročníku byli 

zástupci Dánska (8 sezón) a Slovenska (7,5 sezóny).  

 
 

Obrázek 4 Počet odehraných sezón v základní části NHL 
 

6.1.3 Kanadské bodování: celkově body, střelci, nahrávači, brankáři 

6.1.3.1 Kanadské bodování v sezóně 2017–2018 

 

Vítězem kanadského bodování se stal, stejně jako v předchozí sezóně, jednička draftu 

2015 a jeden z nejlepších hráčů v historii NHL, Kanaďan Connor McDavid. Zvládl nasbírat 

108 bodů (za 41 branek a 67 přihrávek), o osm bodů více než v sezóně 2016–2017. Kromě 

trofeje pro vítěze kanadského bodování (Art Ross Trophy) obhájil i trofej pro nejlepšího 

hokejistu sezóny podle Hráčské asociace NHLPA (Ted Lindsay Award). Stobodové hranice 

dosáhl i Voráčkův spoluhráč z Philadelphie Flyers, Claude Giroux (102 bodů) a rovnou 

stovku si připsal ruský forvard Tampy Bay Lightning Nikita Kučerov.  

5.8
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Nejlepším českým hráčem byl na 15. místě Jakub Voráček (85 bodů), nejlepším 

Slovákem na 210. místě Richard Pánik (35 bodů). Z Čechů a Slováků se v historii NHL 

podařilo kanadské bodování vyhrát jen Jaromíru Jágrovi, a to rovnou pětkrát (1995, 1998-

2001). Stan Mikita (kanadský hokejista slovenského původu) získal Art Ross Trophy čtyřikrát 

(1964-65, 1967-68).  

 Z celkového počtu 890 hráčů získalo alespoň jeden kanadský bod 805 hráčů. Při 

výpočtech jsem dospěla k závěru, že průměrně nasbírali Kanaďané a hráči z USA 21,6 bodů, 

zatím co hráči z Evropy (bez Čechů a Slováků) 26,2 bodů. Češi a Slováci si průměrně připsali 

nejméně- 19,4 bodů. Nejúspěšnější zemí (započítány země, za které hrálo v NHL alespoň 10 

hráčů) bylo Rusko s průměrnými 30,6 body na jednoho hráče.  

 

Obrázek 5 Kanadské bodování v základní části NHL 

 

6.1.3.2 Nejlepší střelci 

 

Nejlepším střelcem sezóny s 49 vstřelenými brankami byl Alexander Ovechkin. Ruský 

tahoun Washington Capitals získal cenu Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce 

sezóny již posedmé. Trofej je udělována až od roku 1999. Z Čechů se mezi držitele zapsal 

v roce 2003 Milan Hejduk (50 branek).  

počet bodů počet hráčů
průměr bodů na

hráče

Kanada + USA 14099 653 21.6

Evropa (bez ČR a SR) 5069 193 26.2

Evropa (včetně ČR a SR) 5866 236 25

Češi a Slováci 834 43 19.4

Kanada 8964 404 22.1

USA 4193 249 16.8

Švédsko 2113 88 23.7

Rusko 1041 34 30.6

Finsko 908 33 27.5

Česká republika 697 32 21.8

Švýcarsko 321 14 22.9

Slovensko 137 11 12.5
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Druhé místo v počtu vstřelených branek (45) obsadil teprve dvacetiletý finský talent 

v dresu Winnipeg Jets, Patrik Laine (dvojka draftu v roce 2016). S 43 brankami následoval 

Švéd William Karlsson, 42 branek si připsal ruský útočník Jevgenij Malkin. Nejlepším 

českým střelcem byl na 15.- 16. místě (společně se slovinským Anže Kopitarem) David 

Pastrňák, který vstřelil 35 gólů. Nejlepším slovenským střelcem byl Tomáš Tatar se 17 góly 

(109.-118. místo mj. také s Jakubem Voráčkem a Ondřejem Kaše).  

Průměrně dojdeme k podobným výsledkům jako v případě celkového bodování. Jak 

ukazuje obrázek 6, Kanadě a USA připadá necelých 8 gólů na hráče (7,9), zatímco Evropané 

jsou na tom o dva góly lépe (10,1). Čeští a slovenští hokejisté pak vstřelí v průměru 7,4 

branek za sezónu. Nejlepšími kanonýry jsou opět reprezentanti Ruska (12,6 branek). 

 

Obrázek 6 Počet vstřelených gólů v základní části NHL 
 

6.1.3.3 Nejlepší nahrávači 

 

Nejvíce asistencí v sezóně (68) si připsali shodně kanadský útočník Flyers Claude 

Giroux a Američan Blake Wheeler v dresu Jets. Nejlepším českým nahrávačem byl na 4. 

místě Girouxův parťák Jakub Voráček (65 asistencí), nejlepším Slovákem na 220.-235. pozici 

Richard Pánik (21 asistencí).  

V případě asistencí si hráči z Evropy vedou oproti hráčům ze Severní Ameriky opět 

lépe. Hráči z Evropy si průměrně připsali 16 asistencí, zatímco hráči z Kanady s USA 

počet gólů počet hráčů
průměr gólů na

hráče

Kanada + USA 5182 653 7.9

Evropa (bez ČR a SR) 1949 194 10

Evropa (včetně ČR a SR) 2267 237 9.6

Češi a Slováci 318 43 7.4

Kanada 3285 404 8.1

USA 1897 249 7.6

Švédsko 752 88 8.5

Rusko 428 34 12.6

Finsko 349 33 10.6

Česká republika 257 32 8

Švýcarsko 133 14 9.5

Slovensko 61 11 5.5
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necelých 14 asistencí. Češi se Slováky ještě o dvě asistence méně. Nejlepšími asistenty 

z Evropy jsou opět hráči z Ruska (18 asistencí), 17 asistencí pak připadá na finské hokejisty.  

 

 

Obrázek 7 Počet asistencí v základní části NHL 

 

 Průměrné statistiky ukazují, že ve všech kategoriích si vedli lépe hráči z Evropy než ze 

Severní Ameriky. V porovnání Kanady a USA vyšly všechny údaje (celkově kanadské 

bodování, góly, asistence) lépe pro Javorové listy. Češi se Slováky skončili ve všech 

kategoriích nejhůře. (v porovnání Kanady + USA a Evropy).  

Ve všech statistikách jsou započítány i země s několika málo hráči, které jsem 

v grafech neuváděla. Mezi ně patří jediný hokejista z Velké Británie, Dánsko (6 hráčů), 

Francie (3 hráči), Lotyšsko (1), Německo (5), Norsko (2), Rakousko (3) a Slovinsko (1). Ač 

jde jen o malou hrstku hokejistů, v jejichž zemi není lední hokej na předních příčkách, někteří 

se výrazně zapsali do statistik. Např. jediný a první zástupce Slovinska v NHL, nynější 

kapitán Los Angeles Kings, Anže Kopitar, který od sezóny 2006–2007 patří mezi jejich 

hlavní tahouny. V roce 2012 a 2014 je dovedl až k zisku Stanley Cupu. Svým týmům také 

výrazně pomáhají např. Leon Draisaitl (nejvýše draftovaný Němec v historii NHL, 

v posledních třech sezónách druhý nejlepší hráč Edmontonu Oilers, hned za slavným 

Connorem McDavidem), Nor Mats Zuccarello (v posledních pěti sezónách nejlepší hráč týmu 

New York Rangers) nebo Rakušan Thomas Vanek (s česko – slovenskými rodiči). V roce 

počet asistencí počet hráčů
průměr asistencí

na hráče

Kanada + USA 8917 653 13.7

Evropa (bez ČR a SR) 3121 193 16.2

Evropa (včetně ČR a SR) 3637 236 15.4

Češi a Slováci 516 43 12

Kanada 5676 404 14

USA 3241 249 13

Švédsko 1362 88 15.5

Rusko 613 34 18

Finsko 557 33 16.9

Česká republika 440 32 13.8

Švýcarsko 188 14 13.4

Slovensko 76 11 6.9
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2003 se stal nejvýše draftovaným Rakušanem v NHL (5. celkově) a v NHL zanechal 

výraznou stopu hlavně v dresu Buffala Sabres (497 bodů v 598 zápasech).  

 

6.1.3.4 Brankáři 

 

Do základní části sezóny nastoupilo alespoň k jednomu zápasu celkem 95 brankářů. 

(viz kap. 6.1.1.2). Každoročně jsou pro nejlepší brankáře udělovány dvě prestižní trofeje. 

Vezina trophy, třetí nejstarší individuální ocenění v NHL pro nejlepšího gólmana (od roku 

1981 voleného generálními manažery všech klubů NHL). Šestinásobným držitelem je nejlepší 

brankář v historii českého hokeje, Dominik Hašek. A William M. Jennings Trophy, která 

v roce 1981 převzala původní stanovy Vezinovy trofeje. Je udělována brankářům s nejmenším 

gólovým průměrem, kteří v základní části odehrají alespoň 25 zápasů. V historii NHL trofej 

získal již zmíněný Dominik Hašek (1994, 2001, 2008)), také Roman Turek (1999, 2000), 

Roman Čechmánek (2003) a v roce 2012 slovenský gólman Jaroslav Halák. 1  

V sezóně 2017-2018 vyhrál Vezinovu trofej finský gólman Pekka Rinne (Nashville 

Predators), držitelem trofeje Williama M. Jenningse se stal americký gólman v dresu LA, 

Jonathan Quick.  

Brankáře jsem porovnala z hlediska průměru vstřelených branek, procentuální 

úspěšnosti zákroků, počtu zásahů a počtu vítězství. Do výzkumu byli zahrnuti jen gólmani, 

kteří v sezóně odehráli alespoň 20 zápasů.  

 

 

Počet 

bran

kářů 

Průměr 

branek 

% 

úspěšnost 
Zákroky 

Počet 

zápasů 

Počet 

zákroků 

na zápas 

Vítězství 

Kanada + USA 34 2,753 91,2 % 1172 44 27 21 

Evropa 18 2,745 91,5 % 1268 46 28 22 

Češi a Slováci 4 2,935 90,7 % 876 34 26 13 

        

Kanada 22 2,746 91,2 % 1114 42 27 21 

USA 12 2,765 91,2 % 1278 48 27 22 

Finsko 6 2,51 92 % 1107 41 27 22 

Rusko 4 2,57 91,9 % 1503 53 28 30 

Česká republika 3 2,85 90,7 % 641 27 24 10 

Švédsko 5 3,022 90,9 % 1294 48 27 16 

 

Tabulka 1 Statistiky brankářů v základní části NHL 
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1. Průměr inkasovaných branek, procentuální úspěšnost zákroků 

V tabulce 1 můžeme vidět, že Evropa ve srovnání se Severní Amerikou má jen 

nepatrně lepší průměr inkasovaných branek. Čechům se Slováky se moc dobře nevedlo ani 

v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Nejlepší statistiky zaznamenali gólmani 

z Finska- 2,51 branky na zápas. Mezi nejlepší patřili: Anti Raanta (2,24), Pekka Rinne (2,31), 

Tuukka Rask (2,36), Kari Lehtonen (2,55). Druhý nejlepší průměr pak ruští gólmani- 2,57, 

mezi nejlepšími Sergej Bobrovskij (2,41), Anton Chudobin (2,55). Mezi nejlepší gólmany ze 

Severní Ameriky patřili Kanaďané Carter Hutton (2,09), Marc-Andre- Fleury (2,24), Corey 

Crawford (2,27), Roberto Luongo (2,27) a Američané Ryan Miller (2,35), Connor Hellebuyck 

(2,36), Jonathan Quick (2,40) a Ben Bishop (2,49). Nejlepším českým gólmanem byl Michal 

Neuvirth (2,60).  

Podobných výsledků jsme se dočkali i v případě procentuální úspěšnosti zákroků. 

V tomto případě však Čechy předčili i švédští gólmani.    

