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Každý trenér

t e x t :  J i ř í  N i k o d ý m

5

Iniciály JJ jsou v České republice tím, co pro svět filmu BB. Jaromír Jágr. 
nepotkáte u nás člověka, který by neznal jméno stále hrající hokejové 
legendy. Z hornického a ocelářského Kladna se ze čtvrti Hnidousy 
dostal až na absolutní vrchol sportovního umění. Zní neuvěřitelně, 
že i ve věku 46 let hledá cestičky, jak by zlepšil svůj výkon a dovednosti. 
I proto byl svého času nejlepším hokejistou planety.
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pohled hráče

V e všední jarní den dopoledne je na kla-
denském zimáku skoro prázdno. Jen 
z ledu se neustále ozývají rány hokejkou 

do puku a následně mlaskne síť v brance, zazvo-
ní tyčka nebo zaburácí mantinel. Každou ránu 
doprovází stručný komentář.
Jaromír Jágr trénuje palbu z voleje.
Přihrávka střídá přihrávku, na branku míří střela 
za střelou. K mantinelu, kde stojí hrstka přihlíže-
jících známých a kamarádů, letí nový poznatek. 

„Když pálíš z voleje, nemusíš napřáhnout až 
úplně dozadu za hlavu, stačí o kus níž. Pak mů-
žeš střílet rychleji a neztrácíš tolik času. Prostor 
na chybu je pak menší,“ oznamuje olympijský 
šampion, dvojnásobný mistr světa a vlastník 
dvou Stanley Cupů.
Následně ukazuje, s jak dlouhou hokejkou trénu-
je. „Je hodně dlouhá, takže dosáhneš skutečně 
daleko, což se hodí třeba u mantinelu. Na druhou 
stranu to má i své nevýhody. V plné rychlosti se 
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s ní hůř míchá pukem a nedostaneš puk dosta-
tečně blízko k sobě. Když jsem v Calgary viděl, 
jak neskutečně šikovný je s pukem Johnny 
Gaudreau, ten má hokejku výrazně kratší, a pro-
to s ní dokáže takové kousky. S takhle dlouhou 
by to nedokázal. Každý centimetr hraje roli.“
Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL 
pořád hledá rezervy. Soustavně se zabývá 
miniaturními detaily, aby našel další bod, kde 
se dá ještě něco zlepšit, vypilovat. V lednu 
letošního roku se vrátil do Kladna, ale zranění 
mu neumožnilo, aby se přímo na ledě pokusil 
vrátit klubu, jehož je současně majitelem, účast 
v extralize. Přesunul se na střídačku k trenérům 
Paterovi s Hořavou a svými postřehy zásoboval 
hráče na lavičce.
Muž, který proslavil číslo 68, už také nenápad-
ně házel průzkumné otázky k expertům hoke-
jového svazu, kteří mají na starosti vzdělávání, 
co obnáší studium trenérské licence. Za svou 
profesionální kariéru, která trvá už třicet let, po-
znal desítky trenérů. Podle Jaromíra Jágra mu 
každý něco dal.

Mládežnické roky
„Já beru hokej jako život. Nemůžeš si vybírat 
a pamatovat jen trenéry, kteří ti dali něco pozi-
tivního. Všechno vás nějakým způsobem osloví 
a ovlivní. Nezáleží, jestli je to negativní, nebo 
pozitivní. Negativní zážitky vám mnohdy dají 
víc než ty pozitivní. Bylo by proto trochu nefér 
vytáhnout jméno jednoho člověka, jednoho tre-
néra. Můj první trenér byl asi pan Beran, který, 
myslím, vycítil můj talent a dokázal ho využít 
na sto procent. Nechal mě hrát stylem, jakým 

Věk: 46 (15. února 1972 v kladně)

 Pozice: pravé křídlo

 Kariéra: kladno (1988-90, 
1994/95, 2004/05, 2012/13, 
2018 - ), Pittsburgh (1990-2001), 
Washington (2001-04), NY Rangers 
(2003/04, 2005-08), omsk 
(2004/05, 2008-11), Philadelphia 
(2011/12), dallas (2013), Boston 
(2013), New Jersey (2013-15), 
Florida Panthers (2015-17), Calgary 
Flames (2017/18).

