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Štúdia IIHF o európskych hráčoch pôsobiacich v NHL
Nasledujúca štúdia je zameraná na európskych hráčov, ktorí boli draftovaní alebo podpísali
zmluvu s klubom IIHF a neskôr odišli do NHL, alebo jednej z nižších súťaží (AHL, CHL, WHL
a pod.). Výskum zahŕňa tri kategórie hráčov:
1. Všetkých európskych hráčov s minimálnym počtom 400 odohraných zápasov v NHL pred
ukončením aktívnej kariéry, ale aj hráčov, ktorí ukončili kariéru v sezóne 2005/06 (93
hráčov)
2. Európskych hráčov v NHL alebo nižších súťažiach v období od roku 2000 do 2006 (621
hráčov)
3. Európskych hráčov draftovaných do kanadskej juniorskej ligy (CHL) v sezónach 1997 až
2006 (575 hráčov)
V tejto štúdii rozdeľujeme hráčov do 5 kategórií:
5 – Superstar, víťaz jednej z trofejí v NHL, účastník All Stars zápasu (Forsberg, Jágr, Lindstrom)
4 – Hviezda , hráč prvej formácie (Koivu, Ohlund, Marian Hossa)
3 – Spoľahlivý hráč, hráva pravidelne každý zápas (Zedník, Sturm, Holmstrom)
2 – Priemerný hráč, často nenasadzovaný do zápasu a často vyškrtávaný zo zostavy A družstva
(Peter Buzek, Denis Shvidki, Branislav Mezei)
1 – Podpriemerný hráč, hráč bez impaktu, (Jakub Cutta, Joakim Lindstrom, Zdenek Blatný)
Hlavný výskum zo 621 európskych hráčov ukazuje nasledovné:

• 62,5% (388 hráčov) patrí do skupiny podpriemerných a priemerných hráčov (ohodnotených
•
•
•
•

známkou 1,2,3-)
133 z tohto počtu neodohrala v NHL jediný zápas
286 hráčov (46,1%) sa k 25. septembru 2006 vrátila späť do Európy bez odohrania 400
zápasov v NHL
88% hráčov s dlhším zotrvaním (100 a viac zápasov) na farmách klubov NHL patrí do
skupiny podpriemerných a priemerných hráčov (ohodnotených známkou 1,2,3-)
86,9% hráčov s viac ako jedným rokom odohraným v kanadskej juniorskej lige (CHL) patrí
do skupiny podpriemerných a priemerných hráčov (ohodnotených známkou 1,2,3-)

Na základe výsledkov tejto štúdie môžeme vysloviť nasledovné závery:
a. Kluby NHL podpisujú zmluvy s veľkým počtom hráčov s nedostatočným talentom
(ohodnotených 3- a nižšie), ktorí tvoria často podpriemerných hráčov. Títo hráči potom
zaberajú na súpiske miesto hráčom zo Severnej Ameriky podobnej úrovne, pričom Európan
je citeľnou stratou pre jeho materský klub.
b. Dĺžka pobytu hráča v nižších súťažiach za morom vôbec nezlepšuje šancu hráča preraziť do
NHL. Výskum ukazuje, že množstvo európskych hráčov, ktorí strávia dlhší čas v jednej
z nižších súťaži v severnej Amerike a neskôr sa stanú nadpriemernými hráčmi
(ohodnotených 3+ a vyššie) v NHL je minimálne.
a. Európsky hráč s najvyšším talentom (ohodnotený 3+ a vyššie) je za bežných podmienok
dobre pripravený preraziť do NHL. Tak ako hráč, tak aj jeho budúci klub profituje z vysokej
úrovne osvojených herných zručností a herného prejavu zo svojho materského klubu v
Európe predtým, ako sa objaví v NHL.
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b. Hráči, ktorí sa náhlia do NHL predtým ako dosiahnu nevyhnutnú úroveň herných zručností
a hokejovej zrelosti, si ublížia vo svojom hokejovom raste.
c. Hrať v kanadskej juniorskej lige (CHL) nezvyšuje šancu na úspešnú kariéru v NHL.
Európski hráči, ktorí sa takto rozhodnú, majú často krátku a veľmi priemernú kariéru.
Väčšinou sú ohodnotení 3 a nižšie. Veľa týchto hráčov nikdy neodohrá jediný zápas v NHL
a nakoniec sa vrátia späť do Európy, bez ilúzii a herne ochudobnení.
d. Často používané tvrdenie skautov a agentov, ktorí posielajú hráčov do nižších súťaží
v severnej Amerike v skorom veku, podľa ktorého „to zvyšuje šancu na podpísanie dobrej
zmluvy s tímom NHL“ je nepravdivé.
Zo spomenutých príčin nám vyplýva, že príliš veľa Európskych hráčov:
1) Podpíše kontrakt s potenciálom pre NHL, ale bez toho, aby boli dostatočne pripravení
2) Podpíše kontrakt s klubom NHL bez potrebného potenciálu (talentu)