 

2. Počet zákroků, zápasů a průměrného počtu zákroků na zápas 

V průměrném počtu zákroků na brankáře opět vévodí Evropa. Jasně nejvíce zásahů 

z evropských států zaznamenali ruští brankáři (1503), poté Švédové (1294). Češi se Slováky 

obsadili ve srovnání s ostatními brankáři z Evropy i ze Severní Ameriky poslední příčku. 

Rekordmanem v počtu zákroků za sezónu 2017-18, byl dánský gólman Frederik Andersen, 

který si v 66 zápasech připsal 2029 zákroků. Druhý skončil Rus Andrej Vasilevskij (1908), 

dále Američan Connor Hellebuyck (1892), švédský „král“ Henrik Lundqvist (1862). 

Nejvíce zápasů za sezónu odchytali brankáři z Evropy (46), o dva více než zástupci 

Severní Ameriky. V tomto porovnání, stejně jako v počtu zákroků, dominují gólmani z USA 

(48) nad gólmany z Kanady. Průměrně nejvíce zápasů odchytali ruští brankáři (53), švédští 

gólmani pak shodně s USA (48). Češi nastoupili průměrně jen do 27 utkání.  

Průměrně nejvyšší počet zákroků na zápas zaznamenali opět brankáři z Evropy (28), 

nejvíce Rusové (28). Ostatní země zaznamenali shodně 27 zákroků, Češi a Slováci o zákrok 

méně.  

 

3. Počet vychytaných výher 

Tak jako v předchozích výsledcích, i zde si zapsali nejvíce vítězství brankáři z Evropy 

(22). Z nejvíce výher se radovali ruští gólmani (30). Nejlepší z nich, Andrej Vasilevskij 
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oslavil 44 vítězství (stejně jako Američan Connor Hellebuyck). Pekka Rinne si připsa 42 

výher. Nejméně výher se dočkali Češi (10) a Švédové (16).  

 

 Celkově si ve všech ohledech v porovnání Severní Ameriky, Čechů se Slováky a 

Evropy, vedli nejlépe právě brankáři z Evropy. Nejlepší statistiky pak zaznamenali Rusové a 

Švédové. V souboji zámořských velmocí předčily Spojené státy Kanadu.  

 

6.1.4 Kanadské bodování obránců 

Cenu pro nejlepšího obránce sezóny (James Norris Memorial Trophy) vyhrál v roce 

2018 švédský talent Victor Hedman. V roce 2009 se stal dvojkou draftu a hned v první sezóně 

2009-10 se stal neodmyslitelnou součástí Tampy Bay Lightning, kterou je v novém ročníku 

2018-19 již desátým rokem. V 77 zápasech si připsal 63 bodů (17+46) a bilanci +32 ve 

statistikách plus minus (více získal jen obránce Josh Manson v dresu Anaheimu- 34). V roce 

2009 trofej získal zatím jediný slovenský obránce Zdeno Chára. Jeden z nejlepších obránců 

NHL má na kontě již 636 bodů (197+439) v 1461 zápasech a kladnou bilanci 243 ve 

statistikách plus minus (21. místo v historickém bodování obránců).  

 Z Čechů svým týmům nejvíce pomohli Jan Rutta (20 bodů), Radko Gudas (16 bodů), 

Roman Polák (12 bodů, +5 ve statistikách plus minus) a Michal Kempný (10 bodů, + 14 ve 

statistikách plus minus). Nejlepším slovenským bekem byl již zmíněný Zdeno Chára (24 

bodů, +22 ve statistikách plus minus).  
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Obrázek 8 Kanadské bodování obránců v základní části NHL 

 

Při porovnání obránců z různých zemí jsem dospěla k zajímavým závěrům. 

Z celkového počtu 980 hráčů (vyjma brankářů), zasáhlo do sezóny 306 obránců, z toho 231 

obránců ze Severní Ameriky a 75 z Evropy. Statistiky obránců jsem porovnala podle počtu 

kanadských bodů a také statistik plus minus. V průměru nejvíce bodů za sezónu si 

v porovnání Kanady + USA, Evropy a České republiky se Slovenskem, připsali obránci ze 

Severní Ameriky (16,7 bodů). Hráči z Evropy nebyly nijak pozadu (16,4 bodů), čeští a 

slovenští obránci si připsali jen 10,5 bodů. S 22,4 body z evropských zemí dominují Finové, 

ruští obránci si pak připsali téměř 18 bodů. Kanaďané posbírali průměrně 17 bodů, Spojené 

státy a Švédsko téměř shodně o něco méně. (16,3; 16,5).  

 Statistiky plus minus přinesly odlišené výsledky. Nejlepšími v rozdílu vstřelených a 

obdržených branek na ledě byli hráči z Evropy (+3 body), následovali Češi a Slováci (+1,6) a 

nejhorší statistiky se ukázaly u hráčů ze Severní Ameriky (-0,2). Z Evropy si nejlépe vedly 

Rusové a Švýcaři (shodně +5,8), nejhůře naopak Finové (-0,3). Statistiky plus minus nemusí 

vždy jasně hovořit za kvalitu či úspěšnost hráčů, ale záleží mnohdy na fungování celého týmu  

a dalších okolnostech.  

 

počet hráčů počet bodů +/-

Kanada + USA 231 16.7 -0.2

Evropa (bez ČR a SR) 65 16.4 3

Evropa (včetně ČR a SR) 75 15.6 2.8

Češi a Slováci 10 10.5 1.6

Kanada 135 17 -0.1

USA 96 16.3 -0.1

Švédsko 38 16.5 2.6

Rusko 10 17.8 5.8

Finsko 7 22.4 -0.3

Česká republika 6 12.2 1.8

Švýcarsko 6 13.3 5.8

Slovensko 4 8 1.3
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6.1.5 Produktivita draftovaných hráčů 

Ve vstupním draftu v červnu 2017 bylo vybráno celkem 217 hráčů ze 14 různých 

zemí. Z Kanady a USA bylo vybráno 128 hráčů (81+47), tedy téměř 60 % všech hráčů. 

Z Evropy bylo vybráno nejvíce Švédů (27), Finů (23) a Rusů (18).  

 Premiéru hned v následující sezóně zažilo 12 hráčů, z toho 10 hráčů, kteří byli 

draftováni v 1. kole. Z pohledu národností dostali příležitost čtyři Kanaďané dva Američané, 

Švédové a Češi, jeden Fin a Švýcar. Místo v základní sestavě si našli jen jednička a dvojka 

draftu, Nico Hischier a Nolan Patrick. Kompletní přehled draftovaných hráčů, kteří zasáhli do 

sezóny 2017-18 najdeme v následující tabulce.  

 

 Draft Původ Tým Z G A B Pozice Čas na ledě 

Nico Hischier 1. Švýcarsko NJD 82 20 32 52 C 16:19 

Nolan Patrick 2. Kanada PHI 73 13 17 30 C 13:43 

Sebastian Aho 5. Švédsko NYI 22 1 3 4 D 16:15 

Kailer Yamamoto 22. USA EDM 9 0 3 3 R 15:10 

Filip Chytil 21. ČR NYR 9 1 2 3 C 13:37 

Owen Tippett 10. Kanada FLA 7 1 0 1 R 11:07 

Lias Andersson 7. Švédsko NYR 7 1 1 2 C 11:57 

Casey Mittelstadt 8. USA BUF 6 1 4 5 C 14:01 

Eeli Tolvanen 30. Finsko NSH 3 0 0 0 R 12:07 

Martin Nečas 12. ČR CAR 1 0 0 0 C 6:54 

Alex Formenton 47. Kanada OTT 1 0 0 0 L 4:54 

Dylan Ferguson 194. Kanada VGK 1 - - - G 9:14 

 

Tabulka 2 Přehled draftovaných hráčů v roce 2017 

 

6.1.6 Průměrný věk hráčů 

6.1.6.1 Útočníci a obránci 

V této kapitole jsem věnovala pozornost věku hráčů v uplynulé sezóně. Celkový 

věkový průměr hráčů v NHL byl 26,1 let. Nejmladším hráčem Severní Ameriky, který zasáhl 

do sezóny, avšak jen na necelých 5 minut, byl Alex Formenton (18 let, draftován v roce 

2017), nejmladším evropským hráčem, který naskočil do 9 zápasů, byl Čech Filip Chytil (18 

let, vybrán v posledním draftu). Naopak největší veteráni, kterým bylo 40 let a více, se ve hře 

objevili čtyři. Jasně nejstarší Jaromír Jágr (45 let, odehrál 22 zápasů), Švýcar Mark Streit (40 

let, zasáhl jen do dvou zápasů a po sezóně se stejně jako Jágr s NHL rozloučil) a dosud 
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aktivní americký útočník Matt Cullen (41 let, 79 zápasů, 22 bodů v dresu Penguins) a 

slovenský obr Zdeno Chára (40 let, 73 zápasů, 24 bodů).  

Jak ukazuje následující graf, nejnižší věkový průměr měli hráči z Evropy (25,7 let), 

zatímco nejvyšší čeští a slovenští hráči. Ve srovnání jednotlivých zemí měli nejnižší věk 

reprezentanti Finska, naopak nejvyšší zástupci Slovenska, Dánska a Německa. Totožný 

věkový průměr měli Spojené státy a Švédsko (25,9), stejně tak Kanada a Česká republika 

(26,4).  

 

Obrázek 9 Věkový průměr hráčů v základní části NHL 

 

Zatímco v minulých letech NHL vsázela více na sílu hráčů a hru do těla, v posledních 

letech se strategie mění. V NHL se prosazují i méně urostlí hráči a NHL je více otevřená 

hráčům, kteří na sobě pracují a je obtížné je na ledě chytit. Ubývá faulů a s nástupem nové 

generace se vsází spíše na rychlost. Jak uvádí v rozhovoru pro nhl.com z roku 2016 veterán 

Radim Vrbata: „Já když začínal ve dvaceti, tak jsem neměl ani 80 kilo. A to bylo ještě před 

změnou pravidel, takže člověk hrál proti těm Hatcherům a Prongerům. To byla úplně jiná 

NHL. My když přišli do ligy, tak jsme teprve zjistili, co to obnáší a začali jsme podle toho 

trénovat. Tihle kluci mají všichni osobní trenéry, takže to, co my jsme začali dělat ve dvaceti, 

oni dělají třeba od patnácti let. Do NHL už přicházejí jako hotoví hráči. Vidím ten trend, že 

mladí dostávají šanci a obětují tomu mnohem víc. Vědí, že šance ve většině týmů NHL přijde. 

Já začal hrát v NHL ještě před výlukou 2004-2005. Až po ní se změnila pravidla ohledně 

hákování, držení. Po další výluce se to zase trochu změnilo a teď jsou poslední tři roky 
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prosazovaní ti mladí kluci. Dřív to bylo tak, že v každém týmu hráli jeden dva mladí. A teď je 

to spíš naopak, že tam jsou jeden dva staří.“ 152 

6.1.6.2 Brankáři 

 

Při pohledu na hráče v brankovišti jsem došla k závěru, že oproti útočníkům a 

obráncům se zde setkáváme s vyšším věkovým průměrem. Celkově v sezóně chytali brankáři 

s věkovým průměrem 30 let. Stejný průměr jsem shledala i u brankářů ze Severní Ameriky a 

Evropy. Brankáři Česka a Slovenska měli jen o něco málo vyšší věkový průměr (30,4 let).  

Nejstaršími evropskými gólmany v sezóně 2017-18 byli Peter Budaj a Henrik 

Lundqvist a Pekka Rinne (všichni 35 let), nejstaršími zámořskými gólmany pak Ryan Miller 

(37 let) a Roberto Luongo (39 let). Nejmladším debutantem, který zasáhl do jednoho zápasu, 

byl Kanaďan Dylan Ferguson (19 let).  

