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Abstrakt 

Tématem mé závěrečné práce jsou Švédi v NHL. V první části detailněji rozebírám hru 

hokeje v NHL. Popisuji styl hry, rozložení sezony nebo boj o Stanley Cup. V druhé části přibližuji 

život a profesionální hráčskou kariéru švédských hokejistů v zámořské lize. Poslední část je 

o švédském národním týmu (Tre Kronor) a jejich úspěších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

My work is about Swedish hockey players in NHL. The first part is about hockey in NHL. It 

is about the style of game, the division of the season or the Stanley Cup Championship. The second 

part is about Swedish hockey players in NHL and their life and profesional player career. In 

the last part I write about the Swedish national hockey team and their successes.  
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ÚVOD 

Podnětem pro vznik této práce byla moje záliba ve Švédsku a v hokeji. Za poměrně krátkou 

dobu jsem si k těmto dvěma věcem vybudoval vcelku intenzivní vztah, a proto jsem se rozhodla 

spojit je v jedno téma: Švédi v NHL. „Hokej je v Americe náboženstvím a hokejisté jsou bohové.“ 

S touto myšlenkou L. Vondráčkové naprosto souhlasím a přikláním se k ní.  

Touto prací bych ráda ukázala, zejména Čechům, že střed světa nemusí být jen Jágr a spol., 

ale že i Švédsko, jedna z hokejových velmocí, má velmi kvalitní hokejisty. V této práci rozebírám 

život a úspěchy 11-ti současných i bývalých Švédu v zámořské lize. Většina z těchto „borců“ 

obléká i dres švédského národního družstva (Tre kronor), proto jsem chtěla aspoň částečně přiblížit 

i jejich domovinu.   
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1 NHL 

1.1 NHL obecně 

National Hockey League (NHL) byla založeno roku 1917 a je jednou z nejprestižnějších 

hokejových lig na světě, které se účastní hokejové tým USA a Kanady. 

Sezóna je rozdělena na dvě části. První je tzv. základní část, v níž každé družstvo (30 

družstev) odehraje 82 utkání. Po skončení základní části nastává druhé kolo tzv. play off. Do play 

off postupuje osm nejlepších družstev z každé konference. Poté se hrají série na 4 vítězná utkání. 

Na konci zbudou dvě družstva (jedno z východní a druhé ze západní konference) a sehrají mezi 

sebou finálovou sérii na 4 vítězné zápasy. Vítěz získává trofej pro vítěze - Stanley Cup. Po sezóně 

probíhá draft nováčků (výběr z mladých hokejistů) a nejlepší hráči uplynulé sezóny mohou být 

odměněni některou z trofejí. 

 

Obr 1. Kluby NHL 

 

Zámořská hokejová liga mi přijde rychlejší a aktivnější než ligy místní, i když vždy když se 

dívám na hokej, trnu, doufám a modlím se, aby se nikomu nic nestalo, i přes to tuto hru milují 

tisíce lidí.   

V září 2012 si jen málo kdo dovedl představit, že by se znovu mohla opakovat chyba z roku 

2004/05, kdy byla zrušena celá sezona díky neuzavřené dohodě mezi NHL a NHLPA (hráčská 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Play_off
http://cs.wikipedia.org/wiki/Play_off
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vstupn%C3%AD_draft_NHL
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odborová organizace). Jenže lidé jsou zřejmě nepoučitelní. Když se nějakých 20 let po první 

světové válce mohl opakovat druhý konflikt, který byl navíc ještě mnohem horší, proč by se sedm 

let po skončení první výluky nemohla uskutečnit druhá? Tady přece nejde o lidské životy – tady jde 

o… peníze. No právě, chtělo by se poznamenat. Tentokrát by ale finanční ztráty byly o dost vyšší. 

A díky usilovnějšímu snažení o dohodu se naštěstí historie neopakovala a přišla nová sezona. 

Prudký pokles účastníků NHL zaznamenala prakticky každá velká krajina, avšak s jednou 

výjimkou. Tou je Švédsko, které je doslova továrnou na hráče a v rámci kterékoliv jiné evropské 

krajiny nemá konkurenta. V součastné době (rok 2013) hraje v NHL kolem 70 Švédů. 

1.2 Švédi až od 22 let 

Švédští hokejisté, kteří nedosáhli věk 22 let, nebudou moci hrát v NHL. Tuto informaci 

podala oficiální stránka Švédského hokejového svazu. 

