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Světový pohár startuje, sedm Čechů jde do boje! 
 
Čekání je u konce, závodní sezona začíná. Už v pátek se rozběhne další ročník 
Světového poháru, ve kterém ani letos nebudou chybět čeští reprezentanti. Ti absolvovali 
závodní premiéru o víkendu ve švédském Gällivare (více zde a zde), kde se rozhodlo o 
konečné nominaci na první dva podniky SP v Kuusamu a Lillehammeru. České barvy v 
nich budou hájit čtyři muži a tři ženy. Jejich profily a pohled na mnohdy rozdílnou přípravu 
najdete níže, palce jim pak můžete držet hned v pátek při klasickém sprintu. V sobotu se 
pojede 5 a 10 km volně s intervalovým startem, v neděli potom stíhací závod klasickou 
technikou na 10 a 15 km. Následně se Světový pohár, který je možné sledovat živě na 
Eurosportu, přesune do Norska, kde je na programu skiatlon a štafety. 

 

 
MARTIN JAKŠ:  
Častá příprava ve vysoké nadmořské výšce 
 

Výsledky na FIS závodech v Gällivare: Sprint – 15., 15 km volně – 9. (+1:42.8) 
 

Na konci minulé sezony si ve švédském Bodenu dojel pro titul armádního mistra 
světa a pak přemýšlel, jak pojme přípravu na další sezonu. Rozhodl se následovat 
svého trenéra Míru Petráska a zakotvil tak u polského národního týmu, se kterým 
absolvoval tradiční dřinu na suchu, ale i na sněhu. „Na lyžích jsem toho letos najezdil 
docela dost. Soustředění, co probíhala ve vysoké výšce, jsme vždycky zakončili 
pobytem na sněhu, kde jsme se snažili přenést rychlost a sílu na lyže. I během léta 
jsem tak byl v podstatě tři až šest dní v měsíci na lyžích,“ popisoval Martin svůj 
program po obhajobě republikových titulů na kolečkových lyžích (rozhovor zde). I 
letos byl nejrychlejší jak ve Vesci, tak na Ještědu, dobře si ale uvědomoval, že to 
hlavní přijde v zimě… 
 

Na zimní sezonu se letos často připravoval ve vysokých nadmořských výškách, což byl plán celé polské reprezentace. 
„Vyšší nadmořská výška trénink ztěžuje a adaptace v ní na tréninkové dávky by měla pomoci v zimě. Trénink v 
normálních podmínkách pak byl doplněný těžkými bloky rychlejších tréninků. Takže během přípravy jsem střídal 
zahraničí – Itálie, Rakousko a Polsko – s Českem,“ prozradil 29letý závodník liberecké Dukly v létě (rozhovor zde). 
 

Finální fázi přípravy ve švédském Gällivare už Martin Jakš absolvoval s českým týmem, jehož barvy hájil i během 
víkendových FIS závodů. Ve sprintu postoupil do čtvrtfinále a celkově obsadil 15. místo, v nedělním závodě volnou 
technikou na 15 km dojel jako jediný z Čechů v první desítce. S odstupem na vítězného Rusa Ustigova ale spokojený 
nebyl. „Nejelo se mi špatně, ale ten výsledek byl trošku horší, než by měl být. Kdybych měl odstup kolem minuty, tak 
bych to hodnotil dobře, ale takhle to hodnotím trošku hůř. Předtím jsem byl trochu déle ve vysoké nadmořské výšce, tak 
budu doufat, že aklimatizace bude postupovat a zlepší se to.“ 
 

Z úvodních třech finských závodů se Martin Jakš těší nejvíc na závěrečnou klasiku, ostatně loni byl v Kuusamu na 
stejně dlouhé trati osmnáctý, což byl nejlepší český výsledek. „Kdyby to na distanci bylo do 20. místa, tak by to bylo 
fajn. Na té patnáctce, která se letos jede jako stíhačka, se to většinou sjede a chce to vydržet co nejdéle v balíku.“ A jak 
se olympijský medailista z Vancouveru těší na finské tratě? „Jsou těžké, s prudkými stoupáními, což mi většinou celkem 
sedí. Tak doufejme, že i tentokrát bude!“ 
                

  

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/skvely-start-bezkyn-v-gallivare-grohova-oslavila-narozeniny-tretim-mistem-novakova-ctvrta-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/dalsi-uspech-ceskych-bezkyn-petra-novakova-druha-na-10-km-volnou-technikou-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/martin-jaks-ma-dva-tituly-na-koleckovych-lyzich-ale-dobre-vi-ze-dulezita-bude-hlavne-zima
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/martin-jaks-trenuje-s-polskou-reprezentaci-a-tesi-se-do-liberce-na-mcr