 

Obrázek 10 Věkový průměr brankářů v základní části NHL 

 
 

6.1.7 Průměrný věk x produktivita 

V této části jsem se zaměřila na srovnání hráčů podle toho, v jakém věku jsou 

nejproduktivnější, tedy nasbírají nejvíce kanadských bodů. Hráče jsem rozdělila do pěti 

kategorií.  
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6.1.7.1 Do 20 let 

 

Do této kategorie spadá celkem 52 hráčů v rozmezí 18-20 let, kteří získali průměrně 

22 bodů za sezónu. Nejvíce bodů si připsalo 11 hráčů z Evropy- 26 bodů, poté hráči ze 

Severní Ameriky (22 bodů, 37 hráčů), nejméně bodů (8) pak čtveřice Čechů. Nejlepšími 

mladíky byli Kanaďan Mathew Barzal (20 let, 85 bodů), z Evropy Fin Patrik Laine (19 let,70 

bodů) a z Čech Pavel Zacha (20 let, 25 bodů).  

 

6.1.7.2 Do 24 let  

 

Oproti nejmladším dopadli hráči v rozmezí 21-24 let o něco hůře. Celkem 323 hráčů si 

připsalo průměrně 19 bodů za sezónu. Shodně bodů získali hráči z Evropy (81 hráčů) a Česka 

a Slovenska (14 hráčů) – 21,8 bodů. Severoameričtí hokejisté si připsali 17,5 bodů (227 

hráčů). Nejlepšími hráči do 24 let byli vítěz kanadského bodování, Kanaďan Connor 

McDavid (108 bodů, 21 let), z Evropy třetí v pořadí kanadského bodování, Rus Nikita 

Kucherov (24 let, 100 bodů), nejlepší z Čech/Slovenska pak David Pastrňák (21 let, 80 bodů).  

 

6.1.7.3 Do 30 let  

 

V kategorii do 30 let naskočilo do sezóny celkem 364 hráčů v rozmezí 25–30 let, kteří 

si připsali průměrně 25,4 bodů. Nejvíce bodů získali opět hráči z Evropy- 28,9 bodů (72 

hráčů), hráči hokejových velmocí USA a Kanady posbírali 24,8 bodů (276 hráčů), čeští a 

slovenští zástupci nejméně, 21,3 bodů (16 hráčů).  

Nejlepším v kategorii byl spoluhráč Jakuba Voráčka Kanaďan Claude Giroux (102 

bodů, 30 let). Nejlepším z Evropanů slovinský centr Los Angeles Kings Anže Kopitar (30 let, 

92 bodů), nejlepší z Čechů/Slováků byl Jakub Voráček (28 let, 85 bodů).  

 

6.1.7.4 Do 35 let  

 

Hráčů v rozmezí 31–35 let nastoupilo v sezóně celkem 158 s bilancí 24,4 bodů. 

Nejvyšší skóre si připsalo 29 evropských hráčů- 33,5 bodů, 22,6 bodů získalo 121 hráčů ze 

Severní Ameriky, Češi se Slováky si připsali 18,5 bodů (8 hráčů).  Nejvíce kanadských bodů 

získal pittsburský centr, Rus Evgeni Malkin (31 let, 98 bodů), nejvíce bodů z hráčů ze Severní 

Ameriky Američan Blake Wheeler (31 let, 91 bodů). Z Čechů si připsal nejvíce bodů David 

Krejčí (31 let, 44bodů).  
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6.1.7.5 Nad 35 let  

 

V poslední kategorii se udrželo 30 hráčů starších 35 let, kteří získali průměrně 20,1 

bodů. Nejlepšími byli stejně jako ve všech přechozích kategoriích evropští zástupci- 28,7 

bodů (7 hráčů), Kanada s USA si připsali 17,9 (20 hráčů), Česká republika a Slovensko 15 

bodů. (3 hráči).  

Nejlepšími veterány, kteří se zároveň jako jediní v kategorii dostali nad hranici 50 

bodů, byli Švédové Henrik Zetterberg (37 let, 56 bodů), bratři Daniel (55 bodů) a Henrik 

Sedin (50 bodů, oba 37 let) a Kanaďan Justin Williams (36 let, 51 bodů). Nejlepším 

Čechem/Slovákem byl obránce Zdeno Chára (40 let, 24 bodů).  

 

V grafu níže můžeme vidět několik zajímavých závěrů. Celkově byli nejúspěšnější 

hráči v kategorii od 25 do 30 let, což koresponduje s faktem, že by hokejisté v tomto věku 

měli dosáhnout nejlepších výsledků. Měly by mít dostatek zkušeností, dovedností a dosáhnout 

vrcholu fyzických sil. To odpovídalo u hráčů ze Severní Ameriky. U hráčů z evropských zemí 

(mimo Českou republiku a Slovensko) dosáhli nejvíce bodů hráči v kategorii 31–35 let. Čeští 

a slovenští zástupci byli nejlepší v kategorii 21–24 let.  

 
 

Obrázek 11 Produktivita hráčů v různých věkových kategoriích 
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6.1.8 Trestné minuty 

Z hlediska počtu trestných minut jsem dospěla pro mě k logickým výsledkům. V grafu 

níže můžeme vidět, že nejvíce trestných minut za sezónu si odseděli hráči ze Severní Ameriky 

(24,8), zatímco hráči z Evropy, shodně i Češi a Slováci 21,2 minut.  

Při pohledu na jednotlivé státy jasně dominuje Kanada s 26,8 trestnými minutami, což 

může být důvodem kanadského stylu hokeje, tedy jejich tvrdosti, zarputilosti a odhodlání. 

Oproti tomu nižší průměr hráčů Evropy zase evropským stylem hokeje, skvělou technikou, 

vymýšlením různých kombinací a jiného evropského umění. Hráči z USA si připsali o pět 

minut méně než Kanada. Nejvíce trestanými evropskými hráči jsou zástupci z Ruska (23,9). 

Průměrně byli hráči v NHL penaltováni 23,9 minutami.  

Nejvíce i nejméně trestných minut si připsali dva Kanaďané. Nejvíce Micheal Haley (212 

minut v 75 zápasech), tím nejslušnějším v celé NHL byl buffalský útočník Ryan O'Reilly, 

který si 81 zápasech odseděl jediný dvouminutový trest. V roce 2014 si za dvě trestné minuty 

vysloužil trofej Lady Byngové pro nejslušnějšího hráče ligy.  

 

Obrázek 12 Počet trestných minut v základní části NHL 
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6.2 Hráčské statistiky – play off 

 

Play off je vyřazovací část, do které postupuje 16 z 31 týmů. Hraje se na čtyři vítězné 

zápasy. Vítězové obou konferencí si zahrají o Stanley Cup. (viz kap. 3.2) 

6.2.1 Porovnání z hlediska počtu hráčů v play off 

6.2.1.1 Útočníci a obránci 

 

Ve vyřazovacích bojích o Stanleyův pohár se ukázalo alespoň v jednom zápase celkem 

333 hráčů. Z toho 222 útočníků (103 centrů, 63 levých a 56 pravých křídel) a 111 obránců z 

14 zemí světa. Hráči ze Severní Ameriky tvořili oproti základní části v play off nižší podíl- 70 

%, zatímco hráči z Evropy 30 %.  

Čechů a Slováků se v play off objevilo z celkového počtu Evropanů méně než 

v základní části- 17,6 %.  

 
Obrázek 13 Počet hráčů v play off NHL 

 

6.2.1.2 Brankáři 

 

Ve vyřazovacích bojích dostalo důvěru alespoň v jednom utkání 29 brankářů ze 7 

zemí světa. Podíl brankářů ze Severní Ameriky byl v play off téměř stejný jako v základní 

části (65,5 %), 34,5 % pak byli gólmani z Evropy. Z Čechů se do play off podívali jen dva 

brankáři v barvách Philadephie Flyers. Do jednoho zápasu nastoupil Petr Mrázek, do třech 

zápasů Michael Neuvirth.  

 

1

1

1

2

2

3

4

9

12

15

15

36

Austrálie

Slovinsko

Francie

Německo

Slovensko

Rakousko

Dánsko

Švýcarsko

Rusko

Finsko

Česká…

Švédsko

počet hráčů



73 

 

 

Obrázek 14 Počet brankářův play off NHL 

 

6.2.2 Kanadské bodování: celkově body, střelci, nahrávači, brankáři 

6.2.2.1 Kanadské bodování v sezóně 2017–2018 

 

Vítězem kanadského bodování v play off se stal ruský centr v dresu Capitals, Evgeny 

Kuznetsov. Ve 24 zápasech nasbíral 32 bodů (24+12) a výrazně tak pomohl Washingtonu 

dokráčet k zisku Stanley Cupu. V pořadí druhý v kanadském bodování byl spoluhráč 

Kuznetsova, Rus Alex Ovechkin, který přispěl 27 body (15+12). Po celou dobu v NHL (13 

sezón) oblékal dres Washingtonu a konečně se dočkal vytoužené trofeje. Zároveň po dvou 

letech sesadil trojnásobného držitele Stanley Cupu – Sidneyho Crosbyho a získal trofej pro 

nejužitečnějšího hráče play off (Conn Smythe Trophy). Trojici nejlepších hráčů v play off 

uzavřel opět hráč Washingtonu, Švéd Nicklas Backstrom (přidal 5 branek a 18 asistencí ve 20 

zápasech). Nejlepším Kanaďanem byl na 4. místě Reilly Smith v dresu finalistů Stanley 

Cupu, Vegas Golden Knights (ve 20 zápasech si připsal 22 bodů za 5 gólů a 17 přihrávek).  

Nejlepším českým hráčem byl na 10.- 11. místě David Pastrňák (20 bodů za 6 gólů a 

14 asistencí stihl posbírat ve 12 zápasech).  

 Z celkového počtu 333 hráčů získalo alespoň jeden kanadský bod v play off 251 

hráčů. Při výpočtech jsem zjistila, že hráči ze Severní Ameriky získali průměrně nejméně 

bodů- 3,8, hráči z Evropy (bez Čechů a Slováků) si připsali 4,4 body, Češi se Slováky 

průměrně nejvíce- 5,1 body. Nejúspěšnější zemí v play off bylo Rusko s průměrnými 9,3 

body na jednoho hráče, poté Dánsko (8,5 bodu) a Česká republika- 5,5 bodu. 
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Obrázek 15 Kanadské bodování v play off NHL 

 

6.2.2.2 Nejlepší střelci 

 

Nejlepším střelcem vyřazovacích bojů byl, stejně jako v základní části, Alexander 

Ovechkin, který nasázel 15 gólů. Se 14 brankami byl druhý v pořadí kanadský centr 

Winnipeg Jets, Mark Scheifele. Nejlepším českými kanonýry byli na 15.- 23. místě s šesti 

brankami Tomáš Hertl, David Pastrňák a Ondřej Palát.  

V případě střelců dojdeme k podobným výsledkům jako u celkového bodování. 

Nejméně bodů si připsala Kanadě a USA- 1,4 bodu, Evropané 1,6 bodů a Češi se Slováky 

opět nejvíce – průměrně 2 body. Nejlepšími kanonýry byli stejně jako v základní části 

reprezentanti Ruska (necelé 4 branky). 

 
Obrázek 16 Počet vstřelených gólů v play off NHL 

počet hráčů průměr bodů na hráče

Kanada + USA 232 3.8

Evropa (bez ČR a SR) 83 4.4

Evropa (včetně ČR a SR) 100 4.5

Češi a Slováci 17 5.1

Kanada 137 3.9

USA 95 3.7

Švédsko 36 4

Česká republika 15 5.5

Finsko 15 3.1

Rusko 12 9.3

Švýcarsko 9 2.2

Dánsko 4 8.5

počet hráčů průměr gólů na hráče

Kanada + USA 232 1.4

Evropa (bez ČR a SR) 83 1.6

Evropa (včetně ČR a SR) 100 1.6

Češi a Slováci 17 2

Kanada 137 1.5

USA 95 1.2

Švédsko 36 1.4

Finsko 15 1.1

Česká republika 15 2.1

Rusko 12 3.8

Švýcarsko 9 0.9

Dánsko 4 2.3
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6.2.2.3 Nejlepší nahrávači 

 

Nejvíce nahrávek (20) zaznamenal vítěz kanadského bodování v play off, Evgeny 

Kuznetsov.  Jako druhý nejlepší asistent se zapsal do statistik Američan v barvách Jets, Blake 

Wheeler. Nejlepším Čechem byl na 6. místě David Pastrňák, který asistoval u 14 branek.  