Dohoda mezi Švédským hokejovým svazem a NHL vstoupí do platnosti v létě roku 2013. 

Kluby NHL budou mít samozřejmě možnost draftovat mladé 18leté švédské hokejisty, ale hrát 

za ně budou moct mladí Švédi až za čtyři roky. „Jsme velmi rádi, že jsme dosáhli kompromisu 

s NHL v dané otázce. Tato dohoda posilnila pozici švédského hokeje a umožní déle udržet 

talentované hráče v krajině,“ vyjádřil se k uzavřené dohodě šéf Švédského hokejového svazu, 

Krister Englund.  

Přijde mi, že tato dohoda obmezuje práva švédských hokejistů. Je sice pravda, že švédský 

hokej potřebuje „mladou krev“, ale nemyslím si, že si pomůžou tím, že budou pomalu násilím držet 

hokejové mladíky v domácích klubech.  Je také velmi pravděpodobné, že mladí Švédi půjdou hrát 

do KHL (kontinentální hokejová liga) a jejich udržení v krajině tím není tak jisté.  
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2 Švédové v týmech 

2.1 První Evropan v NHL – Ulf Sterner 

Průlomovým hráčem byl Ulf Sterner (*1941) první Švéd a zároveň první Evropan, který se 

probil do NHL, kdy v roce 1965 nastoupil za New York Rangers proti Boston Bruins, ale hrál jen 

ve čtyřech zápasech, protože se neosvědčil. Poté převážně hrál v American Hockey League 

za farmu Rangers - Baltimore Clippers. Po konci sezony 1964/65 se vrátil do švédské ligy. 

V průběhu své hráčské kariéry se také objevil v britské hokejové lize, kde hájil barvy London 

Lions. Po konci kariéry působil sezonu v druhé německé lize jako trenér. Ve svých dvaceti dvou 

letech vyhrál anketu o hokejistu roku ve švédské lize (Zlatý puk). Ulf Sterner je členem Síně slávy 

mezinárodní hokejové federace. 

 

Obr. 2 Ulf Sterner 

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%88_sl%C3%A1vy_IIHF
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%88_sl%C3%A1vy_IIHF
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2.2 Peter Forsberg 

Peter Fosberg, přezdívaný také jako Foppa, je takříkajíc živoucí legendou švédského i 

zámořského hokeje. Už od malička hrával hokej, a protože nenáviděl porážky, vždycky na sobě 

tvrdě pracoval a totéž požadoval od ostatních. Začal hrát ve švédském ligovém klubu MODO, kam 

se i ke konci kariéry vrátil. Vystřídal čtyři týmy v NHL: Quebec Nordiques (teď pod názvem 

Colorado Avalche), Colorado Avalanche, Philadelphia Flyers a Nashville Predators. Nejvíce zářil 

v Coloradu Avalanche, kde ukazoval světu svou kvalitu, kde strávil nejdelší dobu, kterému pomohl 

ke dvěma Stanley Cupům, kde odehrál svou poslední sezonu a které vyřadilo jeho číslo 21 a 

na jeho počest pověsilo ke stropu Pepsi Center (hala Colorada Avalanche). Je členem prestižního 

Triple Gold Clubu, jenž sdružuje hráče, kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové turnaje (Stanley 

Cup, Olympijské hry a Mistrovství světa). Nikdy o sobě a svém soukromí moc nemluvil. V šatně 

před utkáním dráždil spoluhráče, když si povídal sám pro sebe – nahlas a v mateřském jazyce. Byl 

přínosem pro světový hokej, brzy se stal také oblíbencem novinářů a fanoušci jej zbožňovali. Je 

ikonou švédského hokeje a nově také členem Síně slávy IIHF (Mezinárodní hokejová federace). 

