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Slavia pojišťovna Sport Team na Jizerské 50 zabojuje 

i s hvězdnou posilou  

 

Praha, 10. února 2022  

Slavia pojišťovna Sport Team, aktuálně nejlepší český tým průběžného 

bodování seriálu Visma Ski Classics (13.), se chystá na nadcházející závod 

Jizerská 50 (11. – 13. února 2022) ve velkém stylu. Tým posílil o elitní laufařku 

Kateřinu Smutnou a sází i na výkony dosavadních opor: Heli Heiskanen, 

Stanislava Řezáče a Terezy Hujerové. 

„Sestava týmu ve složení Smutná, Heiskanen, Řezáč, Hujerová, Vank a Znojemský 

pro nás představuje velmi slibnou možnost být ve výsledkové listině vidět vysoko,“ 

shrnuje ambice vedoucí týmu, sportovec a podnikatel Pavel Sehnal. „Hlavním 

posláním Slavia pojišťovna Sport Teamu je inspirovat širokou veřejnost ke zdravému 

pohybu a věříme, že se nám to podaří krásnými výkony našich profesionálních 

sportovců. Budeme bojovat o co nejlepší umístění a potvrzení nebo i vylepšení naší 

pozice v seriálu Visma Ski Classics, kde jsme momentálně z českých týmů nejlepší,“ 

dodává s tím, že Jizerská 50 je ikonická domácí akce a před domácím publikem se 

Slavia pojišťovna Sport Team chce blýsknout. „Jsme ryze česká pojišťovna se 154. 

letou tradicí, dává nám to smysl,“ doplňuje Pavel Sehnal 

Kateřina Smutná, která ukončila závodní kariéru loni v březnu, se k závodění 

vrací podle svých slov výjimečně. Jak ale tvrdí, nepůjde pouze o symbolickou 

účast, připravila se kvalitně. „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,“ 

uvedla. 

Stanislav Řezáč, trojnásobný vítěz závodu tvrdí, že Jizerská 50 je jeho speciální 

disciplína. „V Bedřichově jsem doma, mám tady dům, trénuji tady i odpočívám. Trať 

znám tak dobře, že mi ani nepřijde dlouhá. Konkurence v elitní kategorii mužů je 

obrovská, rád bych byl v neděli kolem dvacátého místa. Podmínky jsou senzační, 

může to být samozřejmě i lepší umístění, ale nechci předjímat.“ 

Eso Slavia pojišťovna Sport Teamu, finská závodnice Heli Heiskanen (v 

průběžném bodování Visma Ski Classics na 9. místě), se do Jizerských hor 

těší. „Trať mi velmi vyhovuje, mám ráda táhlé kopce i pasáže po rovince krásnou 

krajinou. V létě jsem se tady několik týdnů připravovala, takže ji znám velmi dobře. 

Můj cíl je pro všechny závody Vismy umístit se ideálně do desátého místa a v rámci 

první desítky co nejlépe. To se mi podařilo například na závodu Marcialonga, a 

věřím, že také v Jizerské 50 nejsem bez šancí.“ 
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Příjemně překvapit, jak už to v sezóně dokázala několikrát, může i 

třiadvacetiletá Tereza Hujerová: „Já obecně před závodem nikdy žádná očekávání 

nemám. Soustředím se na svůj výkon a ono z toho něco vzejde. Samozřejmě, 

Jizerská 50 je domácí závod, fanoušci mají různá očekávání, ale mým cílem je zajet 

závod tak, abych byla spokojená se svým výkonem i výsledkem. V letošní konkurenci 

budu brát umístění do 30. místa jako úspěch. Cokoliv lepšího už bude bonus.“ 

 

Více o Slavia pojišťovna Sport Teamu: 

Dobrovolná organizace pro ty, kdo se věnují aktivnímu pohybu ve volné čase i na profesionální úrovni, zajímají se 

o ochranu účastníků silničního provozu (zejména chodců a cyklistů), podporu sportu a sportovních aktivit a 

v neposlední řadě o zlepšování úrovně prevence závažných onemocnění a civilizačních chorob. Slavia pojišťovna 

Sport Team pořádá sportovní, společenské a osvětové akce (např. Král Jizerských hor nebo Water Tour) pro 

členy i širokou veřejnost, podporuje vybrané sportovní aktivity a sportovce a spolupracuje s dalšími zájmovými 

osobami a spolky. 

 
 

Pro další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Ondřej Svoboda, tel.: 725 566 084, ondrej.svoboda@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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