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Téma jsem si vybral, protože mě to baví a sleduji ho. 
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Wayne Gretzky 

Wayne Douglas Gretzky (* 26.Ledna 1961,Brantford , Ontario), přezdívaný 

The Great One, je bývalý kanadský hokejista, od roku 2006 do roku 

[[2009]trénoval Phoenix Coyotes. 

Gretzky je často považován za nejlepšího hráče v historii NHL. Total 
Hockey: The Official Encyclopedia of the NHL označuje Gretzkyho jako 

„největšího hráče všech dob“. Je obecně přijímán jako největší hráč své 

éry a mnoha sportovními komentátory, hráči, trenéry a fanoušky je 

považován za nejlepšího hráče všech dob. 

Již ve věku dítěte byl odhalen jeho obrovský talent, hrál o úroveň výše než 

jeho vrstevníci. Profesionálním hráčem se stal v 17 letech ve WHA, odkud 

později přešel do NHL. Vytvořil 40 rekordů v základní části, 15 rekordů v 

play-off, 6 All-stars rekordů, s Edmontonem Oilers vyhrál čtyřikrát Stanley 

cup , získal 10x Art Ross Trophy, 9x Hart Memorial Trophy, 5x Lester B. 

Pearson Award, 5x Lady Byng Memorial Trophy, 2x Conn Smythe Trophy. 

Je jediným hráčem, který kdy v NHL za sezónu získal 200 bodů, a to 

celkem čtyřikrát. V patnácti sezónách NHL získal více než 100 bodů, 

třináct z nich v nepřerušené sérii. 

Kariéru ukončil v roce 1999. Na Zimních olympijských hrách 2002 byl 

manažerem kanadského týmu. V roce 2000 se stal spolumajitelem týmu 

Phoenix Coyotes a po výluce NHL v letech 2004-2005 se stal hlavním 

trenérem. 

Kromě mnoha rekordů a ocenění, které během své kariéry získal, je také 

jediným hráčem NHL, který měl číslo dresu 99 a po skončení jeho kariéry 

bylo v celé NHL vyřazeno. 
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 Gordie Howe 

 

Gordie Howe (* 31.Března 1928, Floral, Kanada) je bývalý 

profesionální hokejsta. Často je označován za Mr. Hockey a je 

považován za jednoho z nejlepších hokejistů všech dob. Je 

čtyřnásobným vítězem Stanley Cupu s Detroitem (1950, 1952, 1954, 

1955), šestinásobný držitel Hart Memoria Trophy (1952, 1953, 1957, 

1958, 1960, 1963) a Art Ross Trophy (1951, 1952, 1953,1954, 1957, 

1963) a Lester Patrick Trophy(1967)  

 

     
 

Brett Hull 

Brett Andrew Hull (*9.srpna 1964, Belleville, Kanada) 

je bývalý kanadský hokejsta, syn legendy NHL 

Bobbyho Hulla. Brett Hull ukončil svoji aktivní kariéru 

8.října 2005, během své kariéry vstřelil v NHL 741gólů, 

což ho řadí na třetí místo ve statistikách. Byl draftován 

v roce 1984 v šestém kole klubem Calgary Flames. 

Později hrával i za kluby St.Louis Blues, Dallas Stars, 

Detroit Red Wings a Phoenix Coyotes.  

Nejlepší střelec NHL v letech 1990, 1991 a 1992  
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Marcel Dionne 

Marcel Dionne (*3. srpna 1951, Drummondville, 

Québec, Kanada) je bývalý kanadský hokejista. 

Odehrál 18 sezón v NHL, na přelomu sedmdesátých a 

osmdesátých let patřil mezi její největší hvězdy. V 

historické tabulce produktivity útočníků patří v NHL do 

první desítky.  

Reprezentační kariéra 

Do kanadské hokejové reprezentace byl nominován již 

v roce 1972 pro Serií století, k žádnému utkání však 

nenastoupil. Vynahradil si to dvojnásobnou účastí na 

Kanadskému poháru, kde Kanada skončila v roce 1976 

na prvním a v roce 1981 na druhém místě. Čtyřikrát se 

také účastnil mistrovství světa, v roce 1978 byl 

vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje.  
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Phil Esposito 

Philip Anthony Esposito, OC (* 20.února 1942, Sault 

Ste. Marie, Ontario, Kanada) je bývalý kanadský 

hokejista, který odehrál 18 sezon v NHL na postu 

centra za týmy Chicago Blackhawks, Boston Bruins a 

New York Rangers. Je členem Hokejove síně slavy a 

považován za jednoho z nejlepších hráčů historie NHL. 

Je bratrem dalšího člena Hokejové síně slávy, 

brankáře Tonyho Esposita.  