 Úspěchy: olympijský vítěz 
z Nagana (1998), 2x mistr světa 
(2005, 2010), 2x vítěz Stanley Cupu 
s Pittsburghem (1991, 1992)

 Ocenění: Hart trophy pro 
nejužitečnějšího hráče NHL 
(1999), 5x Art Ross trophy pro 
nejproduktivnějšího hráče NHL 
(1995, 1998- 2001), 3x Lester B. 
Pearson Award pro nejužitečnějšího 
hráče NHL podle hlasování hokejistů 
(1998, 2000, 2006), 12x vítěz Zlaté 
hokejky, NHL All Star team (1995, 
1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2006)

 Reprezentace: 152 zápasů, 
55 gólů

 Celková bilance v NHL: 1733 
zápasů, 1921 bodů (766 + 1155)

Ja rom í r  Jág r

JÁGROVI KOUČI 

PITTSBURGH
BOB JOHnSOn  
(1990–91)
Pod ním začínal u Penguins, hrál 
málo, ale pravidelně.

SCOTTY BOWMAn  
(1991–93)
Legendární kouč tým jen koučoval, 
na tréninky na přání hráčů nesměl 
chodit.

ED JOHnSTOn  
(1993–96)
Hlavní slovo měl Lemiuex, někdejší 
brankář vedl mužstvo pouze 
formálně.

CRAIG PATricK  
(1996–97)
dlouholetý generální manažer byl 
u mužstva jen chvilku.

KEVIN cOnSTAnTine 
(1997–99)
Vyžadoval vojenský dril, s Jágrem 
si vůbec nepadli do oka, chtěl 
českého hráče předělat. Hráči z něj 
byli otrávení.

☺HERB BrOOKS  
(1999–00)
měl přirozený respekt, razil útočný 
hokej. S hráči si rozuměl.

IVAN HLinKA  
(2000-01)
V civilu si velmi rozuměli, při hokeji 
to někdy skřípalo. Hlinka nechával 
všechny hráči hrát stejně, hvězdy 
neprotežoval. Jágrovi se tento 
rovnostářský systém moc nezdál.

od roku 1990

se už dnes v moderním hokeji nehraje. Celý 
tým měl pracovat na to, abych mohl dát gól. 
Já si vzal puk, projel přes celé hřiště a ostatní 
měli za úkol odstavit hráče soupeře. Tímto sty-
lem jsem hrál a dával jsem třeba i deset gólů 
za utkání. Jak jsem pak postupoval dál věkový-
mi kategoriemi, měnili se i trenéři. Každý oddíl 
to měl postavené tak, že v každém ročníku měl 
svého trenéra, který nešel s týmem dál, ale 
zůstával u té své věkové kategorie a každý rok 
mu hráči přicházeli a zase odcházeli. Ten sys-
tém byl tak zavedený, tuším, v celé republice. 
A mám dojem, že to často platí i dnes. Je to po-
dle mě dáno tím, že někteří trenéři se hodí víc 
k dětem, další k větším dětem a dorostu, a jiní 
zase k dospělým. Naučit základy bruslení a zá-
klady hry, na to potřebujete mít trpělivost. A že 
jsi hrál v NHL, to neznamená, že víš, jak to máš 
dělat. Právě naopak. Někteří trenéři, kteří nehráli 
hokej na top úrovni nebo jen do určitého věku, 
ale baví je trénovat, to studují a učí se novým 
způsobům, jak děti co nejlépe rozvíjet.“

Přechod do dospělých 
„Já jsem začal trénovat a hrát za dospělé 
v patnácti, šestnácti letech. V té době hrálo 
Kladno extraligu. Přišli jsme asi tři nebo čtyři 
mladí hráči a najednou jsme zabírali místo 
zkušeným borcům. Tehdy hrát nejvyšší soutěž 
znamenalo velkou prestiž. Nemusel jsi normál-
ně pracovat, bral jsi na tu dobu slušné peníze 
a mohl jsi cestovat do zahraničí. Takže tím jsme 
jim začali brát jejich krásné zaměstnání, což se 
jim pochopitelně nelíbilo. Tím byla těžší konku-
rence a tím to bylo těžší pro nás mladší hráče, 
abychom zapadli a prosadili se. Řekl bych do-
konce, že to pro nás byla trochu vojna.“

