
Jaromír Jágr je český lední hokejista hrající za klub Florida Panthers v NHL. V době výluky NHL v 

sezoně 2012/13 působil v extraligovém klubu Rytíři Kladno. Dříve v NHL působil v klubech Pittsburgh 

Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars a hrál také 

Kontinentální hokejovou ligu za Avangard Omsk. V NHL vyhrál dvakrát Stanley Cup, pětkrát byl 

vítězem kanadského bodování a stal se historicky nejlepším Evropanem hrajícím v NHL. Jágr je v 

současné době (květen 2012) v historické tabulce produktivity na 8. místě a mezi všemi aktivními 

hokejisty působícími v NHL je co do počtu gólů, asistencí i kanadských bodů nejlepší. Je obrovskou 

osobností v oblasti sportu a řadí se mezi nejlepší hokejové hráče všech dob. 

V roce 2005 se Jágr spolu s Jiřím Šlégrem stal členem prestižního Triple Gold Clubu, jenž sdružuje 

hráče, kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové soutěže – Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství 

světa. Od roku 2011 je většinovým majitelem svého mateřského klubu Rytíři Kladno. 

Rytíři byli pro TELH bezpochyby osvěžením. Pozornost poutal především Jaromír Jágr, který i ve 48 

letech stále ukazoval geniální hokejové kousky. Spoluhráče uměl strhnout, činily se i další osobnosti 

týmu. Úvodní čtyři zápasy sezony sice svěřenci trenérů Čermáka, Lidického a Kregla prohráli, poté 

ovšem začali bodovat a na konci listopadu jim patřila dokonce devátá příčka. 

Středočeši si tehdy dokázali poradit bez Tomáš Plekance, který odešel do poloviny, v první polovině 

ročníku nehrál ani jiný bard Petr Vampola. Mistr světa 2010 dorazil poté, co úspěšně válel za 

pražskou Slavii. Z Německa se vrátil Vítězslav Bílek, po odchodu z Dynama našel cestu zpátky Marek 

Hovorka. 

Kádr nicméně nedoznal výraznějších změn a v závěru základní části se ukázalo, že měl své limity. 

Velkou komplikaci znamenalo zranění brankáře Denise Godly, jenž poprvé nastoupil v pátém kole a 

hned Rytířům pomohl k prvním bodům. V Kladně sice parádně trefili letní posilu Bradyho Austina, 

povedenou sezonu měli vedle Jágra také Ladislav Zikmund nebo Jakub Strnad. 

V celkovém účtování to však nestačilo. Hokejisté Kladna se potápěli, série 11 porážek jim vzala 

sebevědomí. Ve finiši základní části ještě zabrali, porazili Spartu, Kometu i Mladou Boleslav a před 

posledním kolem v Litvínově měli šanci na záchranu. 

Mýtus o Jágrovi 

Za sto let se do dějepisu českého hokeje nastřádala spousta příběhů, které vypadají skoro 

neskutečně. Jsou v něm kapitoly o lidech, kteří doplatili na svou výjimečnost. Jako brankář prvních 

mistrů světa Bóža Modrý, jehož komunistický režim zločinně odsoudil do vězení, které mu zásadně 

pošramotilo zdraví.Jsou v něm kapitoly o lidech, kteří v ostatních oživili skomírající hrdost na svou 

zemi. Jako parta bojovníků, kteří na šampionátu 1969 dvakrát porazili sbornou SSSR.Jsou v něm 

kapitoly o lidech, o nichž se pochybovalo, že mohou být reprezentaci ještě platni, ale kteří nakonec 

stáli u obřích úspěchů. Jako třeba Ivan Hlinka a Jaromír Jágr, vedle Dominika Haška dvě největší 

postavy uplynulého hokejového století.O jakých pochybnostech je řeč? Začněme s Jágrem. U 

národního týmu dlouho sčítal spíše špatné dny. Začal sice bronzem na mistrovství ve Švýcarsku 1990, 

ale pak to nabralo mrzutý spád. Kanadský pohár 1991 a poslední místo. Šampionát 1994 v Itálii, 

blamáž. Světový pohár 1996, hrůza, porážka 1:7 s Německem. 