Obr 3. Peter Forsberg 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quebec_Nordiques
http://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_Avalanche
http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Flyers
http://en.wikipedia.org/wiki/Nashville_Predators
http://cs.wikipedia.org/wiki/Triple_Gold_Club
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej_na_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji
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2.3 Nicklas Lidström 

Takřka hned po zahájení hokejové kariéry byl draftován do týmu NHL Detroit Red Wings, 

proto skoro vůbec nepůsobil ve švédské lize. Poslední květnový den koncem loňské sezony svolal 

bývalý kapitán Detroit Red Wings tiskovou konferenci, kdy všem bylo jasné, co se stane. Jeden 

z nejlepších hráčů všech dob se po 20 letech rozhodl ukončit svou fantastickou kariéru. NHL bez 

Lidströma bude úplně jiná, Detroit bez Lidströma už nebude ten samý Detroit, nikdo už si vlastně 

nepamatuje, jak Rudá křídla hrála, než k nim přišel on. Vždyť Niklas svůj první zápas za Red 

Wings odehrál už v říjnu roku 1991. Během své kariéry získal sedmkrát Norris Trophy 

pro nejlepšího obránce NHL. Přestože byl Lidström tak vynikající obránce, tak si ani nikdo 

ze soupeřů nepřál, aby s kariérou skončil. Všichni k němu mají úctu a váží si ho. Valná většina 

hráčů NHL se nechala slyšet, že jim Lidström jako hráč, ale i jako osobnost bude velmi chybět.  

 

Obr 4. Niklas Lidström 
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2.4 Mats Sundin  

Jeho prvním týmem doma ve Švédsku měl čest se stát Djurgardens IF, odkud byl téhož roku 

(1989) draftován do NHL týmem Quebec Nordiques, kam přestoupil o rok později. Během dvou let 

byl vyměněn do týmu Toronta Maple Leafs, kde strávil 13 let a vždy patřil k největším lídrům 

týmu. Stal se zde kapitánem a je to až dosud nejdéle sloužící kapitán týmu NHL pocházející 

z Evropy. Drží rekordy pro nejvíce gólů a bodů švédského hráče v NHL. Poslední ročník odehrál 

v dresu Vancouver Canucks. Na kontě má medaili ze zimních olympijských her v roce 2006 

v Turíně a sedmi medailí z mistrovství světa, avšak osud mu nikdy nedopřál zisk Stenley Cupu. 

Stal se také členem Hokejové síně slávy a Síně slávy IIHF. Svou hvězdnou kariéru ukončil v roce 

2009.    

 

Obr. 5 Mats Sundin 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Quebec_Nordiques
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vancouver_Canucks
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2.5 Gabriel Landeskog.  

Svou kariéru začal již jako malý chlapec z hokejové rodiny. Landeskog si odmalička šel 

tvrdě za svým snem, chtěl být hokejistou a chtěl hrát v NHL. Od začátku byl v hokeji lepší než jeho 

vrstevníci, i proto neustále nastupoval proti starším soupeřům. Když mu bylo 16, hrál poprvé 

nejvyšší švédskou ligu za Djurgardens IF. Po sezoně odešel do OHL, kde hrál za Kitchener 

Rangers a druhou sezonu byl jmenován prvním evropským kapitánem v OHL. Poté ho draftovalo 

Colorado Avalanche hned z druhého místa, kde byl hned druhou sezonu jmenován, pro překvapení 

skoro všech, kapitánem. Tentokrát tím nejmladším v historii NHL. Na konci své první sezony 

2011/12 v NHL získal jako devatenáctiletý mladík Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Hodně 

lidí je toho názoru, že Gabriel na kapitána ještě nemá, ale já si myslím, že zrovna on na něj má.  

 

Obr. 6 Gabriel Landeskog 
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2.5.1 Rozhovor  

Naskytla se mi jedinečná příležitost zapojit se do diskuze s Gabrielem Landeskogem na jisté 

švédské webové stránce (aftonbladet.se) a zeptat se ho na pár otázek: 

Jak se cítíte, když trénujete a hrajete každý den? 

Někdy se cítím velmi unavený. Proto se snažím odpočívat aspoň hodinu nebo dvě odpoledne. 

Kterému týmu v NHL jste fandil, když jste byl malý? 

Věřte tomu nebo ne, ale fandil jsem Coloradu! Mým favoritem byl Foppa (Peter Forsberg). 

Co děláte, když máte volno? 

Spím, jím a odpočívám. 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Zmrzlina! 

Proč číslo 92? 

Narodil jsem se v roce 1992. Navíc mám velmi špatnou představivost, takže jsem dělal to, co 

všichni ostatní  . 