Začátky v NHL
„Do NHL mě Pittsburgh Penguins draftovali 
jako pátého v 18 letech. Hlavního skauta dělal 
Scotty Bowman a Penguins vedl jako hlavní 
trenér Bob Johnson. Ten vytvořil v Calgary 
Flames úspěšný tým, který po jeho odchodu 
vyhrál Stanley Cup, ale on postavil jeho zákla-
dy. A právě Johnson byl mým prvním trenérem 
v Penguins, kde se sešlo hned několik lidí, kteří 
stáli u vítězství USA na olympiádě 1980 v Lake 
Placid. Bob Johnson dřív pracoval pro US Hoc-
key, tedy americký hokejový svaz. Craig Patrick, 

„Beru hokej ja
ko život. 
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dVAkRát VYHRáL JARomíR 

JágR SLAVNý StANLeY CuP, 

uSPěL HNed V PRVNíCH dVou 

SeZoNáCH V PittSBuRgHu.

S LegeNdou. SPoLu S mARiem Lemieuxem PRožiLi úSPěšNé RokY V PittSBuRgHu.
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jsem si nestěžoval. Nevěděl jsem, jestli je dobře 
v tom raném věku hrát hodně, nebo málo. Neře-
šil jsem to. Vždycky, když jsem šel na led, jsem 
chtěl dát gól, což v některých situacích nebylo 
až tak rozumné. Nekoukal jsem na to, jestli mám 
nahodit puk do třetiny a jen jet za ním, abych 
neudělal chybu. Trenéři i spoluhráči z toho byli 
občas na nervy, protože jsem chtěl hrát svůj 
hokej. Jakmile bylo trochu místa, vzadu jsem si 
chtěl vzít puk, projet celé hřiště a dát gól. Věřím, 
že z toho museli být hotoví. Ve druhém roce, 
kdy jsme vyhráli Stanley Cup, se mi začalo 
dařit a hodně jsem se zlepšil. To bylo play off, 
kde už jsem byl vidět, a posunul jsem se herně 
i popularitou někam, kde jsem předtím nebyl. 
Právě vítězné play off 1992 mi v kariéře hrozně 
pomohlo. A hodně jsem si polepšil i finančně.“

Posun díky trenérům
„Každý trenér vám něco dá a posune vás. 

generální manažer Pittsburghu, dělal právě 
u zlatého olympijského týmu asistenta trenéra 
Herba Brookse, který později Penguins také 
vedl. Společně velice pomohli americkému ho-
keji, který se díky vítězství na olympiádě hodně 
zpopularizoval. Všichni tihle skvělí lidé byli v or-
ganizaci Penguins v době, kdy jsem tam přišel. 
Sledovali mě a věděli, jaký jsem hráč, i jak 
jsem hrál v Evropě. Pittsburgh byl v té době 
bez play off a neříkám, že ze mě chtěli udělat 
hvězdu, ale věděli, že potřebují draftovat hráče, 
na kterého budou lidi rádi chodit a nebudou na-
štvaní kvůli nepříznivým výsledkům. I když se 
mi třeba v začátcích nedařilo, tým mě podržel 
a stejně tak i trenér. Neposlali mě nikam na far-
mu. Hrál jsem sice málo ve čtvrté lajně, ale hrál 
jsem pořád. Takže na mě dali jakousi ochranu.“

Styl hry po příchodu do NHL a play off
„Ze začátku jsem moc minut nenahrál. Nijak 
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WASHINGTON
RON WiLSOn  
(2001–02)
trenér to byl solidní, ale defenzivní 
systém celého mužstva Jágrovi 
neseděl. trápil se.

BRUCE cASSiDY  
(2002–03)
mladý trenér machroval, hráče 
srážel, nevydobyl si respekt. 
Jágr na něj nevzpomíná vůbec 
v dobrém. A oprávněně.

GLEN HAnLOn  
(2003–04)
Rozuměli si, i když toho spolu tolik 
neabsolvovali.