Nejlepší skóre zůstalo stejně jako v obou předchozích kategoriích neměnné. Češi se 

Slováky si připsali průměrně nejvíce asistencí- 3,1, hráči z Evropy 2,8 a nejméně hráči ze 

Severní Ameriky- 2,3 asistencí. Nejlepšími evropskými asistenty byli hráči z Dánska (6,3 

asistencí na hráče). 

 

Obrázek 17 Počet asistencí v play off NHL 

 

Statistiky celkového kanadského bodování, počtu vstřelených branek i asistencí v play 

off ukázaly pro Čechy a Slováky velice příznivé výsledky. Ve všech zmíněných kategoriích 

se poprvé umístili lépe, než hráči Severní Ameriky i Evropy. Nejhorší průměr zaznamenala 

Kanada s USA. V celkovém bodování i počtu gólů vyhrála Kanada v souboji obou velmocí, 

hráči z USA byli lepšími asistenty než Kanaďané. Z evropských zemí byli nejlepší ruští, 

dánští a čeští hráči. Naopak nejhoršími byli ve všech kategoriích Švýcarsko, poté Finsko. 

Do výpočtů jsou zahrnuti i hráči, kteří nejsou ve výše uvedených grafech znázorněny. 

V play off si zahráli dva hráči Slovenska (Zdeno Chára a Tomáš Tatar), trojice rakouských 

útočníků (Thomas Vanek, Michael Raffl a Michael Grabner), jediný francouzský zástupce 

(Pierre-Édouard Bellemare v dresu finalistů z Vegas), dva Němci (Tobias Rieder a Tom 

Kühnhackl) a slovinský centr Anže Kopitar.  

 

počet hráčů průměr asistencí na hráče

Kanada + USA 232 2.3

Evropa (bez ČR a SR) 83 2.8

Evropa (včetně ČR a SR) 100 2.9

Češi a Slováci 17 3.1

Kanada 137 2.3

USA 95 2.4

Švédsko 36 2.6

Finsko 15 2.1

Česká republika 15 3.3

Rusko 12 5.6

Švýcarsko 9 1.3

Dánsko 4 6.3
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6.2.2.4 Brankáři 

 

Do play off nastoupilo alespoň k jednomu zápasu 29 brankářů. (viz kap. 6.2.1.2).  

Brankáře jsem porovnala stejně jako v základní části z hlediska průměru vstřelených 

branek, procentuální úspěšnosti zákroků, počtu zásahů a počtu vítězství. Do statistik jsem 

zahrnula gólmany, kteří v play off odehráli alespoň 4 zápasy (minimální počet zápasů 

v jednom kole). Do tohoto výběru spadalo celkem 17 brankářů (11 ze Severní Ameriky a 6 

z Evropy).  

 

 
Počet 

hráčů 

Průměr 

branek 

% 

úspěšnost 
Zákroky 

Počet 

zápasů 

Počet 

zákroků 

na zápas 

Vítězství 

Kanada + USA 11 2,76 91,3 % 263 10 26 5 

Evropa 6 2,76 91,2 % 259 10 26 5 

        

Kanada 7 3,01 90,5 % 297 11 27 6 

USA 4 2,32 92,7 % 203 7 29 3 

Finsko 3 2,34 92 % 225 10 23 4 

Rusko 2 2,88 90,9 % 340 12 28 7 

Dánsko 1 3,76 89,6 % 198 7 28 3 

 

Tabulka 3 Statistiky brankářů v play off NHL 

 
 

1. Průměr inkasovaných branek, procentuální úspěšnost zákroků 

 Tabulka 2 výše ukazuje, že Evropa i Severní Amerika mají totožný průměr inkasovaných 

branek. Nejlepší statistiky zaznamenali gólmani z USA- 2,32 branky na zápas. Nejnižší 

průměr branek inkasoval ve 4 zápasech Fin Juuse Saros (1,06). Jeho Nashville sice postoupil 

do 2. kola, jedničkou Predators však byl krajan Pekka Rinne. Druhý nejnižší průměr pak 

Američan Jonathan Quick (1,55), který byl sice jedničkou L.A., ti však padli hned v prvním 

kole po 4 zápasech s nováčkem z Las Vegas. Braden Holtby, jenž vychytal Washingtonu 

Stanley Cup, zaznamenal čtvrtý nejnižší průměr branek (2,16 ve 23 zápasech).  

V procentuální úspěšnosti zákroků se setkáváme opět s téměř totožným výsledkem 

v porovnání Severní Ameriky s Evropou. Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly opět Spojené státy 

(92,7 %), nejvyšší pak Jonathan Quick (94,7 %) a Cory Schneider (95 %), jehož New Jersey 

Devils však prohrálo v 5 zápasech v 1. kole play off. Z Evropanů zaznamenal nejvyšší průměr 

opět Juuse Saros (95,2 %).  
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2. Počet zákroků, zápasů a průměrného počtu zákroků na zápas 

V průměrném počtu zákroků na brankáře o 4 zákroky předčila Amerika Evropu. Nejvíce 

zásahů zaznamenali kanadští brankáři (297), z Evropy pak ruští brankáři (340). Nejvíce 

zákroků si připsal finalista play off v dresu Knights Marc-André Fleury (594 zákroků ve 20 

zápasech)  

V počtu odchytaných zápasů se opět setkáváme s totožnými výsledky u hráčů z Kanady a 

USA a Evropy. Shodně odchytali v play off průměrně 10 zápasů. Do nejvíce zápasů 

nastoupili brankáři Ruska (12), do 11 zápasů zástupci Kanady.  

I v počtu zákroků na zápas zaznamenali brankáři z Evropy a Ameriky shodné výsledky 

(26). Nejvíce zákroků na zápas si pak připsali brankáři z USA, z Evropy nejvíce Rusové a 

jediný zástupce Dánska, Frederik Andersen (28).  

 

3. Počet vychytaných výher 

I v případě vychytaných výher je na tom Severní Amerika s Evropou stejně. Oba 

kontinenty zaznamenaly 5 výher. Rekordních 16 výher oslavil vítěz Stanley Cupu Braden 

Holtby, konkurent v brance ve finále Marc-André Fleury zaznamenal 13 vítězství.  

 

 Ve všech vzájemných porovnáních brankářů na tom byla Severní Amerika stejně jako 

Evropa. Češi se Slováky nebyli do statistik zahrnuti, neboť nesplňovaly dané podmínky 

(alespoň 4 odehrané zápasy).  

6.2.3 Kanadské bodování obránců 

Z 333 hráčů (vyjma brankářů) v play off, bránilo své týmy 111 hráčů, 79 obránců ze 

Severní Ameriky, 32 z Evropy (čtyři Češi, jeden Slovák).  

Nejlepšími obránci v počtu získaných bodů v play off byli na prvních třech místech 

hned tři Američané. Prvním, stejně jako v základní části, byl obránce John Carlson a výrazně 

tak pomohl Washingtonu k zisku trofeje. Jako jediný obránce dosáhl hranice 20 bodů (5+15), 

ve statistikách plus minus si připsal kladnou bilanci +11. Druhým nejlepším byl Dustin 

Byfuglien (16 bodů za 5 branek a 11 přihrávek) v barvách Jets, na 3. místě s 12 body Torey 

Krug (3+9) v dresu Bostonu. Z Evropanů si nejlépe vedl švédský bek Victor Hedman (4.-5. 

místo, 11 bodů společně s Kanaďanem Krisem Letangem). Z Čechů se nejvíce prosadil 

Michal Kempný (5 bodů, 17.- 25. místo), ze slovenské ofenzivy Zdeno Chára (3 body, 33.- 

40. místo). 
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Statistiky obránců jsem stejně jako v základní části porovnala podle počtu kanadských 

bodů a také statistik plus minus. Nejvíce bodů v play off si v porovnání Kanady + USA, 

Evropy a České republiky se Slovenskem, připsali obránci ze Severní Ameriky (3 body). 

Hráči z Evropy získali 2,4 bodu a čeští a slovenští obránci 2 body. Nejlépe si vedli američtí 

obránci, kteří si připsali v průměru 3,6 bodů na hráče. Z Evropy nejlépe bránili ruští hokejisté 

(3 body), Švédové (2,4 bodu) a Švýcaři (2,3 bodu). Finové, kteří byli v základní části sezóny 

z Evropy nejlepší, v play off jsme se setkali naopak s nejhorším průměrem (1 bod).  

 Statistiky plus minus přinesly opět rozdílné výsledky. Nejlepší v rozdílu vstřelených a 

obdržených branek na ledě byli Češi a Slováci (+ 1,8), následně hráči z Kanady a USA (+ 

0,3), nejhorší statistiky se ukázaly u hráčů z Evropy (-0,4). Z Evropy si jako jediní připsali 

kladnou bilanci Finové (+3), Česká republika (+ 0,5) a Švýcarsko (+ 0,3). Naopak nejhoršími 

byli v tomto případě obránci Švédska (-1,3).  

 

 

Obrázek 18 Kanadské bodování obránců v play off NHL 

6.2.4 Produktivita draftovaných hráčů 

Do play off se z draftovaných hráčů v létě 2017 podívali jen dva z nich. Jednička draftu Nico 

Hischier odehrál všech pět zápasů prvního kola proti Tampě, z nichž jediný byl pro New 

Jersey Devils vítězným. Zaznamenal jediný gól, na ledě strávil průměrně 16:33 min a ve 

statistikách plus minus si připsal zápornou bilanci -4. Dvojka draftu Nolan Patrick nastoupil 

rovněž do všech zápasů Philadelphie v prvním kole, která padla po 6 zápasech s držiteli 

Stanley Cupu z minulého roku, Pittsburghem Penguins. Připsal si jeden gól a jednu asistenci, 

počet hráčů počet bodů +/-

Kanada + USA 79 3 0.3

Evropa (bez ČR a SR) 27 2.4 -0.4

Evropa (včetně ČR a SR) 32 2.3 -0.1

Češi a Slováci 5 2 1.8

Kanada 45 2.5 -0.1

USA 34 3.6 0.7

Švédsko 13 2.4 -1.3

Rusko 7 3 -0.6

Švýcarsko 4 2.3 0.3

Česká republika 4 1.8 0.5

Finsko 3 1 3
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průměrně odehrál 16:38 min za zápas (oproti 13:43 min v základní části) a zaznamenal 

zápornou bilanci -5 v plus minus statistikách.  

6.2.5 Průměrný věk hráčů 

6.2.5.1 Útočníci a obránci 
 

Celkový věkový průměr hráčů v play off byl o něco vyšší, než v základní části- 26,7 

let (oproti 26,1 let v základní části). Vyšší věkový průměr může být způsoben tím, že na 

začátku základní části či na konci, když už týmy nemají možnost postupu do play off, nechají 

v pár zápasech ukázat šikovnost mladších hráčů (nováčků). V play off však nasazují už 

osvědčené a zkušenější hráče. Nejmladším hráčem Severní Ameriky, který si zahrál play off, 

byl jednička draftu 2017, Švýcar Nico Hischier (18 let, 5 zápasů, 1 bod). Naopak nejstaršími 

hráči v play off byli americký útočník Matt Cullen (41 let, 5 zápasů, 2 body) a Zdeno Chára 

(40 let, 12 zápasů, 3 body).  

Jak ukazuje graf níže, nejnižší věkový průměr měli, stejně jako v základní části, hráči 

z Evropy (25,4 let), zatímco nejvyšší tentokrát hráči ze Severní Ameriky. (27,2). Nejnižší věk 

z evropských zemí měli Švýcaři (23,8), Dánové (24,8) a Švédové (25). Totožný věkový 

průměr měli Spojené státy a Kanada (27,2), stejně tak Česká republika a Rusko (25,8). Do 

výpočtů byli zaznamenáni i hráči, kteří v grafu uvedeni nejsou – Rakousko (3 hráči), Francie 

(1), Německo (2) a Slovinsko (1).  