 

EVA VRABCOVÁ NÝVLTOVÁ:  
Česká jednička holdující přes léto atletice 
 

Výsledky na FIS závodech v Gällivare: 10 km volně – 7. (+2:19.7) 
 

V zimě potvrdila pozici české ženské jedničky v běhu na lyžích a v létě během 
přípravy na novou sezonu kralovala v atletice. Vyjádřeno řečí čísel, na Tour de 
Ski zajela druhý nejlepší český ženský výsledek v historii, když vybojovala 
celkové šesté místo, na mistrovství světa ve Falunu zase skončila dvakrát v elitní 
desítce. V létě pak několikrát překonala své osobní rekordy (více zde), obhájila 
titul mistryně republiky na kolečkových lyžích i v silničním běhu (více zde), 
poprvé v životě si zaběhla půlmaraton a hned z toho byl druhý nejrychlejší čas 
historie… 
 

Teď už se zase plně koncentruje na sníh a svůj hlavní sport, nad jejími ambicemi 
a startem v Kuusamu ale ještě visí otazník. „Záleží, jak na tom budu zdravotně, 
protože pořád nejsem zdravá. Po návratu z Dachsteinu jsem měla antibiotika a 
od té doby je to špatné. Jeden den je dobrý, druhý zase horší, tak čekám, jak to 
bude dál,“ říká před startem nové sezony závodnice Olfin Car – Vella Trutnov 
podporovaná Centrem sportu Ministerstva vnitra. 
 

Eva Vrabcová Nývltová se rozhodla pro individuální přípravu, na jejímž začátku zvládla i bakalářské státnice na 
Univerzitě v Hradci Králové. Během léta neměla výraznější potíže, určitá zdravotní omezení přišla až na srpnovém 
soustředění v Livignu, kde vinou přetíženého lýtkového svalu odjela více tréninků na kolečkových lyžích. Další potíže 
Eva bohužel hlásila ze Švédska, kde měla proběhnout poslední fáze přípravy. „Nemohla jsem pořádně trénovat, takže 
ten distanční závod, co se v Gällivare jel, byl první, co jsem tady zvládla. Pak se stav zase zhoršil,“ posteskla si česká 
reprezentantka. Na jaký závod by se těšila v úvodu sezony nejvíc, kdyby jí zdraví umožnilo startovat? „Pokud se bavíme 
o Kuusamu, tak určitě na poslední stíhací závod. Celkově pak asi na skiatlon, který se jede v Lillehammeru.“ 
                

 

ALEŠ RAZÝM:  
Novinky v přípravě i v životě 
 

Výsledky na FIS závodech v Gällivare: Sprint – 11., 15 km volně – 12. (+2:10.6) 
 
Poprvé v kariéře si ušil přípravu přímo na tělo a těšil se, že po opožděném startu 
kvůli doléčení bolavé paty zkusí něco nového. „Přístup je teď trochu jiný, není chuť 
něco přemáhat silou, ale naučit se znát své tělo. Jeden z mých nesoutěžních cílů 
je, abych měl lyžování rád a v případě, že to nebude stačit na světovou špičku, tak 
abych pořád s chutí vyrazil na běžky, až někdy skončím,“ prozradil v podzimním 
rozhovoru (více zde). Dařilo se, mimo reprezentační soustředění absolvoval řadu 
tréninků v Jablonci a okolí. Jenže při výkonnostních testech na konci září ho 
potkalo nepříjemné zranění - natržený mezižeberní sval. „Tři týdny jsem měl úplně 
klid, pak jsem byl ještě nemocný. Takže asi čtyři neděle jsem byl mimo. Potom 
jsem začal opatrně, spíš na spodek. Na Dachsteinu jsem jezdil bez holí, soupaže 
jsem úplně vynechával, v posilovně jsem dělal spíš kompenzační cvičení, co mi 
doporučili fyzioterapeuti. Dělal jsem, co jsem mohl, ale nešlo toho úplně mnoho.“ 

 

Přesto se Aleš Razým dokázal nominovat na úvodní závody Světového poháru, když v Gällivare zajel vyrovnané 
výsledky jak ve sprintu, kde byl z českého týmu nejlepší a probojoval se do semifinále, tak v závodě volnou technikou 
na 15 kilometrů, ve kterém skončil za Martinem Jakšem na 12. místě. „Já měl z klasického sprintu větší obavy než z  
 
 
 

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/eve-vrabcove-nyvltove-to-beha-i-v-lete-zlepsila-si-osobni-rekordy
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/vrabcova-nyvltova-ma-dalsi-double-je-mistryni-republiky-na-lyzich-i-v-behu
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/ales-razym-letos-zmenil-pripravu-dalsi-zmena-ho-ceka-doma-bude-otcem


 

distančního bruslení a nakonec to dopadlo dost podobně, což mě překvapilo. Jsem spokojený s tím, jak jsem závody 
zvládnul a že jsem se nominoval do týmu pro svěťák,“ říkal před středečním přesunem do Kuusama závodník 
plzeňského Sport Clubu. 
 