NY RANGERS
GLEN SATHer  
(2004)
dlouholetý generální manažer 
Rangers vydržel na střídačce jen 
chvilku, v roli klubového šéfa si ale 
s největší hvězdou vybudoval vřelý 
vztah.

TOM renneY  
(2004-08)
S Jágrem vycházel skvěle, rozuměli 
si. kouč byl skromný, netoužil 
po vlastní slávě. Český útočník si 
spolupráci nemohl vynachválit.

OMSK
VALERIJ BĚLOUSOV 
(2004/05)
Nebyl to typický trenér staré ruské 
školy, ale velký demokrat. k Jágrovi 
si rychle našel cestu.

SERGEJ GerSOnSKiJ 
(2008)
Nebyl zrovna schopný psycholog 
a diplomat, spíš autoritativní typ. 
mužstvo z něj nebylo nadšené.

WAYNE FLeMinG  
(2008/09)
kanadského kouče si sám Jágr 
vyhlédl, rozuměli si. Ale výsledky 
mužstva byly rozpačité.

IGOR niKiTin  
(2008–10)
dokázal se přesně vcítit do toho, 
co hráči potřebují. Navíc se chtěl 
neustále vzdělávat.

RAIMO SUMMAnen 
(2010/11)
Finský „blázen.“ Choval se 
neurvale, s hráči měl konflikty. 
Neuměl se k nim chovat.

PHILADELPHIA
PETER LAViOLeTTe 
(2011/12)
Současný kouč Nashvillu si 
pochvaloval jeho přístup, v play off 
mu o něco omezil minuty na ledě.

DALLAS
GLEN GULUTzAn  
(2012–13)
Pro mladého kouče to byl druhý 
rok v roli hlavního trenéra v NHL, 
Jágr si k němu rychle našel cestu.

BOSTON
CLAUDE JULien  
(2013) 
Zkušený kouč, jenž hráče respektoval, 
útočníkovi věřil, i když v play off stře-
lecky strádal.

NEW JERSEY
PETER DeBOer  
(2013–15)
Chvíli trvalo, než si spolu nastavili 
spolupráci, ale potom to klapalo 
výborně. Jágr si ho pochvaloval.

pohled hráče

geRARd gALLANt (VLeVo) Se S ČeSkou LegeNdou PotkAL NA FLoRidě. tým 

Ho NePoCHoPiteLNě VYHodiL BěHem SeZoNY 2016/17, teď o SVýCH kVALitáCH 

PřeSVědČuJe Ve VegAS. NoVáČkA SeNZAČNě doVedL Až do FiNáLe StANLeY CuPu.

PeteR LAVioLette (VPRAVo) VedL JágRA Ve PHiLAdeLPHii, V PRVNí SeZoNě Po NáVRAtu do NHL Z RuSkéHo omSku



Jestli to bylo dobré, nebo ne, na tom nezá-
leží. Porážky, pokud se z nich chcete poučit, 
jsou nejlepší škola. Eddie Johnston byl trenér 
hráčů, jak se říká. Dělal maximum pro hráče, 
všechno se točilo kolem hráčů. Když ho pak 
vyhodili, hráče to mrzelo. Na ledě jste za něj 
nechal všechno, protože jste věděl, že on 
za vás vždycky bude kopat. Herb Brooks měl 
i na NHL neskutečně náročné a tvrdé trénin-
ky, že pak zápasy pod ním byly jednoduché. 
Než si tělo v prvních týdnech zvyklo na jeho 
tréninky, to bylo něco šíleného. Všechno to 
bylo ve stylu Sovětského svazu, protože on 
miloval sovětský hokej. Neznal nic jiného, 
protože se celý život soustředil na to, aby je 
porazil, a proto se musel naučit pochopit jejich 
myšlení. Takže jsme trénovali jako Sovětský 
svaz nebo později Rusové. Rozhodně to ale 
bylo prospěšné. Například po tréninku, kdy už 
se dnes nic nedělá, jsme jeli patnáct minut 
na jednu stranu a patnáct minut na druhou 
v docela svižném tempu. A pak zakřičel třeba 
modrá nebo branková, a to jsi musel sprin-

tovat. Ale zvykli jsme si na to a hráli zápasy, 
kdy jsme soupeři nepůjčili puk, protože jsme 
všude byli rychlejší a přebruslili jsme je.“