 

Obrázek 19 Věkový průměr hráčů v play off NHL 
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6.2.5.2 Brankáři 

 

Stejně jako v základní části, i v play off jsme se setkali s vyšším věkovým průměrem 

než u útočníků a obránců. V play off však chytali brankáři více než o rok mladší, než 

v základní části (28,7 let). Brankářům ze Severní Ameriky bylo průměrně 29,1 let, z Evropy 

27,8 let.  

Nejstaršími i nejmladšími evropskými gólmany ve vyřazovacích bojích byli Finové, 

Pekka Rinne (35 let) a Juuse Saros (22 let). Nejstarším zámořským gólmanem byl Američan 

Ryan Miller (37 let), nejmladším Kanaďan Matt Murray  

6.2.6 Průměrný věk x produktivita 

Do play off nastoupilo 333 hráčů (útočníci a obránci), které jsem stejně jako 

v základní části rozdělila do pěti kategorií.  

6.2.6.1 Do 20 let 

 

V kategorii do 20 let nastoupilo celkem 19 hráčů, kteří si připsali průměrně 3 body. O 

nejvíce bodů se postaralo 6 hráčů z Evropy- 3,7 bodů, poté hráči ze Severní Ameriky (2,9 

bodů, 12 hráčů). V této kategorii nastoupil jediný Čech, Pavel Zacha, který v pěti zápasech 

nebodoval. Nejvíce bodů posbíral Fin Patrik Laine (12 bodů v 17 zápasech) a Kanaďan 

Mitchell Marner v dresu Toronto Maple Leafs (9 bodů v 7 zápasech).  

6.2.6.2 Do 24 let  

 

Zatímco v základní části dopadli hráči v rozmezí 21-24 let o něco hůře, v play off se 

jim dařilo lépe. Celkem 94 hráčů posbíralo průměrně 3,8 bodů. Nejúspěšnějšími byla pětice 

českých hráčů, kteří získali průměrně 8 bodů, hráči Severní Ameriky zaznamenali 3,6 bodů 

(58 hráčů), hráči z Evropy si připsali 3,5 bodů (31 hráčů). Nejlepšími hráči v této kategorii 

byli Američan Jake Guentzel v barvách Pittsburgh Penguins (21 bodů ve 12 zápasech), 

shodně 20 bodů získali kanadský spoluhráč Patrika Laineho z Winnipegu, Mark Scheifele (v 

17 zápasech) a český talent, David Pastrňák, kterému k zisku 20 bodů stačilo 12 zápasů.  

6.2.6.3 Do 30 let  

 

V rozmezí 25–30 let nastoupilo do play off 150 hráčů, kteří si připsali průměrně 4,4 

bodů. Nejvíce bodů získali hráči z Evropy- 5 bodů (36 hráčů), zámořští rodáci posbírali 4,2 

bodů (107 hráčů), čeští a slovenští zástupci 4,1 bodů (7 hráčů).  
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Této kategorii vévodili hráči z Evropy, nejproduktivnějším byl Rus Yevgeni 

Kuznetsov ve vítězném týmu Washington Capitals (32 bodů ve 24 zápasech), 23 bodů si 

připsal Kuznetsův spoluhráč, Švéd Nicklas Bäckström. Nejlepším severoamerickým hráčem 

byl Reilly Smith v dresu finalistů Stanleyova poháru (22 bodů, 22 zápasů). Nejvíce bodů 

z českých hráčů si připsal Ondřej Palát (12 bodů v 17 zápasech).   

6.2.6.4 Do 35 let  

 

Hráčů v rozmezí 31–35 let nastoupilo v play off celkem 55 a posbírali shodně 4,4 

bodů jako hráči v předchozí kategorii. Nejproduktivnějšími byla trojice Čechů, kteří získali 

průměrně 5 bodů, následovali zástupci Evropy (10 hráčů, 5,4 bodů), 42 hráčů ze Severní 

Ameriky si připsalo 4,1 bodů. 

Nejvíce bodů získal držitel Conn Smithe Trophy pro nejlepšího hráče play off, ruský 

kanonýr Alex Ovechkin. Ve 24 zápasech zaznamenal 27 bodů a měl tak největší podíl na 

zisku Stanleyova poháru pro svůj tým. Druhé největší skóre (21 bodů) zaznamenali shodně 

Američané TJ. Oshie z Capitals a stejně jako v základní části Blake Wheeler z týmu 

Winnipeg Jets.  Z Čechů si připsal nejvíce bodů David Krejčí (10 bodů ve 12 zápasech).  

 

6.2.6.5 Nad 35 let  

 

V kategorii „veteránů“ nastoupilo v play off 14 hráčů, kteří získali průměrně jen 1,4 

bodů. Skupinu Čechů a Slováků zastoupil v kategorii jediný Zdeno Chára. Z Evropanů nehrál 

nad 35 let v play off jediný hráč, 13 zástupců Severní Ameriky si připsalo průměrně 1,2 bodů.  

Nejlepším veteránem byl se ziskem 6 bodů 38letý útočník Sharks, Patrick Marleau. 

Brooks Orpik, obránce vítězů soutěže, si připsal o bod méně, již zmiňovaný Chára 3 body.  

Jak je patrné z grafu níže, celkově nejúspěšnější hráči byli shodně v kategoriích od 25 

do 30 let a od 31 do 35 let. Nejméně bodů získali hráči nad 35 let, a to ve všech kategoriích. 

Nejúspěšnějšími ze všech kategorií byli Češi ve věku 21–24 let. V každé ze skupin (Severní 

Amerika, Evropa, Češi a Slováci) získali nejvíce bodů hráči v odlišné věkové kategorii. 

V Kanadě a USA dominovali hráči v kategorii do 30 let nad hráči do 35 let, mezi Evropany 

bodovala kategorie do 35 let, u Čechů a Slováků byli nejúspěšnější mladíci do 24 let.  
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Obrázek 20 Produktivita hráčů v různých věkových kategoriích 

6.2.7 Trestné minuty 

V play off jsme se dostali k podobným výsledkům jako v základní části. Nejvíce 

trestanými byli hráči ze Severní Ameriky (5,7), poté Češi a Slováci (4,9), nejméně pak hráči z 

Evropy (4,2).  

V porovnání jednotlivých zemí dominuje Rusko (9 trestných minut), Dánsko (6,5) a 

Kanada (6,3).  Naopak nejslušnější zemí bylo Rakousko (1,3).  Průměrně si hráči v play off 

odseděli 5,3 minuty.  

Nejvíce trestaným hráčem v play off byl kanadský útočník Cédric Paquette (37 

trestných minut v 17 zápasech), sdílenou druhou příčku s 32 trestnými minutami obsadili 

obránci Kanaďan Brenden Dillon (v 10 zápasech) a Rus Nikita Zadorov (v 6 zápasech).  

Celkově 85 hráčů odehrálo play off s čistým štítem.  

 

Obrázek 21 Počet trestných minut v play off NHL 
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6.3 Týmové statistiky 

V NHL hraje 31 týmů, které jsou rozděleny do dvou konferencí – Východní a Západní. 

Obě konference se dále člení na dvě divize. (viz kap. 3.2) 

6.3.1 Kanadské bodování – divize, konference 

Prezident ‘s Trophy pro nejlepší tým základní části získali Nashville Predators. Se 117 

body byli nejlepším týmem Centrální divize, Západní konference, i celé NHL. Na druhém 

místě skončil další tým Centrální divize, Winnipeg Jets (114 bodů). V pořadí následovaly dva 

týmy z Východní konference, konkrétně Atlantické divize – Tampa Bay Lightning se ziskem 

113 bodů a Boston Bruins se 112 body. Na samotném dnu tabulky skončil tým Buffalo Sabres 

se ziskem pouhých 62 bodů.  

 Do play off postoupilo 16 týmů, osm z každé konference. Z Atlantické divize 

postoupily jen 3 týmy, z Metropolitní naopak 5 týmů (tým Columbus Blue Jackets a New 

Jersey Devils na divokou kartu – viz kap. 3.2). Z Centrální i Pacifické divize postoupily 4 

celky (Colorado Avalanche a Los Angeles Kings na divokou kartu).  

Kompletní pořadí a výsledky týmů v základní play off s působením českých a 

slovenských hráčů najdeme v přílohách. 

6.3.2 Statistiky návštěvnosti – základní část 

Každý z 31 týmů v NHL má ve svém městě domovskou arénu. Řada z nich funguje již 

několik desítek let a pamatuje nespočet hokejových momentů historie. Před sezónou 2017-18 

byly otevřené dvě nové arény. Detroit Red Wings se rozloučil se slavnou Joe Louis Arenou, 

otevřenou již od roku 1979 a mohl se těšit do nové Little Ceasears Areny s kapacitou 20 000 

diváků. S novým klubem Vegas Golden Knights přišla se ve městě hazardu otevřela i nová T 

– mobile Arena s kapacitou 17 500 diváků. 

Kapacita stadionů se pohybuje mezi 15 a 21 tisíci diváků. Nejmenší stadion mají 

Winnipeg Jets s kapacitou 15 294 diváků. Nejvíce hokejových fanoušků se vejde na stadion 

nejstaršího klubu NHL, Montrealu Canadies- 21 288.  Průměrná kapacita arén v NHL je 

18 223 diváků. 

V soutěži působí 7 kanadských a 24 amerických týmů. V Kanadě, kolébce hokeje, 

nebyla návštěvnost v uplynulé sezóně největší. Kanadské celky z Ottawy a Winnipegu 

skončili v žebříčku návštěvnosti až na 24. a 26. místě.  
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Největší návštěvnost v sezóně 2017–2018 zaznamenali Chicago Blackhawks. Na 

stadion United Center zavítalo průměrně 21 653 diváků. Před arénou je z jedné strany socha 

smečujícího Michaela Jordana, z druhé strany jsou sochy hokejových legend Bobbyho Hulla a 

Stana Mikity.14 Podpory divokých a hlučných fanoušků si mohli užívat na domácím stadionu 

tři čeští (Michal Kempný, Jan Rutta, David Kampf) a dva slovenští (Richard Pánik, Tomáš 

Jurčo) hráči. Druhá největší návštěvnost, přes 21 000 diváků byla v kanadském Montrealu. Po 

14 sezón se mohl těšit přízni fanoušků Montrealu Tomáš Plekanec, v sezóně 2017–2018 i 

další dva Češi, Jakub Jeřábek a v 7 zápasech i Aleš Hemský.  

Naopak nejméně navštěvovanými stadiony s průměrem okolo 13 000 diváků byli 

Florida Panthers, Carolina Hurricanes, Arizona Coyotes a na posledním místě New York 

Islanders s průměrnou návštěvností 12 002 diváků.  

Nejvíce fanoušků přivítala (ze všech čtyř divizí) Atlantická divize s průměrnou 

návštěvností 18 113 diváků, nejméně naopak Metropolitní divize s návštěvností 16 488 

diváků. Celkově ve Východní konferenci (Atlantická a Metropolitní divize) přišlo o něco 

málo méně diváků (17 300), než v Západní konferenci (17 570). V porovnání Pacifické a 

Centrální divize přišlo více diváků na týmy v Centrální divizi (17 910), než v Pacifické 

(17 230).153 Kompletní žebříček návštěvnosti a kapacity jednotlivých arén najdeme 

v přílohách. 

6.3.3 Přesilovky, oslabení, tresty 

Týmy jsem porovnala podle využití přesilových her, úspěšnosti ve hře v oslabení a 

podle počtu trestných minut v základní části sezóny.  

6.3.3.1 Přesilovky 

 

Nejvyšší úspěšnost přesilových her měl tým Pittsburgh Penguins, který využil 26,2 % 

přesilovek a do branek soupeřů nasázel 68 gólů. Druhým nejlepším týmem bylo s 25 % a 56 

vstřelenými góly Toronto Maple Leafs. Naopak nejméně se v početní převaze dařilo 

Edmontonu, který využil jen 14,8 % přesilovek.  