Do sezony Světového poháru zasáhne Aleš Razým už podvanácté v kariéře, přesto ta letošní bude v něčem jiná. Na 
konci října se totiž stal 29letý český reprezentant otcem. Svého prvního potomka si užil krátce, po 14 dnech od porodu 
balil kufry a vyrazil na sever. A jeho mise ve Skandinávii zdaleka nekončí. Počtvrté za sebou se na úvod sezony vydá na 
trať lyžařského areálu Ruka, aby bojoval o co nejlepší umístění…  
                

 

KAROLÍNA GROHOVÁ: 
Čerstvá bakalářka se sprinterskými ambicemi  
 

Výsledky na FIS závodech v Gällivare: Sprint – 3., 10 km volně – 6. (+2:12.0) 
 

Ve Světovém poháru debutovala v roce 2011 ve sprintu a v téhle disciplíně 
počítala i své další starty v prvních sezonách. I se zmiňovanou premiérou jich 
zvládla v úvodních třech ročnících v SP devět včetně dvou team sprintů. Na 
nejlepší výsledky ale dosáhla ve své čtvrté sezoně mezi elitou, když na konci 
roku 2013 skončila patnáctá v týmovém sprintu v Asiagu a do třicítky v 
individuálním sprintu se probila v Lenzerheide na Silvestra v rámci Tour de Ski.  
 

Právě ve sprintu na sebe Karolína Grohová upozornila i během víkendových 
FIS závodů v Gällivare, když obsadila bronzovou pozici (více zde). „Věřila jsem 
si, ale nedokázala jsem odhadnout, jak se s tím popasuju. Nakonec jsem sama 
sebe dost překvapila. Jsem nadšená, závodilo se mi úplně krásně, od 
kvalifikace až po finále!“ radovala se po sobotním dojezdu. 
 

Cestu k lyžařským úspěchům se Karolína rozhodla pro letošní sezonu absolvovat jinou než v předchozích letech, a to 
není řeč o bakalářských státnicích, které přes léto zvládla. Má nového trenéra a s ním přišel i jiný přístup k tréninku. 
„Největší radost mám z toho, že je to šité přímo mě na tělo. Každý trénink konzultujeme a hodnotíme průběh, včetně 
pocitů. Trenér řídí samotné tréninky, ale i výživu a regeneraci. To je pro mě novinka,“ hlásila během léta závodnice SK 
Nového Města na Moravě (rozhovor zde). A určitě by si přála, kdyby byl rozdíl vidět i na sněhu, a to hned v Kuusamu, 
kde se jí loni nedařilo podle vlastních představ. „Já se strašně moc těším, mám radost, že jsem si vybojovala účast na 
Světovém poháru! Kuusamo mám hrozně ráda, i když tam asi nebudou úplně severské podmínky, zatím hlásí docela 
teplo. Ale těším se, bude tam sprint, což je super, pětka je pro mě taky skvělá. No a desítku nějak zvládnu!“ 
                
 

PETR KNOP: 
Ve dvaceti zažil atmosféru MS, teď ho čeká premiéra v Kuusamu 
 

Výsledky na FIS závodech v Gällivare: Sprint – 26., 15 km volně – 15. (+2:20.9) 
 

Jako jediný ze sedmi českých reprezentantů nominovaných pro úvodní závody SP zatím 
nestartoval v Kuusamu, byť k tomu měl loni blízko. „Já jsem tam trénoval a měl startovat, 
bohužel jsem se ale nakonec nezúčastnil kvůli nemoci a nastoupil jsem až v 
Lillehammeru,“ říká nejmladší člen českého týmu. Tím byl i na začátku letošního roku na 
mistrovství světa ve Falunu, kde mu bylo teprve 20 let. A hned okusil atmosféru velkého 
závodu jako člen štafety, která skončila na devátém místě. V individuálním závodě 
Světového poháru zatím doběhl nejlépe na 41. pozici v klasickém závodě s hromadným 
startem a umístění do padesátky by bral i na začátku letošní sezony. „Zvlášť na prvních 
svěťácích to ale bude dost těžké, protože tam startují i národní skupiny Skandinávců, 
kteří jsou výkonnostně pořád někde jinde,“ uvědomuje si 21letý český talent. 