Dôsledky súčasnej situácie
Jeden z najrešpektovanejších európskych skautov povedal v interview pre túto štúdiu:
„Podľa môjho názoru, najlepšie európske hokejové ligy v posledných rokoch stratili na svojej
kvalite. Niet pochybnosti, že je to zapríčinené odlivom talentovaných hráčov do severnej Ameriky,
kde už ďalej hokejovo nerastú a stávajú sa z nich hráči nižších súťaží (CHL, AHL, WHL). Ďalším
problémom je, že mladé talenty v Európe majú neustále menej a menej hokejových vzorov. Som
presvedčený, že toto plytvanie hráčmi negatívne ovplyvní kvalitu európskych hráčov, ktorí budú do
NHL draftovaní v budúcnosti.“
Európske kluby aj napriek tejto skutočnosti akceptujú fakt, že najlepší hráči odchádzajú do NHL a
nebránia im v odchode, v šanci niečo dokázať v hokejovom svete a stať sa finančne nezávislými.
Veľa európskych klubov je hrdých na to, že práve v ich hokejovom klube vychovali hviezdu
formátu NHL.
Táto štúdia nie je zameraná na to /a nedá sa to dostatočne zdôrazniť/, aby obmedzila voľný pohyb
profesionálnych hráčov, alebo im zakazovala dosahovať svoje hokejové sny.
Cieľom je ukázať všetkým zainteresovaným stranám, ktorá cesta stať sa úspešným hráčom NHL –
založená na faktoch a číslach - je pre európskych hráčov najefektívnejšia, a ktorými fázami vývoja
musí hráč prejsť predtým, ako je pripravený vstúpiť do NHL.
Ďalej je dôležité povedať, že:
• Hokejovo zručný a dobre pripravený hráč s potenciálom hrať v NHL a potrebnou
motiváciou, sa do NHL dostane bez ohľadu na to, akú cestu si vyberie.
• Hráč bez potenciálu pre NHL alebo bez potrebnej motivácie sa buď do NHL nedostane,
alebo sa stane podpriemerným hráčom, bez ohľadu na to, akú cestu si zvolí.

Historické pozadie
Päť krajín (Česko, Fínsko, Rusko, Slovensko a Švédsko) poslalo v poslednej dobe do NHL
obrovské množstvo hráčov. Od polovice 90tych rokov majú tieto krajiny zastúpenie v NHL
v dvojciferných číslach. Hráči z ostatných krajín (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Bielorusko,
Kazachstan, Litva, Ukrajina, Nórsko atď.) sa pohybujú v jednociferných hodnotách. Od roku 1995
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tvoria európski hráči 25 až 30% z celkového počtu hráčov v NHL. Vyvrcholením bola sezóna 20012002, kedy Európania tvorili 1/3 z celkového počtu.
2000-2001: 280 Európskych hráčov z 990 – 28.3 percent
CZE 70, RUS 69, SWE 47, FIN 34, SVK 29, UKR 7, GER 6, SUI 4, LAT 3, LTU 2, POL 2, NOR
2, KAZ 1, BLR 1.
2001-2002: 293 Európskych hráčov z 968 – 30.3 percent
CZE 78, RUS 62, SWE 53, FIN 42, SVK 32, GER 6, LAT 6, UKR 4, POL 2, KAZ 2, LTU 2, SUI
1, NOR 1, AUT 1, BLR 1.
2002-2003: 293 Európskych hráčov z 984 – 29.7 percent
CZE 80, RUS 65, SWE 58, FIN 38, SVK 30, GER 6, LAT 5, POL 2, KAZ 2, SUI 2, UKR 1, LTU
1, NOR 1, AUT 1, BLR 1.
2003-2004: 300 Európskych hráčov z 1018 – 29.5 percent
CZE 76, RUS 64, SWE 53, FIN 37, SVK 35, GER 7, UKR 5, KAZ 4, LAT 4, SUI 4, AUT 3, BLR
2, LTU 2, NOR 2, POL 2.
2005-2006: 263 Európskych hráčov z 961 – 27.37 percent
CZE 65, RUS 51, SWE 47, FIN 39, SVK 32, GER 8, SUI 4, BLR 3, AUT 3, LAT 3, POL 2, KAZ
2, FRA 1, NOR 1, UKR 1, LTU 1.

Počet draftovaných hráčov z Európy
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Obrázok 1 Počet draftovaných hráčov (spolu) a hráčov z Európskeho kontinentu
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Obrázok 2 Percentuálne vyjadrenie draftovaných Európskych hráčov z celkového počtu od roku
1996 do 2006
Keď sa pozrieme na drafty NHL, približne 1/3 hráčov pochádza z Európy s výnimkou
rokov 2000, 2001 a 2002 (obrázky 1 a 2). V roku 2001 bol skoro každý druhý draftovaný hráč
z Európskeho kontinentu.

Szymon Szemberg, IIHF Zürich (September 2006)
Originál štúdiu si môžete pozrieť na:
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Study_summary.pdf
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/IIHF_Study.pdf
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