2.6 Viktor Fasth 

Na přelomu století zahájil svou hokejovou kariéru na pozici brankáře ve švédském týmu 

Brooklyn Tigers. Poté se po dobu několika let propracovával přes nižší do nejvyšší švédské 

soutěže. Na začátku této sezony (2013) byl připraven na svůj debut v NHL za tým Anaheim Ducks, 

kde září aspoň ve zkrácené sezoně. Škoda, že kvůli věku nemůže soupeřit o Calder Trophy 

pro nejlepšího nováčka sezony. Tomuhle švédskému brankáři je totiž už 30 let, přesto je v NHL 

„zelenáčem“. Ale ne ledajakým! Vyhrál prvních osm zápasů, do kterých nastoupil, což se před ním 

povedlo jen dvěma dalším gólmanům.  

Obr. 7 Viktor Fasth 
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2.7 Duo Hendrik a Daniel Sedinovi 

Dvojčata Henrik a Daniel Sedinovi prochází celou kariérou společně. V sedmnácti letech 

zahájili svou profesionální kariéru v týmu švédské ligy MODO. O dva roky později (1999) byl 

Daniel draftován jako číslo 2 a Henrik jako číslo 3 do týmu NHL Vancouver Canucks, kde hrají 

dodnes. Henrik je kapitánem tohoto týmu a jeho bratr mu dělá asistenta. Bratři Sedinové jsou 

na ledě dokonale sehraná dvojice, společně s dalším Švédem Canucks Alexandrem Edlerem tvoří 

hráčský základ první lajny. Henrik je o šest minut starší než Daniel a zhruba těch šest minut musel 

čekat, než bude draftován po svém bratru. Říká se o nich, že neradi spolupracují při hře s jinými 

spoluhráči, co se dá vskutku vyčíst i ze stylu jejich hry. 

 

Obr. 8 Henrik a Daniel Sedinovi (zleva) 
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2.8 Henrik Lundqvist 

Je považován za nejlepšího gólmana současného hokejového světa, a to díky dobré flexibilitě 

v bráně posílené výbornou psychikou. Svou profesionální kariéru zahájil v roce 2001 v týmu 

švédské ligy Vastra Frolunda. Již o rok pozděj byl draftován do NHL týmem New York Rangers, 

kam ale přestoupil až o čtyři roky později a kde hraje dodnes. „Král Henrik“, jak mu říkají 

na Manhattanu, je bezesporu základním kamenem týmu a na němž spočívají všechny naděje 

Rangers na úspěch. Na kontě má jednu cenu pro nejlepšího brankáře Vezina Trophy a v téže 

sezoně 2011/12 byl nominován i na Hard Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. Pár 

let nazpět byl zařazen časopisem People mezi 100 nejhezčích lidí světa.  

 

Obr. 9 Henrik Lundqvist 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vastra_Frolunda
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2.9 Oliver Ekman-Larsson 

Doma se ohřál jen chvíli na dvě sezony, poté následoval draft do NHL týmem Phoneix 

Coyotes z vysokých pozic. Během pouhých tří sezon se Oliver Ekman-Larsson (OEL) zařadil mezi 

nejlepší obránce v NHL. Na jednadvacetiletého kluka je to úctyhodný výkon. Což by se dalo 

celkem předpokládat, jelikož pochází z vcelku úspěšné hokejové rodiny. Odborníci ho považují 

za jednoho z nejslibnějších mladých obránců posledních let. Jenže zůstat jen slibným talentem 

nestačí. OEL z Phoneix Coyotes ale očekávání přetavil ve skutečnost. V minulé sezoně, své druhé 

v Severní Americe, se zlepšoval doslova mílovými kroky. V té současné se švédský rodák 

z městečka Tinsgryd pasoval mezi elitu celé NHL na svém postu. Dosáhl toho hlavně svou tvrdou 

prací na trénincích a vynikající kvalitou hry. 

 

Obr. 10 Oliver Ekman-Larsson 
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2.10 Jhonas Eroth 

Na začátku brankářské profesionální kariéry exceloval ve švédské nejvyšší lize Elitserien. 

Koncem června roku 2006 byl draftován týmem Buffalo Sabres do NHL, kam se ale dostal až o tři 

roky později. Mezi tím zakončil Enroth sezonu 2007/08 jako nejlepší brankář v procentuální 

úspěšnosti chycených střel a v nejnižším průměru obdržených branek na zápas ve švédské lize. 

