
Jaromír Jágr 
Jaromír Jágr (* 15. února 1972 Kladno) je český hokejový útočník hrající za 

český extraligový klub Rytíři Kladno. Dříve působil v amerických a kanadských 

klubech Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia 

Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary 

Flames, několik let hrál také za ruský tým Avangard Omsk v KHL. V Česku je spjatý s 

kladenským klubem, jehož je od roku 2011 většinovým majitelem. S českou 

reprezentací vyhrál olympijský hokejový turnaj i mistrovství světa. Je celosvětově respektovanou a 

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

Pittsburgh Penguins 
Vynikal již mezi juniory, se kterými vyhrál stříbro na mistrovství Evropy (1989) a bronz na 

mistrovství světa (1990). V roce 1990 odchází zrodného Kladna poté, co je v prvním kole (celkově na 

5. místě) draftován do NHL klubem Pittsburgh Penguins, kde v té době působí 

Jaromírův největší vzor Mario Lemieux. V Pittsburghu hraje až do roku 2001, 

prožívá tu své největší hokejové úspěchy a pomalu se stává 

legendou světového hokeje. Od roku 2001 je Jarda 

členem klubu Washington Capitals, kde ale 

nemůže najít formu a herně se trápí, až je v roce 

2004 vyměněn do New Yorku. Tam opět získává zpět svou 

formu a po sedmi letech neúspěchů se díky jeho výkonům New York 

Rangers opět pravidelně kvalifikují do playoff. Po čtyřech letech odchází z Madison 

Square Garden do ruské KHL. Tam působí tři sezony v klubu Avangard Omsk. V roce 2011 se 

Jarda vrací do NHL a i když jak sám říká „nikdo od něj nic nečeká“, odehrává velice slušnou sezonu 

s týmem Philadelphia Flyers, kde je jeho hlavní rolí jít příkladem mladým talentům. 

Rytíři Kladno 
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. 


