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Nejlepší laufařka ČR Kateřina Smutná pojede Jizerskou50 za Slavia pojišťovna
Sport team
Praha, 7. února 2022

Slavia pojišťovna sport team posílí pro nadcházející závod Visma Ski Classics – Jizerskou50
o nejlepší závodnici ČR v historii dálkových běhů. Členkou týmu se během příštího víkendu
stane Kateřina Smutná (38), dvojnásobná vítězka tohoto legendárního závodu i proslulého
Vasova běhu a držitelka mnoha dalších úspěchů. „Pro naplnění poselství Slavia pojišťovna
sport teamu jsme si nemohli přát víc,“ uvádí vedoucí týmu, podnikatel Pavel Sehnal.
Nejlepší žena ČR v závodech dálkových běhů Kateřina Smutná se do závodního dresu vrací po
necelém roce a své rozhodnutí označuje za výjimku.
„Pro start na Jizerské padesátce jsem se rozhodla koncem listopadu, když jsem postupně zjišťovala, že
na tom nejsem výkonnostně špatně. V rakouském Obertilliachu jsem jela kontrolní závod s holkami ze
skupiny, kterou podporuji v tréninku. Byla jsem nejrychlejší se slušným náskokem. To byl takový impuls,
že bych si ještě jeden dva závody mohla vybrat. A volba padla rychle na Jizerskou padesátku,“ uvádí
Kateřina Smutná a dodává: „Vzhledem k tomu, že moji závodní kombinézu podle mého přání ušila
firma ATEX, zvolila jsem tým, který závodí v oblečení stejné značky. Jsem ráda, že budu startovat po
boku Standy Řezáče, kterého si vážím za jeho výsledky a vytrvalost. Zároveň to bude charitativní start.
Peníze, které svým startem získám, půjdou na pomoc lidem v nouzi.“
Závodnice ujišťuje, že se rozhodně nejedná o návrat k závodní kariéře. Kateřina Smutná ohlásila
konec kariéry loni na konci března 2021 po odjetí Vasova běhu.
Účast na Jizerské50 v dresu Slavia pojišťovna sport teamu nabídl Kateřině Smutné iniciátor vzniku
týmu a nadšený sportovec Pavel Sehnal ve chvíli, kdy se dozvěděl, že legendární lyžařka zvažuje
závod jet. „Jsme nesmírně rádi, že Kateřina kývla a slovo hrdost vůbec není od věci. Počítáme s tím, že
ve výsledkové listině možná nebude Katka tak vysoko, jak jsme ji všichni byli zvyklí vídat v posledních
letech. Ale o to momentálně v celém tom krásném příběhu naší spolupráce jde. Právě fakt, že si chce
zajet Jizerskou50 na pohodu a pro radost, dokonale vystihuje poselství celého našeho týmu a důvod,
proč byl založen. Vrcholový sport a profi team jsou vlastně výkladní skříní daleko většího počtu lidí,
které chceme inspirovat ke zdravému pohybu.“
Sama Kateřina Smutná k ambicím na umístění říká: „Těším se na ten závod bez ohledu na výsledek, ale
čím lepší bude, tím potěším více fandů a tým získá víc bodů do prestižní týmové soutěže. Teď říkám, že
jedu pro svoji sportovní radost, ale vím, že na trati to bude pravé závodění, které ve mně stále je.
Cílem je top 10. Jestli se to podaří budu spokojená.“
Zatímco závodní tým Slavia pojišťovny objíždí prestižní seriál závodů v dálkových bězích Visma Ski
Classics a je po sedmi odjetých závodech z českých týmů momentálně nejlepší (13.), veřejnost se
může zapojit třeba do akce Král Jizerských hor. „Ta kopíruje prakticky celý itinerář trati Jizerské50,
ale Jizerky zažijete na pohodu, ve svém tempu a libovolný den,“ vysvětluje Pavel Sehnal. „Protože to,
co se skutečně počítá, je prostě vstát z gauče a něco dělat podle svých vlastních možností. Všem
účastníkům Jizerské50 bych proto přál, aby se dostali do cíle zdraví a měli sami ze sebe dobrý pocit.“
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Více o Kateřině Smutné: Účastnice Světových pohárů v dresu ČR po rozkolu reprezentace v Česku
startovala 13 let za rakouskou reprezentaci, s níž se účastnila olympijských her ve Vancouveru (2010)
a Soči (2014). Do národního dresu ČR se vrátila v roce 2016 a začala reprezentovat v seriálu dálkových
běhů, kde dosáhla celé řady úspěchů. Jizerskou 50 vyhrála v letech 2015 a 2017, legendární Vasův
běh na 90 km v roce 2016. Žije střídavě v Jablonci nad Nisou a rakouském St. Ulrich am Pillersee.

Pro další informace kontaktujte:
Slavia pojišťovna: Ondřej Svoboda, tel.: 725 566 084, ondrej.sovoboda@slavia-pojistovna.cz
O společnosti Slavia pojišťovna a.s.
Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých
zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze
českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven
v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče,
kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám,
živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i
personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst
obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat
fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia
pojišťovny.
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