6.3.3.2 Oslabení 

 

Nejlepším týmem, který ubránil 85 % svých oslabení a inkasoval jen 39 branek, byli 

Los Angeles Kings. Hned v závěsu se zdrželi Žraloci ze San Jose, kteří ubránili 84,8 % 

oslabení a inkasovali nejnižší počet branek v NHL, 34. Na třetí místě skončili Boston Bruins 

s úspěšností 83,7 % a 40 inkasovanými brankami. Nejhorším týmem v oslabení byli na 30. 
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místě Montreal Canadiens (74,1 %, 68 inkasovaných branek) a posledním místě New York 

Islanders (73,2 %, 63 inkasovaných branek).   

6.3.3.3 Tresty 

 

Nejvíce trestaným týmem, který obdržel průměrně 11:19 trestných minut na zápas, byl 

Nashville. Predators byli trestáni 372x a odseděli si celkem 928 minut. Velký podíl na tom 

měla dvě levá křídla Nashvillu, Američan Austin Watson, který dostal 123 trestných minut a 

Kanaďan Cody McLeod, který si odpykal 111 minut (4. a 6. nejvyšší počet trestných minut 

v NHL). Pozadu s tresty nezůstali ani Calgary Flames (11:07 minut na zápas, 358 trestů, 912 

trestných minut) a Florida Panthers (10:57 minut na zápas, 335 trestů, 899 trestných minut) 

v čele s nejvíce trestaným hráčem v sezóně, kanadským útočníkem Michealem Haleyem, 

který obdržel 212 trestných minut. Naopak nejslušnějším týmem ligy byla Carolina 

Hurricanes s průměrně 6:14 minutami na zápas (227 trestů, 512 trestných minut) a nováček 

ligy, Vegas Golden Knights se uvedl jako druhý nejslušnější tým (6:49 minut na zápas, 266 

trestů, 560 trestných minut).  

6.3.4 Věkový průměr týmů 

Celkový věkový průměr v NHL byl 26,1 let (viz kapitola 6.1.6). Nejmladšími týmy 

v soutěži (do 25 let) byla Arizona Coyotes, Carolina Hurricanes (shodně 24,3 let), Colorado 

Avalanche (24,5 roku) a Columbus Blue Jackets (24,8 roku). Naopak na starší kádr (nad 27 

let) vsadili Detroit Red Wings (27,6 let), San Jose Sharks (27,5), Los Angeles Kings (27 let) a 

St. Louis Blues (27,2).  

Všechny zmíněné věkové průměry týmů byly počítány před výměnami hráčů mezi 

týmy.  

6.3.5 Národnostní zastoupení v konferencích x divizích x týmech 

V následující kapitole jsem věnovala pozornost zastoupení jednotlivých zemí ve 

Východní a Západní konferenci, v jednotlivých divizích obou konferencí, a nakonec i 

zastoupení hráčů v jednotlivých týmech. Všechny statistiky byly spočteny před výměnou 

hráčů mezi týmy. 

Při srovnání jednotlivých kategorií jsem došla k závěru, že více hráčů působilo ve 

Východní konferenci (509) než v Západní konferenci (475), a to i přes to, že ve Východní 

konferenci je o jeden tým méně. (viz kapitola 3.2). Jak ukazuje graf 22, hráčů ze Severní 

Ameriky působilo více ve Východní konferenci (374–52 %), nejvíce pak v Atlantické divizi 
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(197), než v Západní (340 - 48 %) Stejně tak Čechů se Slováky se objevilo více ve Východní 

konferenci (29 - 58%), opět v Atlantické divizi (18), než v Západní (21- 42 %). Hráči 

z Evropy naopak vévodili Západní konferenci (114 - 52 %), více pak v Centrální divizi (58). 

Ve východní konferenci jich působilo 106 - 48 %)  

 

Obrázek 22 Podíl hráčů Severní Ameriky, Evropy, ČR a SR v konferencích a divizích 

V porovnání dvou velmocí, Kanady a USA, jsme došli k odlišným závěrům. Kanadští 

hráči byli téměř rovnoměrně rozděleni v obou konferencích. Ve Východní konferenci 

působilo 220 hráčů, z toho 124 v Atlantické divizi, v Západní konferenci působilo o dva hráče 

více (222), z toho 133 hráčů v Pacifické divizi. Nejméně hráčů se objevilo v Metropolitní 

divizi (89). V zastoupení Kanaďanů v týmech jasně vévodily kanadské celky Calgary Flames 

(21 kanadských hráčů), Montreal Canadines, Ottawa Senators (po 20 hráčích) a americký tým 

New York Islanders (20 hráčů), naopak nejméně Kanaďanů hrálo za tým New Jersey Devils 

(7), Columbus Blue Jackets (8) a New York Rangers (9). Oproti tomu zástupci USA působili 

více ve Východní konferenci (154 hráčů, z toho 81 v Metropolitní divizi) než v Západní (118 

hráčů, z toho 61 v Centrální divizi). Nejvíce americkým týmem byli New Jersey Devils (18 

hráčů), Boston Bruins (16) a New York Rangers (15).  

Při pohledu na jednotlivé evropské země jsem dospěla rovněž k zajímavým závěrům. 

Poměr hráčů z Finska byl v obou konferencích téměř totožný. V Západní konferenci působilo 

22 hráčů (z toho 13 hráčů v Centrální divizi), ve Východní konferenci 20 hráčů (11 

v Metropolitní divizi). Z pohledu týmového hrálo nejvíce Finů za klub Florida Panthers a 

Nashville Predators (po 4 hráčích). Zástupci druhé skandinávské země, Švédska, rovněž 
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převažovali v Západní konferenci (54 hráčů oproti 42 hráčům ve Východní konferenci). 

Nejvíce Švédů nastoupilo v týmech Pacifické divize, ve Vancouver Canucks se vytvořila 

kolonie sedmi Švédů. Florida Panthers byl jediný tým v NHL, kde se neobjevil žádný švédský 

hráč. Hokejisté Švýcarska převažovali rovněž v Západní konferenci (10 hráčů) oproti 

Východní (5). Nejvíce se jich stejně jako v případě Finska objevilo v Nashvillu (3).  

Nejvíce českých hráčů (12) působilo v sezóně 2017–18 v Atlantické divizi Východní 

konference. Celkově ve Východní konferenci hrálo 22 hráčů, oproti 15 v Západní konferenci. 

Jak ukázal výzkum v mé bakalářské práci, v historii NHL jsme našli největší zastoupení hráčů 

právě ve městech Východní konference. Oproti uplynulé sezóně však působili spíše 

v Metropolitní divizi.1 Nejméně českých hráčů, stejně jako v historických statistikách, 

nastupovalo v Centrální divizi Západní konference. Češi se v sezóně ukázali celkem ve 22 

týmech, nejvíce hráčů působilo v Montrealu a Chicagu (3).  

Slováci, stejně jako Češi, se objevili nejvíce v Atlantické divizi Východní konference, 

nejméně jich pak působilo v Metropolitní divizi. Celkově obléklo 13 Slováků dresy 11 

různých týmů, v Bostonu působili 2 Slováci, stejně tak Chicagu, kde vytvořili malou česko-

slovenskou kolonii. (Richard Pánik, Tomáš Jurčo, Michal Kempný, Jan Rutta a David 

Kampf). 

 

Obrázek 23 Podíl jednotlivých zemí v konferencích a divizích 
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7 Diskuze 

V práci jsem chtěla zjistit, jak si vedou Češi a Slováci v NHL nejen v průřezu historie 

(jak ukázal výzkum v mé bakalářské práci), ale i ve srovnání s hráči z ostatních evropských 

zemí a Severní Ameriky.  

Výzkum v mé diplomové práci navázal na výzkum v bakalářské práci a ukázal, že 

počet Čechů a Slováků stále klesá. V sezóně 2017-18 nastoupilo nejméně českých hráčů od 

roku 1995. Počet slovenských hráčů se oproti minulé sezóně nezměnil, ale nastoupilo jen o 

jednoho hráče více než mezi roky 2012–2016. Sestupná tendence dokazuje, že ani v Čechách 

ani na Slovensku nejsou v této chvíli nastaveny podmínky pro kvalitní přípravu a výběr hráčů, 

kteří by se poté dokázali prosadit v reprezentaci či v zámořské NHL. Švýcarsko a Švédsko 

naopak v posledních letech vykazuje výbornou práci s mladými hráči, což dokazuje jejich 

každoroční vzrůstající počet v NHL.  

Mladí hráči nedostávají prostor v nejlepší lize dospělých, aby rozvíjeli své umění, ale 

zůstávají v juniorských, nebo nižších soutěžích, které nemají patřičnou úroveň k jejich 

postupnému zlepšování.  I to je jeden z důvodů, proč hráči mladší 17 let odchází hrát do 

juniorských klubů skandinávských zemí nebo do zámoří, které je dokáží lépe a kvalitně 

připravit pro elitní týmy seniorského hokeje. Proto se mnohdy v draftech objeví pro českého a 

slovenského fanouška ledního hokeje doposud neznámá jména. 

Samostatnou kapitolou v NHL jsou čeští brankáři, kterých se v NHL pohybuje stále 

vysoký počet. Na rozdíl od útočníků a obránců, kteří bývají připraveni pro vstup do NHL od 

20 let výše, brankáři dostanou dvoucestnou smlouvu, připravují se v nižší AHL i několik let a 

na trvalý přestup do NHL jsou připraveni až ve vyšším věku. To dokazuje i výzkum 

v diplomové práci, kdy byl věkový průměr všech brankářů v NHL 30 let (oproti útočníkům a 

obráncům, kdy se věkový průměr pohyboval okolo 26 let).  

Výzkum dále potvrdil mou domněnku, že hráči z Evropy mají průměrně vyšší počet 

kanadských bodů než hráči z USA a Kanady. Při pohledu na tabulku kanadského bodování 

v sezóně 2017-18 se mezi kanadsko-americkými hvězdami objevuje na předních příčkách 

mnoho evropských jmen. Většina evropských hráčů, kteří se v NHL prosazují, jsou díky své 

kvalitě nasazováni do prvního či druhého útoku, kde dostanou více prostoru na ledě, a tudíž 

mají i větší šanci bodovat.   

Vstupní draft 2017 a 2018 přinesl pozitivní výsledky jak pro český hokej (kdy bylo 

v roce 2017 vybráno 9 hráčů a v roce 2018 dokonce 11 hráčů), tak celkově pro hráče 

z Evropy. V roce 2017 bylo vybráno 89 evropských hráčů, o rok později 92 (z celkového 
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počtu 217), z toho 4 hráči z Evropy mezi prvními šesti. Téměř polovina českých hráčů (5) 

přitom strávila předchozí nejméně jednu sezónu v juniorských zámořských ligách, ze 

slovenských hráčů byli všichni draftováni z kanadsko-amerických juniorských lig, jeden hráč 

potom ze švédské juniorské ligy. V dalším výzkumu bych ráda zjistila, zda výsledky 

posledních dvou draftů nejsou náhodné, a i v druhé stovce v NHL bude českých i evropských 

hráčů nadále přibývat.   

Jak uvádí autoři v ročence Hvězdy NHL 2018, v NHL se více prosazují méně urostlí 

hráči než před deseti, dvaceti lety. Tento fakt je poznat na vstupním draftu, kdy na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let byli vybráni hráči jako Eric Lindros, Roman Hamrlík a další, 

z nichž většina měla výšku okolo 190 cm. Oproti tomu v dnešní době mají jedničky draftu 

okolo 185 cm (vyjma Aarona Ekblada a Austona Matthewse) a prosazují se i hráči pod 180 

cm.9 Tento fakt úzce souvisí s mým výzkumem, který dokazuje snížení průměrného věku 

v NHL. Přednost dostávají hráči, kteří na sobě pracují a je obtížné je na ledě chytit. Změna 

strategie NHL spočívá v tom, že se méně hraje do těla, ubývá faulů a hlavní důraz je kladen 

na rychlost.  

 

Mé výsledky mohlo v práci ovlivnit několik faktorů. Veškeré statistiky, které jsou 

v práci zpracovány, jsem čerpala z internetové stránky eliteprospects.com, nhl.com a nhl.cz. 