Nižší ligy 

Ještě jako teenager podepsal Esposito kontrakt s 

Chicago Blackhawks a v roce 1960 byl povolán do 

juniorského týmu Sarnia Legionnaires. V pouhých 32 

zápasech nasbíral 47 gólů a 61 asistencí, což dává 

dohromady 108 bodů a průměr 3,3 bodu za zápas. V 

další skvělé sezoně hrál za St. Catharines Teepees v 

Ontario Hockey Association v roce 1962. Pak strávil 

dvě sezony na farmě Blackhawks St. Louis Braves. V 

první sezoně si připsal 90 bodů, ve druhé stihl odehrát 

pouze 46 zápasů, ale i tak si připsal 80 bodů.  
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Mike Gartner 

Michael Alfred Gartner (* 29. října 1959) je bývalý 

kanadský hokejista, který odehrál v NHL 19 sezón a je 

členem Hokejové síně slávy.  

Reprezentační kariéra 

Kanadu reprezentoval na Kanadskem poháru v letech 

1984 a 1987. Při obou účastech byl členem vítězného 

týmu. Hrál také na mistrovstvísvěta juniorů v roce 

1978 a čtyřikrát na mistrovství světa.  

 Úspěchy a ocenění 

Individuální  

účastník NHL All-Star Game  v letech 1981, 1985, 1986, 1988, 1990, 

1993, 1996  

• nejrychlejší bruslař při dovedenostních soutěžích NHL All-Star 

Game v letech 1991, 1993 a 1996  

• nejužitečnější hráč NHL All-Star Game 1993  

• jako pátý hráč historie překonal hranici 700 vstřelených branek 

v základní části  

• člen Hokejové síně slávy od roku 2001  

• v roce 1998 byl hokejovým týdeníkem The Hockey News vybrán 

do stovky nejlepších hráčů historie jako číslo 89  

• jeho číslo 11 bylo ve Washington Capitals v roce 2008 vyřazeno  
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Jaromír Jágr 

Jaromír Jágr (* 15.února 1972, Kladno) je český lední 

hokejista hrající za klub New Jersey Devils 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, 

Boston Bruins a hrál také Kontinentalní 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 (leden 2014) v historické tabulce 

produktivity na 7. 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.  

 

    



 

ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE  
 IX. ročník 

10 Nejlepších střelců NHL, Tomáš Hajas 

 

 - 8 - 

Mark Messier 

Mark Messier (*  18.Ledna 1961, Edmonton, Alberta) je 

bývalý kanadský hokejista. V NHL hrával v letech 1979 

až 2004, postupně za kluby Edmonton Oilers, New York 

Rangers a Vancouver Canucks. Šestkrát vyhrál Stanley 

Cup. Dvakrát získal Hart Trophy, v letech 1990 a 1992. 

12. června 2004 oficiálně oznámil konec své kariéry. 

   

Steve Yzerman 

Steve Yzerman (* 9.Května 1965, Cranbrook, Britská 

Kolumbie, Kanada) je bývalý kanadský profesionální 

hokejista, jedna z největších osobností kanadského 

hokeje. V současnosti zastává funkci generálního 

manažera týmu Tampa Bay Lightning.  

Kariéra v managmentu 

I po ukončení aktivní kariéry zůstal Steve věrný 

„svému“ Detroitu a pracoval zde v pozici 

viceprezidenta. 

Navíc se ujal role generálního manažera kanadské 

hokejové reprezentace, má tedy na starosti 

výběr trenérů a je zodpovědný i za výběr 

hráčů do kanadského národního týmu. 

Dne 25. května 2010 se Steve Yzerman stal 

generálním manažerem klubu Tampa Bay 

Lightning.  
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Mario Lemieux 

 

Mario Lemieux (* 5.řijna 1965 , Montreal) je bývalý 

kanadský hokejový útočník, který odehrál 17 sezón za 

klub Pittsburgh Penguins v NHL. S hokejovou kariérou 

skončil v roce 2006, v současnosti stále působí v 

organizaci Penguins jako majitel klubu. 

Drží v NHL vícero rekordů a je považovaný za jednoho z 

nejlepších hokejistů v historii sportu. Jeho kariéra byla 

lemovaná množstvím nemocí a zranění, která jej 

omezovala a dovolila mu odehrát jen 915 z 1428 

možných utkání během aktivních let, navíc zcela 

vynechal čtyři celé sezóny. V historických tabulkách 

(produktivity, gólů, asistencí) mu tak patří místo až ve 

druhé pětce, svým průměrem bodů na utkání či sezónu 

se však jako jediný přiblížil hvězdným výkonům Wayna 

Gretzkého. Lemieux nosil číslo 66, které se na jeho 

počest v Pittsburghu již nepoužívá. 
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