Ivan Hlinka v Pittsburghu
„Ivan Hlinka dostal nabídku o rok dřív v únoru, 
ale ještě tým nepřevzal. Sezonu musel do-
koučovat Herb Brooks. Nechtěl trénovat, ale 
musel to vzít, protože byl součástí organizace 
jako skaut. Oslovili ho a šel trénovat. Není jed-
noduché uprostřed sezony, nebo spíš k jejímu 
závěru, najít někoho, kdo by do toho vstoupil 
a měl na tým nějakou vazbu. V Penguins tehdy 
bylo asi osm Čechů a dohodli se s Ivanem, že 
to dva měsíce bude pozorovat, bude sledovat 
play off, a byl i na střídačce, aby viděl, jak to 
všechno funguje, ale netrénoval. A od nové 
sezony už tým trénoval. Neměl to vůbec jedno-
duché, protože se mu vracel do hry Mario Le-
mieux, fantastický hráč, a navíc majitel klubu. 
Já jsem do toho moc neviděl, ale některé věci 
se nejspíš musely dělat podle něho. A další rok 
už mě vyměnili do Washingtonu.“
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kLAdeNSký mAJiteL VedLe ASiSteNtA 

PAVLA PAteRY (VLeVo), SPoLuHRáČe Ze 

ZLAtéHo NAgANA, A HLAVNíHo kouČe 

miLoše HořAVY

FLORIDA
GERARD GALLAnT  
(2015–16)
Skvělý chlap i kouč, dodnes nikdo 
nechápe, proč se ho vedení 
zbavilo. Jeho práce je naplno vidět 
v týmu Vegas golden knights.

TOM rOWe  
(2016–17)
generální manažer z vlastní 
iniciativy sešel i na střídačku, ale 
nebyl to povedený krok.

CALGARY
GLEN GULUTzAn  
(2017–18)
Potkali se podruhé, sedli si. kouč 
si pochvaloval především jeho 
mentorské schopnosti.

KLADNO
ZDENĚK MÜLLer  
(1994/95 a 2004)
Během obou Jágrových epizod 
v kladně při výlukách NHL dal 
zkušený kouč hvězdě naprostou 
volnost, ta se mu odměnila 
báječnými výkony. V první sezoně 
müller vedl tým s Janem Nelibou.

ZDENĚK VOJTA  
(2012/13)
Současný metodik svazu ho vedl 
během výluky v době, kdy kladno 
soupeře drtilo a bavilo fanoušky.

MILOSLAV HOŘAVA 
(2017/18)
V poslední sezoně si Jágr 
po zranění stoupl také na střídačku, 
takže spolupracovali. Ještě 
s Pavlem Paterou, další kladenskou 
legendou.

„Kdybych měl v týmu takového hráče jako já, skončil by 
za pět minut. Byl jsem tak namachrovanej a sebevědomej, 
že jsem o sobě ani minimálně nepochyboval.“

pohled hráče
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Souhra s Mariem Lemieuxem
„Ivan Hlinka dal dohromady výbornou lajnu Lang 
– Straka – Kovaljov. Pittsburgh na tom tehdy 
nebyl finančně dobře a pod platovým stropem 
jsme neměli dost prostoru, ale potřebovali jsme 
hráče ke mně, protože jsem sobě nikoho neměl. 
Ivan nechtěl tu lajnu s Langem a Strakou roz-
dělit. Hráli jsme spolu jen na přesilovkách, ale 
při hře 5 na 5 jsem k sobě neměl potřebného 
spoluhráče. Mario i generální manažer Craig Pa-
trick o tom věděli. Jednou jsme se vrátili z tripu 
a Mario si mě zavolal do kanceláře. A tak mu ří-
kám, že bych potřeboval k sobě centra. A on, že 
by o jednom věděl a je docela dobrej. Tak mu ří-
kám, že ale na něj nemáme peníze. Mario na to, 
že nebude ani tak drahej. Ptám se tedy, kdo to 
je? Odpověděl mi, že on, že tři týdny už trénuje 
a další tři týdny ještě bude trénovat, a abych 
to nikomu neříkal. Tak jsem nikomu nic neřekl 
a za tři týdny se Mario vrátil. Byl to moc zajíma-
vý rozhovor a škoda, že tehdy nebyly telefony, 
že bych si to nahrál, protože to bylo unikátní.“