Některé údaje se na české internetové stránce nhl.cz lišily od dvou předchozích zmíněných 

zahraničních stránek, které se vzájemně shodovaly. Proto jsem většinu údajů čerpala díky 

jejich reliabilitě právě z nich. Dále jsem veškeré statistiky zpracovávala před přestupy 

(„trejdem“) hráčů, jejichž uzávěrka probíhá na konci února – začátkem března. Obvykle 

dochází k výměnám poslední den před uzávěrkou, kdy se do nových klubů stěhuje 

každoročně okolo 30 hráčů.  

 

Výsledky této práce vedou k zamyšlení nad tím, proč jsme se u českých a slovenských 

hráčů dostali téměř ve všech sledovaných oblastech k horším statistikám než u hráčů ze 

Severní Ameriky i ostatních evropských zemí.  

 

Prací na podobné téma jsem mnoho nenašla. Většina bakalářských i diplomových 

prací souvisí spíše s ekonomikou a marketingem NHL. V roce 2015 zpracovala Tereza 

Menčíková na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy diplomovou práci na 

téma NHL a krize. Mimo hlavní cíl – analýzu krizí zámořské hokejové ligy – v teoretické 

části popsala i základní poznatky o NHL, herní systém a fungování soutěže. Určité kapitoly 
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korespondují s mou diplomovou prací, jiné kapitoly popisují vedení NHL, Hráčskou asociaci 

kanadskoamerické NHL (NHLPA) a hospodaření NHL.  

 Bakalářskou práci, která v některých oblastech souvisí s mou prací, na téma 

Komparace počtu vítězných utkání v prodloužení a samostatných nájezdech v NHL za 

poslední 4 sezóny, zpracoval na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v roce 

2018 David Polesný. V teoretické části se věnuje historii ledního hokeje, vzniku NHL a 

úpravě pravidel v NHL v letech 2013–2017. Cílem jeho práce bylo zjistit, jestli změna 

pravidel přinesla zvýšený počet rozhodnutých utkání v prodloužení a snížený počet 

rozhodnutých utkání v samostatných nájezdech.  

Bakalářskou práci, která se svým obsahem nejvíce podobá mé bakalářské i diplomové 

práci, vypracoval v roce 2012 na Masarykově univerzitě Tomáš Ptáček. Její téma zní Časové 

a prostorové aspekty migrace českých hokejistů se zaměřením na Národní hokejovou ligu. 

V práci se zaměřuje na české hokejisty v kanadské juniorské lize (CHL), vstupní draft NHL, 

počet hráčů v jednotlivých sezónách, věkový průměr, platy hráčů a zastoupení v klubech 

NHL. Jak jsem již zmiňovala v mé bakalářské práci, v těchto kapitolách se dostáváme 

k podobným, ne však stejným výsledkům. Větší souvislost s mou diplomovou prací pak 

najdeme při porovnávání Čechů s ostatními evropskými zeměmi (Finsko, Rusko, Švédsko, 

Slovensko). Autor srovnával např. věkový průměr u jednotlivých evropských hokejových 

velmocí. Zde došel k výsledkům, které nyní úzce souvisí s mým výzkumem v uplynulé 

sezóně. Popisuje, že v devadesátých letech a na začátku nového desetiletí měli nejnižší 

věkový průměr Češi a Slováci díky silné generaci hráčů narozených v sedmdesátých i na 

počátku osmdesátých let, zatímco Švédové a Rusové měli věkový průměr nejvyšší, avšak na 

konci sledovaného období se situace obrátila a Češi a Slováci spolu s Finy měli nejvyšší 

věkový průměr, zatímco Rusové, a zejména Švédové měli díky lepší práci s mládeží a 

generační obměně nejnižší věkový průměr.  
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8 Závěry 

Cílem práce bylo zanalyzovat první sezónu druhého století Národní hokejové ligy, 

především působení českých a slovenských hráčů a porovnání s ostatními hráči z evropských 

zemí, USA a Kanady. Na začátku výzkumu jsem si stanovila hypotézy, které mohu nyní 

potvrdit či vyvrátit:  

Hypotéza č. 1 se nepotvrdila: Češi a Slováci tvořili jen 18,5 %, což je méně než čtvrtina 

z celkového počtu hráčů z Evropy.  

 

Hypotéza č. 2 se nepotvrdila: Hypotéza se potvrdila jen částečně. Češi a Slováci měli o více 

než 5 kanadských bodů méně (19,4 bodů) než hráči z Evropy (26,2 bodů), ale ve srovnání 

s hráči ze Severní Ameriky, kteří získali 21,6 bodů, byl rozdíl nižší.  

 

Hypotéza č. 3 se nepotvrdila: V sezóně 2017–2018 nastoupilo v nejvyšší soutěži jen 5,5 % 

(celkově 12) hráčů draftovaných v roce 2017, z toho čtyři Kanaďané, dva hráči z USA a šest 

hráčů z Evropy (dva hráči z České republiky).  

 

Hypotéza č. 4 se nepotvrdila: Věkový průměr Čechů a Slováků byl nejvyšší- 26,7 let, ale jen 

o půl roku vyšší, než u hráčů Severní Ameriky (26,2) a o jeden rok vyšší než u hráčů z Evropy 

(25,7).  

 

Hypotéza č. 5 se nepotvrdila: Celkově získali nejvíce bodů hráči v kategorii od 25 do 30 let. 

Avšak při pohledu na jednotlivé zkoumané skupiny, tento předpoklad potvrdili jen hráči 

Severní Ameriky. Hráči z Evropy získali nejvíce bodů v kategorii od 31 do 35 let, Češi a 

Slováci naopak v kategorii od 21 do 24 let.  

 

Hypotéza č. 6 se potvrdila: Češi a Slováci, stejně jako Evropané, měli v průměru méně 

trestných minut než hráči Severní Ameriky. První dvě zmiňované skupiny zaznamenaly 

v průměru 21,2 trestných minut, Kanada a USA o více než 3 minuty více, 24,8 trestných 

minut. 
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Hypotéza č. 7 se potvrdila: Čechů a Slováků se dle předpokladů, vycházejících 

z historických statistik, objevilo více ve Východní konferenci (58 %), než v Západní (42 %). 

Zastoupení hráčů Severní Ameriky a Evropy bylo v obou konferencích přibližně stejné. Hráčů 

Severní Ameriky nastoupilo 52 % ve Východní konferenci a 48 % v Západní konferenci. 

Evropanů naopak nastoupilo 52 % v Západní konferenci a 48 % ve Východní konferenci.   

 

Hypotéza č. 8 se potvrdila: Ve všech zkoumaných oblastech jsme se v play off dostali k 

odlišným výsledkům než v základní části. V případě kanadského bodování tentokrát nejvíce 

uspěli Češi a Slováci s průměrnými 5,1 body na hráče. Evropané získali 4,4 body, hráči 

Severní Ameriky nejméně, 3,8 bodů. Věkový průměr v play off zaznamenala nejvyšší Kanada 

a USA (27, 2 let), u Čechů a Slováků výzkum ukázal stejný věk jako v základní části (26,7 

let), u Evropanů se věkový průměr naopak o něco snížil (25,4).  Při výzkumu průměrného 

věku ve srovnání s produktivitou zůstala na první pozici ve všech kategoriích čísla neměnná. 

Celkově však v play off posbírali shodně hráči v kategorii do 30 a do 35 let. Pořadí bodujících 

u Severní Ameriky zůstalo téměř stejné (s rozdílem, že více bodů získali hráči do 24 let, než 

v kategorii do 20 let).  Evropané posbírali v play off více bodů v kategorii do 20 a do 24 let, 

než v kategorii nad 35 let, jak tomu bylo v základní části. Češi a Slováci získali na rozdíl od 

základní části více bodů v kategorii do 35 let než do 30 let. V počtu trestných minut opět 

dominovala Severní Amerika (5,7). Češi a Slováci byli v play off penaltováni více (4,9), než 

hráči z Evropy (4,2) 

K dosažení cíle a úkolů jsem čerpala z odborné literatury, které však vzhledem ke 

zvolenému tématu nebylo mnoho. Hlavním zdrojem informací byly internetové portály, 

zejména oficiální stránka Národní hokejové ligy- nhl.com, která je dostupná v osmi jazycích. 

Zde jsem našla velké množství článků o českých a slovenských hokejistech a také veškeré 

statistiky o hráčích a týmech v NHL.  

Národní hokejovou ligu dělá nejlepší na světě spojení zejména dvou věcí. První věcí je 

možnost vysokého platového ohodnocení (které je však často v Kontinentální hokejové lize – 

KHL, vyšší) a druhou, důležitější, její nejvyšší prestiž a úroveň.  

Na začátku prosince 2018 Rada guvernérů NHL odsouhlasila přijetí nového týmu do 

NHL. Od sezóny 2021-22 se počet týmů rozšíří s novým klubem ze Seattlu na 32. Klub se 

zařadí do Západní konference, konkrétně do Pacifické divize, odkud se tým Arizona Coyotes 

přesune do Centrální divize. Tím se otevřou další místa pro nové mladé hráče a já doufám, že 
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jich co možná nejvíce bude pocházet z Evropy, a hlavně z České republiky. Touha zahrát si 

v NHL a reprezentovat svou zemi na mistrovství světa a olympijských hrách je bezpochyby 

největším snem každého hokejisty. Proto doufám, že v budoucnu vyhraje sport nad financemi 

a nejlepší hokejisty světa uvidíme znovu i na zimních olympijských hrách.  
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1. Kompletní pořadí a volby v prvním kole draftu 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. New Jersey Devils  Nico Hischier útočník Švýcarsko 

2. Philadelphia Flyers  Nolan Patrick  útočník Kanada 

3. Dallas Stars  Miro Heiskanen  obránce Finsko 

4. Colorado Avalanche  Cale Makar  obránce Kanada 

5. Vancouver Canucks  Elias Pettersson  útočník Švédsko 

6. Vegas Golden Knights  Cody Glass  útočník Kanada 

7. New York Rangers  Lias Andersson  útočník Švédsko 

8. Buffalo Sabres  Casey Mittelstadt útočník USA 

9. Detroit Red Wings  Michael Rasmussen  útočník Kanada 

10. Florida Panthers  Owen Tippett  útočník Kanada 

11. Los Angeles Kings  Gabriel Vilardi  útočník Kanada 

12. Carolina Hurricanes  Martin Nečas  útočník Česká republika 

13. Vegas Golden Knights  Nick Suzuki  útočník Kanada 

14. Tampa Bay Lightning  Cal Foote  obránce Kanada 

15. Vegas Golden Knights  Erik Brännström  obránce Švédsko 

16. Calgary Flames  Juuso Välimäki  obránce Finsko 

17. Toronto Maple Leafs  Timothy Lijegren  obránce Švédsko 

18. Boston Bruins  Urho Vaakanainen  obránce Finsko 

19. San Jose Sharks  Josh Norris  útočník USA 

20. St. Louis Blues  Robert Thomas  útočník Kanada 

21. New York Rangers  Filip Chytil  útočník Česká republika 

22. Edmonton Oilers  Kailer Yamamoto  útočník USA 

23. Arizona Coyotes  Pierre-Olivier Joseph  obránce Kanada 

24. Winnipeg Jets Kristian Vesalainen  útočník Finsko 

25. Montréal Canadiens  Ryan Poehling útočník USA 

26. Dallas Stars  Jake Oettinger  brankář USA 

27. Philadelphia Flyers  Morgan Frost  útočník Kanada 

28. Ottawa Senators  Shane Bowers  útočník Kanada 

29. Chicago Blackhawks  Henri Jokiharju  obránce Finsko 

30. Nashville Predators  Eeli Tolvanen útočník Finsko 

31. St. Louis Blues  Klim Kostin útočník Rusko 
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2. Rozšiřovací draft 2017- kompletní výběr 30 hráčů týmu Vegas Golden Knights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Colorado Avalanche Calvin Pickard G 