Další sezonu odešel hrát do zámoří, kde začínal na farmě Buffala Sabres v týmu Portland Pirates. 

Svůj debutový zápas v NHL si odehrál začátkem listopadu 2009, ve kterém bohužel obdržel čtyři 

góly. V NHL se znovu objevil až za rok, kdy svůj další zápas také prohrál, ale další tři vychytal a 

jeho tým zvítězil. Všechny z jeho prvních tří vítězných zápasů byly rozhodnuty v samostatných 

nájezdech a byl tak prvním brankářem, který odchytal svá první tři vítězné zápasy v NHL 

v samostatných nájezdech. 

 

Obr. 11 Jhonas Enroth 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Portland_Pirates
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3 Tre kronor 

Švédská hokejová reprezentace (nebo také Reprezentace tří korunek (Tre kronor)) patří mezi 

národní reprezentační mužstva v ledním hokeji, která hrají v elitní A-skupině Mistrovství světa 

v ledním hokeji a od osmdesátých let minulého století také patří mezi nejúspěšnější reprezentační 

výběry vůbec. 

Poprvé hrála mezinárodní turnaj již na olympiádě v roce 1920 v Antverpách a první 

olympijskou medaili si připsala o osm let později ve Svatém Mořici. Pak získala ještě dvě medaile, 

ale většinou se umísťovala pod stupni vítězů. Obrat přišel až v 80. letech, kdy reprezentace tří 

korunek dokázala třikrát po sobě vybojovat bronzovou medaili (a kromě toho také jedno druhé a 

jedno třetí místo na Kanadském poháru). Na olympiádě v roce 1994 v Lillehameru dokonce získala 

nejcennější kov a stejný úspěch zopakovala i o dvanáct let později v Turíně. 

Prvního úspěchu na mistrovství světa dosáhli Švédové v roce 1947 v Československu, první 

zlato pak získali v roce 1953 ve Švýcarsku. Celkem žlutomodří vybojovali ze světových 

šampionátů 40 cenných kovů. Od roku 2006 však na zlatý triumf na některém z velkých podniků 

čekají. Avšak před pár hodinami (psáno 20. 5. 2013 cca 14:30) se na Švédy usmálo štěstí a 

vybojovali na mistrovství světa tu nejcennější medaili, zlatou. Po 27 letech se znovu stala mistrem 

světa v ledním hokeji pořadatelská země mistrovství. 

Obr. 12 Mistři světa 2013 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji
http://aktualne.centrum.cz/sportplus/hokej/reprezentace/clanek.phtml?id=90506
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Švédsko kromě toho nastupuje také v turnajích Euro Hockey Tour, spolu s Českou 

republikou, Finskem a Ruskem. Jeho vítězem se tým Tre Kronor stal dvakrát, v sezóně 1998/1999 

a 2006/2007. V roku 2006 byli Švédi jako jediní v historii hokeje zároveň olympijskými vítězi a 

mistry světa.  

Obr. 13 Euro hockey tour 

 

K dominantě švédského národního dresu, starému vojenskému znamení tří korun, které nosí 

na své hrudi švédští hokejisté, se váže zajímavá rodinná historka. Když byla moje babička před lety 

na táboře, měli táborovou hru a vyráběli si švédské dresy. Malé děti se poté ptaly, proč na těch 

tričkách jsou tři květináče. Od té doby jsou tři korunky v naší rodině tři květináče. 

 

Obr. 14 Tre Kronor 

 

http://aktualne.centrum.cz/tema/euro-hockey-tour_13182/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/ceska-hokejova-reprezentace/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/ceska-hokejova-reprezentace/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/finska-hokejova-reprezentace/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/ruska-hokejova-reprezentace/
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Závěr 

Tvoření této práce mě hodně bavilo, jsem ráda, že jsem si toto téma vybrala. Vždy jsem se 

těšila, že můžu psát o dalším hokejistovi. Tím se mi švédští hokejisté „zažrali“ ještě více pod kůži. 

Nejvíce jsem byla vděčná za možnost zeptat se Gabriela Landeskoga, mého nejoblíbenějšího 

hokejisty, na pár otázek. Těmito „borci“ jsem chtěla dokazovat, že Švédsko má kvalitní hokej a 

řeči, že to není to, co bývalo, se jich netýkají. Doufám, že se mi to podařilo. Je mi líto, že jsem 

nemohla popsat více hokejistů. Vybrat těchto 10 respektive 11 hokejistů bylo pro mě velmi těžké. 