Relativní volnost na ledě daná 
trenérem
„Musím neskromně říct, že jsem byl tehdy vážně 
dobrej. Minuty, které odehraju, byly jasně dané 
a nezáleželo na tom, kdo zrovna trénoval. Takže 
jsem hrál 20 až 22 minut za zápas. Moje trénin-
ky byly tomu stylu uzpůsobené. Nedělal jsem 
nic do rychlosti, všechno bylo do vytrvalosti. 
Minutu jsem jel cvičení absolutně naplno a mi-
nutu jsem měl volno. Já přemýšlím o každém 
kroku a tady bylo dopředu promyšlené všechno. 
Teď už to tak nejde dělat, protože se změnil styl 
hokeje. Když jsem tohle začal praktikovat, tak 
jsem nehrál proti týmu, ale věděl jsem, že na mě 
vždycky nasadí jednoho hráče. Když jsem šel 
jako nejlepší hráč týmu na led, u nich šel jejich 
nejlepší obránce. Jezdil se mnou celý zápas. 
Mně bylo skoro jedno, jak na tom budu v první 
a druhé třetině. Důležité bylo, aby na mě neměl 
šanci ve třetí třetině. A já měl tak natrénováno, 
že když budeme oba hrát 22 minut, bylo jasné, 
že na konci odpadne. To se také dělo a já dával 
nejvíc gólů ve třetí třetině. Nebyla to náhoda, 
tak jsem to měl natrénované. I proto mám v NHL 
ve statistikách nejvíc vítězných gólů v historii. 
Takhle trénovat bylo moje rozhodnutí a nikomu 
jsem o tom neříkal.“

Styl hry v národním týmu
„Když jsem šel do nároďáku, nastal problém. 

Tam se pravidelně točily čtyři lajny a já se 
nemohl dostat do tempa. Byl jsem v pytli 
a psychicky naštvanej. Ani moje rychlost na to 
nebyla uzpůsobená. Byl jsem zvyklý, že minutu 
hraju a minutu sedím. Ale tady jsem hrál a pak 
tři minuty chladnul na lavičce. Proto jsem měl 
v reprezentaci tak dlouhou dobu, kdy jsem se 
neprosazoval jako v NHL. Změnil to až Ivan 
Hlinka v Naganu. Bavili jsme se o mé hře a on 
vycítil, co je pro mě dobré. Pochopil, že potře-
buju hodně hrát a být neustále ve správném 
tempu. Proto mě v Naganu stavěl do dvou lajn. 
V nároďáku jsem neměl s trenéry sebemenší 
problém. Většinou mě nechávali hrát to, co jsem 
chtěl. Ale musíš jim to vrátit svojí hrou, což si 
myslím, že se mi dařilo.“

Trenéři, se kterými jsem si nerozuměl
„Asi se všemi! (smích) To nebyla jejich chyba. 
Vina byla na mojí straně. Dneska nechápu, jak 

to se mnou mohli vydržet! (smích) Nedá se to 
nazvat jinak, než že jsem byl arogantní sráč. To 
prostě nešlo. Já, kdybych měl v týmu takového 
hráče, skončil by za pět minut. Oni to nedoká-
zali utnout, protože jsem byl pro tým a trenéra 
nepostradatelný. Já si to vůbec neuvědomoval. 
Byl jsem tak namachrovanej a sebevědomej, že 
jsem o sobě ani minimálně nepochyboval. Tam 
se děly věci, že v play off přišel trenér a byl na-
štvanej. Říkám mu, co děláš, co tady předvádíš, 
proč vyšiluješ? Co má říkat soupeřův trenér, 
když ty máš mě? To byl jeden z příkladů. Já si 
vůbec neuvědomoval, jaké věci ze mě padají. 
Dneska bych vůbec nic takového nikdy neřekl. 
Ale tehdy jako by za mě mluvil někdo jinej. Byl 
jsem strašlivě sebevědomý a možná i proto 
jsem v NHL hrál tak dlouho. Změnilo se to, když 
jsem se nechal pokřtít. (smích) S nadsázkou se 
dá říct, že tím jsem skončil. Stal jsem se lepším 
člověkem a horším hráčem.“ (ještě větší smích)

