
Každý, kto sa presadil v prestížnej NHL potvrdí, že k tomu potreboval dávku šťastia a pev-
nú vôľu tvrdo na sebe pracovať. Pod výrazom „tvrdá práca“ si každý predstavuje drinu, 
no len málokto je schopný pracovať skutočne tak tvrdo, ako slovenský obranca Zdeno 
Chára. Ak môže niekto povedať, že sa do NHL dostal a napokon v nej uspel najmä vďaka 
tvrdej drine, tak je to práve tento mohutný obranca bostonských „medveďov.“ 

Každý kto sa presadil prestížnej NHL pot rdí že k tom potrebo al dá k šťastia a pe

slovenského obra v NHL 

Zdeno Chára oslavuje 
svoj gól v druhej tre-
tine zápasu proti New 
York Rangers 
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S Bostonom 
sa pred sezó-
nou v NHL prí-
liš nepočítalo. 
Bruins sa v ostatných 
ročníkoch do play-off 
dostávali väčšinou 
na poslednú chvíľu, 
te    da ak vôbec. Aktu-
álna sezóna však pre 
tradičný klub vyzerá 
ná dejne, „medvede“ 
v januári s tesným ná-
skokom viedli ligu a za 
sebou nechali aj tímy 
ako Detroit, San Jose, či 
Montreal! Veľká zásluha 
na úspešnom ťažení sa 
pripisuje excelentne chy-
tajúcej dvojici Thomas 
– Fernandez, či dobre 
hrajúcim mladíkom ako 
Wheeler, Kessel, Ryder, či 
Krejčí. Avšak žiadny z vyš-
šie menovaných hráčov 
zrejme nemá pre Boston 
taký význam, ako kapitán 
Bruins.

Slovák Zdeno Chára 
trá  vi na ľade okolo 27 mi-
nút v zápase a rovnať sa mu 
môžu len Phaneuf, Nieder-
mayer a Bouwmeester. Eu-
rópanov s kapitánskym „C“ 
na hrudi by ste zrátali veľmi 
rýchlo, spomedzi obrancov 
sa tejto výsade teší len legen -
dárny Švéd Lidström v De      troite. A že Chá-
ra ešte nedostal James Norris Trophy pre 
najlepšieho obrancu? Keby mal kanadskú 
národnosť, istotne 

by už zopár takýchto trofejí 
vlastnil. Dnes sa totiž Zdeno môže porov-
návať s najlepší-
mi na sve-

te, no cesta k rozprávko vému 
pla  tu i rešpektu súperov vo vysnívanej 
NHL je zložitá.

Pri pohľade na ne-
zvyčajnú výšku Zde-
na Cháru sa mnohí 
začudovali, prečo sa 
dal vlastne na hokej. 
Od žiakov bol vyšší 
ako rovesníci, prob-
lémy pri hľadaní 
vhod  nej veľkosti ob     -
l e čenia neboli pre 
neho ničím nezvy-
čajným. Malý (ten 
výraz ber te s rezer-
vou) Zdenko sa 
však túžil stať 
hokejistom a ne-
zastavili ho ani 
rôzne posmešky 
od súperov, či di-
vákov. Tí v minu-
losti s úsmevom 
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Fín Jussi Jokinen (36) z tímu 
Tampa Bay Lightning sa snaží 
udržať puk pred obrancom 
Bostonu Bruins Zdenom Chárom

Zdeno Chára ustieľa útočníkovi 
Atlanty Thrashers Chrisovi Thor-
burnovi na jeho vlastnom ľade 
(Atlanta, 12. decembra 2008) 
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poukazovali na to, že „chlapec si pomýlil 
haly“ a „basketbal sa hrá inde.“ 

Po juniorských rokoch v Dukle Trenčín 
sa vysoký Chára pobral do Piešťan, kde 
mu hviezdnu kariéru neprorokoval nikto. 
Teda takmer nikto. Okrem jeho najbližších 
videl v Chárovi dávku talentu snáď len ho-
kejový agent Jaromír Henyš, ktorý mu po 
krátkom angažmáne v Sparte Praha otvoril 
cestu do draftu NHL. Pravdepodobne kvô-
li urastenej postave a veľkej sile 
zaznelo Chárovo meno už v tre-
ťom kole. Svoju voľbu na neho 
uplatnil klub New York Islan-
ders, čím získal najvyššieho ho-
kejistu, aký kedy v NHL hral. U 
„ostrovanov“ strávil Chára štyri 
sezóny počas ktorých získal ne-
lichotivých 63 záporných bodov 
do „tabuľky pravdy.“ Islanders 
patrili k najslabším mužstvám 
súťaže, vtedajší generálny ma-
nažér klubu Mike Milbury robil 
jeden chybný krok za druhým. 
Jedným z najhorších sa ukáza-
la výmena, pri ktorej prišiel do 
klubu Rus Alexej Jašin výmenou 
práve za Cháru a výber v draf-
te (ten neskôr Ottawa uplatnila 

na istého 
Jasona Spezzu...). Slo-
venský obor sa odrazu 
ocitol v Ottawe, kde sú 
miestni Senators po   d-

robne sledovaní. Tu začal vylepšovať svoje 
štatistiky a za prvé tri ročníky v ottawskom 
drese získal skvelých 92 plusových bodov, 
čo bol oproti 63 mínuskám priepastný roz-
diel. 