Když jsem začínala psát o švédských hokejistech, netušila jsem, že budu psát o Švédech, kteří se 

stali mistry světa pro rok 2013.  
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V Olomouci, červen 2013 _______________________  

           podpis  

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

21 

Literatura a zdroje 

JEDLIČKA R., KNAP K., VELHART J.: Kluby NHL 2013. Praha: Egmont ČR, 2012 

Webhokej24.sk. NHL: Švédi len od 22 rokov [online]. 2013 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: 

http://webhokej24.sk/amcan/komentare/nhl-svedi-len-od-22-rokov 

Šport.sk. Európania miznú z NHL, výnimkou Švédsko, nie však Slovensko, či Česko [online]. 2012 

[cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://sport.aktuality.sk/c/130031/europania-miznu-z-nhl-vynimkou-

svedsko-nie-vsak-slovensko-ci-cesko/ 

Aktuálně.cz. Švédská hokejová reprezentace [online]. 2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/svedska-hokejova-reprezentace/ 

Tre Kronor Fnas [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.swehockey.se/trekronor 

Wikipedie [online]. 2013 [cit. 2013-06-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

časopis Pro Hockey, číslo 3/2013 str. 16-21, 36-37, 64 

časopis Pro Hockey, číslo 10/2012 str. 12 

časopis Pro Hockey, číslo 5-6/2013 str. 17 

 

Obrázky: 

NHL - http://www.allhabs.net/nhl-news/opening-day-rosters-for-all-30-nhl-teams/ 

Ulf Sterner - http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-

singleview/browse/1/recap/1498.html?tx_ttnews[pS]=1220220000&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_tt

news[arc]=1&tx_ttnews[backPid]=187&cHash=87863c8628 

Sedin - http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/1107/nhl-stories-behind-players-

numbers/content.19.html 

Lundqvist - http://hlundqvist.blogspot.cz/2010/05/some-random-henrik-lundqvist-pictures.html  

mistři - http://sportsillustrated.cnn.com/nhl/news/20130519/sweden-world-championships/  

tři korunky - http://www.tumblr.com/tagged/tre%20kronor?before=78  

zbytek - http://www.zimbio.com/pictures/ 

Sundin - http://www.torontosun.com/2012/11/08/take-our-mats-sundin-quiz   

Euro hockey tour - http://en.wikipedia.org/wiki/File:EuroHockeyTourLogo.jpeg  

 

 

http://webhokej24.sk/amcan/komentare/nhl-svedi-len-od-22-rokov
http://sport.aktuality.sk/c/130031/europania-miznu-z-nhl-vynimkou-svedsko-nie-vsak-slovensko-ci-cesko/
http://sport.aktuality.sk/c/130031/europania-miznu-z-nhl-vynimkou-svedsko-nie-vsak-slovensko-ci-cesko/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/svedska-hokejova-reprezentace/
http://www.swehockey.se/trekronor
http://www.allhabs.net/nhl-news/opening-day-rosters-for-all-30-nhl-teams/
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/browse/1/recap/1498.html?tx_ttnews%5bpS%5d=1220220000&tx_ttnews%5bpL%5d=2591999&tx_ttnews%5barc%5d=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=187&cHash=87863c8628
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/browse/1/recap/1498.html?tx_ttnews%5bpS%5d=1220220000&tx_ttnews%5bpL%5d=2591999&tx_ttnews%5barc%5d=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=187&cHash=87863c8628
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/browse/1/recap/1498.html?tx_ttnews%5bpS%5d=1220220000&tx_ttnews%5bpL%5d=2591999&tx_ttnews%5barc%5d=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=187&cHash=87863c8628
http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/1107/nhl-stories-behind-players-numbers/content.19.html
http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/1107/nhl-stories-behind-players-numbers/content.19.html
http://hlundqvist.blogspot.cz/2010/05/some-random-henrik-lundqvist-pictures.html
http://sportsillustrated.cnn.com/nhl/news/20130519/sweden-world-championships/
http://www.tumblr.com/tagged/tre%20kronor?before=78
http://www.zimbio.com/pictures/
http://www.torontosun.com/2012/11/08/take-our-mats-sundin-quiz
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EuroHockeyTourLogo.jpeg