Rusko
„V Omsku je ohromný tlak od gubernátora, od li-
dí, kteří dávají do hokeje obrovské peníze. Není 
to až tak byznys, ale sponzoři, město dávají 
obrovské peníze a na trenéry vzniká enormní 
tlak. V podstatě u trenéra nejde změnit způsob 

REPREZENTACE
PAVEL WOHL  
(1989/90)
Nebál se do národního týmu 
vytáhnout eskadru „mladých 
pušek“ Jágr – Reichel – Holík, 
která řádila na mS ve švýcarsku. 
Budoucnost dala exsparťanskému 
kouči zapravdu.

IVAN HLinKA  
(1991, 1994 a 1998)
Na kanadském poháru 1991 a mS 
v itálii 1994 hvězdné spojení ještě 
nezafungovalo, tým skončil v poli 
poražených, nezářil ani Jágr. Vše si 
vynahradili v Naganu, kde byl Jágr 
spolu s Haškem tahounem na cestě 
za olympijským triumfem

LUDĚK BUKAČ  
(1996)
Při Světovém poháru se 
uznávanému odborníkovi 
nepodařilo stmelit tým složený 
z hráčů NHL, hvězdy netáhly 
za jeden provaz a skončily 
na posledním 8. místě.

JOSEF AUGUSTA  
(2002)
měl k dispozici velice silný tým, 
který však dvakrát v průběhu 
tří měsíců narazil ve čtvrtfinále 
na Rusko. olympijské hry v Salt 
Lake City i šampionát ve švédsku 
skončily pro Jágra zklamáním.

SLAVOMÍR Lener  
(2004)
Před šampionátem v Praze se 
mu hvězdy z NHL do mužstva 
jen hrnuly, všechno fungovalo 
až do kolapsu při čtvrtfinálových 
nájezdech s uSA. Jágr trefil jen 
tyč…

trénování, když na vás pořád dohlížejí. Nejde 
udělat třeba kratší trénink, to je strašně složi-
té. Nikdo si to nedovolí, protože by tím zavdal 
důvod pochybovat. Ale nedá se jim vysvětlit, 
když tomu někdo nerozumí, že hráči potřebují 
odpočinek. Takže se tam hrozně moc trénuje 
a tráví spousta času na báze. Málokdo z trenérů 
si dovolil říct, že se na bázu nepojede, protože 
by se to obrátilo proti němu. Tam jsem už tréno-
val ´standardně´, protože to byl evropský hokej 
na velkém hřišti a točily se čtyři lajny. Kdybych 
trénoval jako v NHL, tak bych to na ledě nevydr-
žel. Potkal jsem v Omsku i Fina Raima Summa-
nena. Byl lidsky možná trochu blázen, ale hoke-
jově geniální trenér. On věděl a znal věci, které 
jsem u trenéra nikdy neviděl, což bylo zvláštní. 
Jeho znalosti a systém na velkém hřišti byly 
skvělé a myslím, že v Evropě jsem se s nikým 
takovým nesetkal.“

pohled hráče

„V nároďáku jsem neměl s trenéry sebemenší 
problém. Většinou mě nechávali hrát to, co jsem 

chtěl. ale musíš jim to vrátit svojí hrou, což si 
myslím, že se mi dařilo.“

5
PětkRát oVLádL LegeNdáRNí 

útoČNík BodoVáNí NHL 

A ZíSkAL ARt RoSS tRoPHY. 