Zdeno na sebe naďalej tvrdo pracoval, 
jeho tréningovým dávkam sa spoluhráči 
nestačili čudovať, no veľký dril prinášal 
vytúžené ovocie. Odrazu patril spoločne 

s Reddenom k naj-
v y ť a ž o v a n e j š í m 
hrá   čom Ottawy, 
od  me nou mu bolo 
výrazné zvýšenie 
pla  tu a v NHL si 
de finitívne získal 
rešpekt.  „Všetko si 
vydrel. Makal ako 
kôň a chcel všet-
kým neprajníkom 
ukázať čo dokáže,“ 
povedal Jaromír 
Henyš, ktorý stál 
pri vstupe Cháru 
do NHL. 

V Ottawe sa 
z Cháru stala 
hviez da prvej 
veľ  kosti, sú-
pe   ri ho už ne-
brali ako terč 
posmeškov, 
ale ako čoraz 
ťažšie preko-
nateľný ob-

ran ný pilier. Na jeho konto pribudli účasti 
v zápase hviezd, trenčiansky rodák sa do-
stal aj do hviezdneho tímu ročníka 2004. 
Dávno predtým stihol pre Slovensko vy-
bojovať prvý cenný kov zo seniorského 
šampionátu, keď sa z ruského Petrohradu 
vracal so striebrom. Po úspechoch, akých 
sa Chárovi dostalo by sa kdekomu mohla 
zakrútiť hlava. Samotný Zdeno však dobre 
vie, čo sa skrýva za dosiahnutím rešpektu 
a tak si dosiahnuté výsledky váži. 

Po zavedení platového stropu v NHL 
bolo jasné, že Ottawa sa po sezóne 
2005/06 bude musieť vzdať jedného z dvo-
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v zápase hviezd, trenčiansk

Výraz na Zdenovej tvári svedčí o pobavení 
sa nad leteckou vložkou Mika Fishera (12) 
z Ottawy, ku ktorej mu s plnou vážnosťou 
pomohol brankár „medveďov“ 
Manny Fernandez (Boston, 8. januára 2009)

Keď sa klbčia dvaja Slováci, nie je to 
pochopiteľne ono. Boris Valábik 
z Atlanty Thrashers (vľavo) 
a Zdeno Chára sa ani zďaleka tak nepobili, 
ako by sa mohlo zdať... A to je dobre
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jice Redden – Chára. Ostatné kluby obom 
núkali po sedem miliónov dolárov na rok, 
čomu kanadský tím nemohol konkurovať. 

Klub stavil na Kanaďana a tak si nový an-
gažmán hľadal práve Chára. Keď sa o jeho 
služby zaujímali azda všetky mužstvá 

NHL, mohutný bek si v lete 2006 zvolil 
Boston. „Zvažoval som všetko. Tím, mesto, 
peniaze. O meste som počul len to najlepšie, 

Zdeno Chára i brankár Manny Fernandez sledujú spolu 
s Davidom Backesom so St. Louis Blues nebezpečne odrazený puk 
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no nie som turista. 
Prišiel som hlavne 
vy hrávať,“ povedal 
vte  dy Chára. Netr-
valo dlho a vede-
nie klubu z neho 
učinilo -  kapitána! 
Vodcovskou osob-
nosťou bol už 
dov te dy, prišitie 
„céčka“ na hruď 
bolo skôr symbo-
lickým prejavom. 

Do Chárovho 
príchodu vkladal 
klub veľké náde-
je, no v prvých 
dvoch sezónach 
sa ich slovenské-
mu rodákovi ne-
darilo napĺňať. 
Je však na 
po  sú denie, či 
ne boli nároky 
Bruins prehna-
né: od obrancu 
s výnimočnou 
tréningovou 
morálkou sa 
ča kalo, že bu-
de viesť svoj 
tím k víťaz-
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Dlhé ručiská a konská sila 
Zdena Cháru (vľavo) 

pravému krídlu Pittsburgh 
Penguins Georgesovi Laraqueovi 

príliš veľa manévrovacích 
možností nedávajú. 

Ani iných...  

Zdeno Chára sa na NHL All Star game 
hockey superskills prezentoval prvý raz 

najtvrdšou strelou – vyhral po výkone 
103.1 mph, čiže vyše 160 km/h. 