2 Vancouver Canucks Luca Sbisa D 

3 Arizona Coyotes Teemu Pulkkinen F 

4 New Jersey Devils Jon Merrill D 

5 Buffalo Sabres William Carrier F 

6 Detroit Red Wings Tomáš Nosek F 

7 Dallas Stars Cody Eakin F 

8 Florida Panthers Jonathan Marchessault F 

9 Los Angeles Kings Brayden McNabb D 

10 Carolina Hurricanes Connor Brickley F 

11 Winnipeg Jets Chris Thorburn F 

12 Philadelphia Flyers Pierre-Edouard Bellemare F 

13 Tampa Bay Lightning Jason Garrison D 

14 New York Islanders Jean-Francois Berube G 

15 Nashville Predators James Neal F 

16 Calgary Flames Deryk Engelland D 

17 Toronto Maple Leafs Brendan Leipsic F 

18 Boston Bruins Colin Miller D 

19 Ottawa Senators Marc Methot D 

20 San Jose Sharks David Schlemko D 

21 St. Louis Blues David Perron F 

22 New York Rangers Oscar Lindberg F 

23 Edmonton Oilers Griffin Reinhart D 

24 Montreal Canadiens Alexei Emelin D 

25 Anaheim Ducks Clayton Stoner D 

26 Minnesota Wild Erik Haula F 

27 Columbus Blue Jackets William Karlsson F 

28 Chicago Blackhawks Trevor van Riemsdyk D 

29 Pittsburgh Penguins Marc-Andre Fleury G 

30 Washington Capitals Nate Schmidt D 
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https://www.nhl.com/player/cody-eakin-8475236
https://www.nhl.com/player/jonathan-marchessault-8476539
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https://www.nhl.com/player/connor-brickley-8475736
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https://www.nhl.com/player/jason-garrison-8474520
https://www.nhl.com/player/jean-francois-berube-8475234
https://www.nhl.com/player/james-neal-8471707
https://www.nhl.com/player/deryk-engelland-8468674
https://www.nhl.com/player/brendan-leipsic-8476894
https://www.nhl.com/player/marc-methot-8470760
https://www.nhl.com/player/david-schlemko-8473673
https://www.nhl.com/player/david-perron-8474102
https://www.nhl.com/player/oscar-lindberg-8475715
https://www.nhl.com/player/griffin-reinhart-8476852
https://www.nhl.com/player/alexei-emelin-8471296
https://www.nhl.com/player/clayton-stoner-8470886
https://www.nhl.com/player/erik-haula-8475287
https://www.nhl.com/player/william-karlsson-8476448
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3. Výsledky základní části a play off v sezóně 2017–2018 

Západní konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východní konference 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tým Z V VP PP P G B 

1. Nashville Predators 82 42 11 11 18 267:211 117 

2. Winnipeg Jets 82 43 9 10 20 277:218 114 

3. Vegas Golden Knights 82 39 12 7 24 272:228 109 

4. Minnesota Wild 82 38 7 11 26 253:232 101 

5. Anaheim Ducks 82 35 9 13 25 235:216 101 

6. San Jose Sharks 82 35 10 10 27 252:229 100 

7. Los Angeles Kings 82 34 11 8 29 239:203 98 

8. Colorado Avalanche 82 35 8 9 30 257:237 95 

9. St. Louis Blues 82 33 11 6 32 226:222 94 

10. Dallas Stars 82 33 9 8 32 235:225 92 

11. Calgary Flames 82 28 9 10 35 218:248 84 

12. Edmonton Oilers 82 24 12 6 40 234:263 78 

13. Chicago Blackhawks 82 26 7 10 39 229:256 76 

14. Vancouver Canucks 82 25 6 11 40 218:264 73 

15. Arizona Coyotes 82 20 9 12 41 208:256 70 

 Tým Z V VP PP P G B 

1. Tampa Bay Lightning 82 42 12 5 23 296:236 113 

2. Boston Bruins 82 41 9 12 20 270:214 112 

3. Washington Capitals 82 38 11 7 26 259:239 105 

4. Toronto Maple Leafs 82 37 12 7 26 277:232 105 

5. Pittsburgh Penguins 82 33 14 6 29 272:250 100 

6. Philadelphia Flyers 82 31 11 14 26 251:243 98 

7. Columbus Blue Jackets 82 30 15 7 30 242:230 97 

8. New Jersey Devils 82 33 11 9 29 248:244 97 

9. Florida Panthers 82 38 6 8 30 248:246 96 

10. Carolina Hurricanes 82 30 6 11 35 228:256 83 

11. New York Islanders 82 25 10 10 37 264:296 80 

12. New York Rangers 82 24 10 9 39 231:268 77 

13. Detroit Red Wings 82 22 8 13 39 217:255 73 

14. Montreal Canadiens 82 24 5 13 40 209:264 71 

15. Ottawa Senators 82 18 10 11 43 221:291 67 

16. Buffalo Sabres 82 19 6 12 45 199:280 62 
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Atlantická divize 
 

 Tým Z V VP PP P G B 

1. Tampa Bay Lightning 82 42 12 5 23 296:236 113 

2. Boston Bruins 82 41 9 12 20 270:214 112 

3.  Toronto Maple Leafs 82 37 12 7 26 277:232 105 

4. Florida Panthers 82 38 6 8 30 248:246 96 

5. Detroit Red Wings 82 22 8 13 39 217:255 73 

6. Montreal Canadiens 82 24 5 13 40 209:264 71 

7. Ottawa Senators 82 18 10 11 43 221:291 67 

8. Buffalo Sabres 82 19 6 12 45 199:280 62 
 

Centrální divize 
 

 Tým Z V VP PP P G B 

1.  Nashville Predators 82 42 11 11 18 267:211 117 

2. Winnipeg Jets 82 43 9 10 20 277:218 114 

3. Minnesota Wild 82 38 7 11 26 253:232 101 

4. Colorado Avalanche 82 35 8 9 30 257:237 95 

5. St. Louis Blues 82 33 11 6 32 226:222 94 

6. Dallas Stars 82 33 9 8 32 235:225 92 

7. Chicago Blackhawks 82 26 7 10 39 229:256 76 
 

Pacifická divize 
 

 Tým Z V P P P G B 

1. Vegas Golden Knights 82 39 12 7 24 272:228 109 

2. Anaheim Ducks 82 35 9 13 25 235:216 101 

3. San Jose Sharks 82 35 10 10 27 252:229 100 

4. Los Angeles Kings 82 34 11 8 29 239:203 98 

5. Calgary Flames 82 28 9 10 35 218:248 84 

6. Edmonton Oilers 82 24 12 6 40 234:263 78 

7. Vancouver Canucks 82 25 6 11 40 218:264 73 

8. Arizona Coyotes 82 20 9 12 41 208:256 70 
 

Metropolitní divize 
 

 Tým Z V VP PP P G B 

1. Washington Capitals 82 38 11 7 26 259:239 105 

2. Pittsburgh Penguins 82 33 14 6 29 272:250 100 

3. Philadelphia Flyers 82 31 11 14 26 251:243 98 

4. Columbus Blue Jackets 82 30 15 7 30 242:230 97 

5. New Jersey Devils 82 33 11 9 29 248:244 97 

6. Carolina Hurricanes 82 30 6 11 35 228:256 83 

7. New York Islanders 82 25 10 10 37 264:296 80 

8. New York Rangers 82 24 10 9 39 231:268 77 



119 

 

Osmifinále     Čtvrtfinále    Semifinále     Finále 

 

 

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

Vegas Golden Knights (3)    4 
Los Angeles Kings (7)          0 

Vegas Golden Knights (3)   4 

San Jose Sharks (6)         2 Anaheim Ducks (5)          0 

San Jose Sharks (6)          4 

Nashville Predators (1)        4 

Colorado Avalanche (8)         2 

Vegas Golden Knights (3)        4 

Winnipeg Jets (2)            1 

Nashville Predators (1)         3 

Winnipeg Jets (2)        4 

Vegas Golden Knights (3)   1 

Washington Capitals (3)   4 

Minnesota Wild (4)           1 

Winnipeg Jets (2)           4 

Tampa Bay Lightning (1)    4 

Boston Bruins (2)          1 

Tampa Bay Lightning (1)     4 

New Jersey Devils (8)           1 

Tampa Bay Lightning (1)        3 
Washington Capitals (3)        4 

Toronto Maple Leafs (4)         3 

Boston Bruins (2)           4 

Pittsburgh Penguins (5)        4 

Philadelphia Flyers (6)           2 

Columbus Blue Jackets (7)    2 

Washington Capitals (3)      4 

Pittsburgh Penguins (5)        2 

Washington Capitals (3)    4 
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4. Kapacita a žebříček návštěvnosti jednotlivých arén v sezóně 2017–2018 

 

  Aréna Klub Kapacita 
Průměrná 

návštěvnost 

1 United Center Chicago Blackhawks  19,717 21,653 

2 Bell Centre Montreal Canadiens  21, 288 21,299 

3 Wells Fargo Center Philadelphia Flyers  19,605 19,517 

4 Little Ceasears Arena Detroit Red Wings  20,000 19,515 

5 Air Canada Centre  Toronto Maple Leafs  18,819 19,187 

6 Amalie Arena Tampa Bay Lightning  19,092 19,092 

7 Xcel Energy Center  Minnesota Wild  17,954 19,036 

8 Scotiabank Saddledome  Calgary Flames  19,289 18,905 

9 Verizon Center Washington Capitals  18,506 18,774 

10 PPG Paints Arena Pittsburgh Penguins  18,387 18,579 

11 KeyBank Center Buffalo Sabres  19,070 18,563 

12 Scottrade Center St. Louis Blues  19,150 18,356 

13 Rogers Place Edmonton Oilers  18,550 18,347 

14 Staples Center Los Angeles Kings  18,230 18,24 

15 American Airlines Center  Dallas Stars  18,532 18,11 

16 Rogers Arena Vancouver Canucks  18,865 18,078 

17 T-mobile Arena Vegas Golden Knights  17,500 18,042 

18 Madison Square Garden NY Rangers  18,006 17,851 

19 TD Garden Boston Bruins  17,565 17,565 

20 SAP Center San Jose Sharks  17,562 17,365 

21 Bridgestone Arena Nashville Predators  17,113 17,307 

22 Nationwide Arena 
Columbus Blue 

Jackets  

18,144 16,659 

23 Honda Center Anaheim Ducks  17,174 16,635 

24 Canadien Tire Centre  Ottawa Senators  18,572 15,829 

25 Pepsi Center Colorado Avalanche  17,809 15,586 

26 Bell MTS Centre Winnipeg Jets  15,294 15,321 

27 Prudential Center New Jersey Devils  17,514 15,2 

28 BB&T Center Florida Panthers  19,250 13,851 

29 PNC Arena Carolina Hurricanes  18,680 13,32 

30 Gila River Arena  Arizona Coyotes  17,125 13,04 

31 Barclays Center NY Islanders  15,795 12,002 

 

http://www.espn.com/nhl/team/_/name/chi/chicago-blackhawks
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/mtl/montreal-canadiens
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/phi/philadelphia-flyers
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/det/detroit-red-wings
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/tor/toronto-maple-leafs
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/tb/tampa-bay-lightning
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/min/minnesota-wild
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/cgy/calgary-flames
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/wsh/washington-capitals
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/pit/pittsburgh-penguins
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/buf/buffalo-sabres
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/stl/st-louis-blues
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/edm/edmonton-oilers
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/la/los-angeles-kings
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/dal/dallas-stars
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/van/vancouver-canucks
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/vgs/vegas-golden-knights
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/nyr/new-york-rangers
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/bos/boston-bruins
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/sj/san-jose-sharks
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/nsh/nashville-predators
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/cbj/columbus-blue-jackets
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/cbj/columbus-blue-jackets
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/ana/anaheim-ducks
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/ott/ottawa-senators
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/col/colorado-avalanche
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/wpg/winnipeg-jets
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/nj/new-jersey-devils
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/fla/florida-panthers
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/car/carolina-hurricanes
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/ari/arizona-coyotes
http://www.espn.com/nhl/team/_/name/nyi/new-york-islanders
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