PokAždé V dReSu PeNguiNS.
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iVAN HLiNkA. LegeNdáRNí kouČ VedL útoČNíkA 

V RePReZeNtACi, PotkALi Se i V PittSBuRgHu.
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Lou Lamoriello, generální manažer 
New Jersey a velký postrach
„Měli jsme vynikající vztah. Kdykoli bych ho 
potkal, a myslím, že mohu mluvit i za něj, měli 
jsme bezvadný vztah. On měl vždycky na prv-
ním místě tým. A já v době, kdy jsem šel 
do New Jersey, už chápal hokej jinak a hrál 
jsem pro tým. Když jsem se vrátil z Ruska, ře-
kl mému agentovi, že před pěti lety, kdy jsem 
byl nejlepší na světě, mě nechtěl. Teď mě ale 
toužil mít v týmu. Neměli jsme spolu žádný 
problém. On měl svá pravidla, že nerozhodují 
individuality hráčů, ale týmová práce. Takže 
třeba i ve smlouvě u něj nejsou žádné indi-
viduální bonusy. Prvního i posledního hráče 
v týmu bral stejně. Trochu demokrat, trochu 
komunista, ale ´vostrej´. Měl ve všem prsty 
a velkou moc, protože přebíral New Jersey, 
když byli Devils ve ztrátě 20 milionů dolarů, 
a on z nich udělal prosperující klub, který 
naopak 20 milionů každý rok vydělal. Musel 
vědět úplně o všem. Tam jste nemohli koupit 
toaletní papír, aby on o tom nevěděl. Když se 
jelo na zápas, byl první v autobuse. A posled-
ní odcházel. Byl precizní, přísný a na všechny 
náročný a neskutečný pracant, který do prá-

ce přijížděl na šestou a odjížděl večer v sedm. 
Byl úplně všude, až se z legrace říkalo, že je 
naklonovaný, že jich je tam víc.“ (smích)

Ideální trenér
„Poznal jsem za kariéru tolik trenérů, že z nich 
můžu vybrat to nejlepší a udělat z toho mix, což 
každý hráč nemůže říct. V posledních letech 
jsem střídal týmy i trenéry a s některými jsem 
byl jen krátce. Ale každý, opravdu každý mi dal 
něco dobrého. Nikdy jsem si nevybíral kluby 
podle trenéra. Až do návratu z Ruska do Phila-
delphie jsem nikdy nebyl volný hráč, takže to 
ani nebylo možné.“

Trenérem po skončení kariéry?
„O tom zatím úplně nepřemýšlím. Nejsem na to 
ještě připravený. Abys mohl být dobrý, musíš 
se tomu věnovat. Ale já jsem pořád ještě hráč. 
Ale nedávno jsem si na střídačce při naší výhře 
uvědomil, že jako trenér se můžeš radovat, 
i když ten gól nedáš. Já se radoval, jako bych 
dal hattrick. Když ho dá spoluhráč na ledě, tak 
nemáš takovou radost. Ale na střídačce, když 
jsem teď pomáhal trenérům, se raduju stejně, 
jako kdybych ho dal sám.“ (smích)

↙

pohled hráče

„PoZNAL JS
em ZA kARiéRu toLik tReNéRů, 

že Z NiCH m
ůžu VYBRAt to NeJLePší 

A uděLAt Z toHo m
ix. S

 NěkteRými JS
em 

BYL Je
N kRátCe. A

Le kAždý, o
PRAVdu 

kAždý m
i d

AL NěCo doBRéHo.“

VLADIMÍR rŮŽiČKA  
(2004–05, 2009–11, 2014–15)
Někdejší Jágrův spoluhráč 
z Nagana převzal národní tým 
narychlo po tragicky zesnulém 
ivanu Hlinkovi. Při Světovém 
poháru 2004 z toho byla účast 
v semifinále, na konci sezony 
pak zlato z mS ve Vídni, které 
zopakovali i v kolíně nad Rýnem 
2010.

ALOIS HADAMcziK  
(2006 a 2010–14)
ke zkušeným hráčům ze zámoří 
včetně Jágra nenašel zrovna 
optimální cestu, přesto z toho byl 
olympijský bronz z turína a světový 
z Bratislavy 2011.

SPoLuHRáČ i tReNéR. 

S VLAdimíRem RůžiČkou 

VYHRáLi NAgANo, V RoLi HRáČ 

– kouČ ZíSkALi dVA tituLY 

miStRA SVětA V LeteCH 2005 

A 2010.
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