Potom svoj výkon 2x zopakoval, dnes 
drži rekord výkonom 169,62 km/h
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meno: Zdeno Chára

dátum narodenia: 

18. marca 1977

výška: 205 cm

hmotnosť: 115 kg

súčasný klub: Boston Bruins

doterajšie kluby: 

Piešťany, Sparta Praha,  

Prince George (WHL), 

Kentucky (AHL), Lowell Lock (AHL),  

New York Islanders, Trenčín, 

Färjestads BK (Švédsko), 

Ottawa Senators 

Draft: New York Islanders 

v roku 1996 v treťom kole, 

56. miesto

Plat v sezóne 2008/2009: 

7,5 mil. dolárov

Úspechy: striebro z MS 2000, 

člen prvého all-star tímu 2004, dru-

hého all-star tímu NHL v roku 2006 

a 2008, účasť v all-star game NHL 

2003, 2007, 2008

stvám, tvrdou 
hrou zastrašovať 

súpera, v prípade po-
treby zhodí rukavice, bude brániť najlep-
ších hráčov súpera a k tomu ešte pravidel-
ne bodovať a tráviť na ľade najviac času 
z celého mužstva. Chára sa s veľkými ná-
rokmi vyrovnal so cťou a v druhej sezóne 
doviedol svojich Bruins do play-off, kde 
však rýchlo vypadli s nadšene hrajúcimi 
rivalmi z Montrealu. 

V roku „3“ Chárovho pôsobenia v Bos-
tone sa zdá, že „ten vytiahnutý chlapec 
bez talentu“ dovedie svoj tím omnoho 
ďalej. V januári sa ani President´s Trophy 
pre najlepší tím základnej časti nejavil iba 
ako sen, Bruins porážali jedného súpera 
za druhým. O Chárovi sa už po niekoľký-
krát hovorilo ako o najlepšom obrancovi 
na svete spomedzi tých, ktorí sa nevolajú 
Lidström. Chára do bodky plnil dlhý rad 
úloh, ktoré mu tréner „medveďov“ Claude 

Julien zveril. 
„Najdôležitejšie 
sú výsledky mužstva,“ opakoval 
Zdeno. „Budem spokojný s akým-
koľvek vyťažením, pokiaľ budeme 
vyhrávať. Či dostanem desať minút 
alebo tridsať, musím hrať tvrdo, agresívne 
a dohrávať súboje.“

A Boston s Chárom skutočne vyhrá-
va. Kapitán tímu po pomalšom začiatku 
zbiera v priemere jeden bod za dva zápa-
sy, v čom mu sekunduje len ďalší z tohto-
ročných objavov Bruins, obranca Dennis 
Wideman. Chárovi sa zúročuje priam 
krutá letná príprava. Pre obyčajného je-
dinca by jeho tréningové dávky znamenali 
niekoľkodňovú hospitalizáciu, trénovaný 
športovec by sa spamätával niekoľko dní. 
Pre syna bývalého zápasníka Zdeňka Chá-
ru sú jeho nadľudské tréningové dávky 
úplnou samozrejmosťou. I vďaka génom 
sa Chára môže pochváliť, že v NHL ešte 
neabsolvoval bitku, v ktorej by jednoznač-
ne prehral. 

Obľúbeným doplnkovým športom mo-
hutného obrancu je cyklistika. Chára sa 
netají ambíciou zúčastniť sa Tour de Fran-
ce, či Giro d´Italia, dvoch najťažších cyk-
listických pretekov sveta. To, čo by mnoho 
ľudí považovalo za krutý trest, je pre Chá-
ru životným snom. Ďalšou vášňou sloven-
ského reprezentanta je horolezectvo. „Som 
skutočne veľký priaznivec horolezectva. Nao-

zaj ma to 
chytilo až 
vte dy, keď som 
sledoval televíznu 
show o výstupe na Mount 
Everest. Jednoducho som to 
chcel vyskúšať. Kontaktoval som 
niekoľko ľudí a cez program Right 
To Play som dostal privilégium vyskúšať 
si to,“ povedal Chára pre server slovaknhl.
sk koncom júna, keď plánoval výstup na 
Kilimandžáro, horu vysokú takmer 6000 
metrov. 

Kapitán Bostonu teda netají vysoké 
ciele. Príkladnou tréningovou morálkou 
je schopný vyburcovať spoluhráčov a do-
viesť svoj tím k úspechom. Možno raz pri-
nesie na Slovensko aj bájny Stanley Cup. 
Veď zdvihnúť pätnásťkilogramovú trofej 
je pre Cháru asi tak namáhavé, ako pre 
nášho čitateľa otočiť ďalšiu stránku svojho 
obľúbeného magazínu.

                                Martin Hrotek
                                Foto SITA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

_nášHOKEJ_19