 

 
 

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/skvely-start-bezkyn-v-gallivare-grohova-oslavila-narozeniny-tretim-mistem-novakova-ctvrta-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/bezkyne-karolina-grohova-ctvrta-v-extremnim-zavode-s-novym-treninkem-i-skolnimi-povinnostmi


 

Petr Knop je zvyklý zpestřovat si přípravu třeba plaváním, které je pro něj zároveň relaxací. A zejména ve spojení s 
během a cyklistikou také atraktivním sportem. „Přes léto vyhledávám i nějaké triatlonové závody, ten sport mi přijde 
krásný, je tam od všeho něco. Před pár lety jsem byl v triatlonu pátý na olympiádě dětí a mládeže, tam mě to chytlo,“ 
prozradil v letním rozhovoru (více zde). Během léta nemusel závodník liberecké Dukly řešit žádné zdravotní problémy, a 
tak absolvoval všechna soustředění včetně fotbalového zápasu proti týmu Pettera Northuga v Livignu (více zde).  
 

I s norským suverénem se potká při náročných závodech a právě na ten v Northugově domovině se těší nejvíc. „Mám 
hrozně rád skiatlon, který je na programu za týden v Norsku. I když vím, že ten závod bude asi hodně bolet a bude to 
těžký, hrozně se na něj těším, atmosféra tam bude určitě úžasná!“ 
                

 

PETRA NOVÁKOVÁ: 

Loňská kometa se slibnými výsledky v letošní přípravě 
 

Výsledky na FIS závodech v Gällivare: Sprint – 4., 10 km volně – 2. (+10.7) 
 
V loňské sezoně hned při svém prvním startu v Kuusamu vybojovala své zatím 
nejlepší umístění v individuálním sprintu v rámci Světového poháru, když se 
probojovala z kvalifikace a skončila dvacátá. Dalšími závody pak navázala na 
svůj úspěch a především na bodový zisk, který se u ní stal prakticky pravidlem. 
Petra Nováková se blýskla především desátým místem v Lillehammeru na 
pětikilometrové trati a solidně našlápnuto měla i v lednové Tour de Ski. Jenže ji 
zastavilo zranění, kvůli kterému přišla nejen o šanci na další výborné umístění, 
ale i o zbytek sezony včetně světového šampionátu ve Falunu…  
 
Zraněné rameno si vyžádalo operaci a rekonvalescenci, po které se Petra začala 
připravovat na novou sezonu, v níž by ráda pokračovala v nastoupené cestě. 
„Letos bych se chtěla ve sprintech podívat alespoň do čtvrtfinále, a kdyby to šlo ještě dál, tak bych byla šťastná. Určitě 
bych pak chtěla bodovat v distancích a přála bych si, aby se mé výkony postupně během let posouvaly pořád nahoru, 
aby tam nebyl nějaký skok a pak nic,“ říká 22letá závodnice z Karlových Varů podporovaná Centrem sportu Ministerstva 
vnitra ČR. 
 
Při pohledu na přípravu, kterou absolvovala s mužskou reprezentací pod vedením Lukáše Krejčího, může být Petra 
optimistkou. Dařilo se jí a zranění ramene ji limitovalo jen při určitých pohybech v posilovně. V srpnu vybojovala s 
luxusním náskokem titul mistryně republiky v běhu do vrchu (více zde) a na republikovém šampionátu v běhu na 
kolečkových lyžích zopakovala titul v závodě do vrchu (více zde) a stříbro z bruslařského závodu ve Vesci (více zde). I 
prověrku na sněhu zvládla velmi dobře – v Gällivare skončila čtvrtá ve sprintu a v závodě volnou technikou na 10 km 
dojela dokonce druhá (více zde). „Mám z toho radost, dlouho jsem nezávodila a nemohla se s nikým srovnat, vlastně od 
loňského ledna. Teď vidím, že na tom nejsem úplně špatně, což před startem Světového poháru hodně pomůže.“ 
 
Na první ostré závody se Petra už těší, o konkrétních výsledcích ale mluvit nechce. „Převládá zvědavost, jak na tom 
člověk bude. Nechci se pouštět do nějakých hypotéz, to chci nechat přímo na výkonech na trati. Do Kuusama se ale 
těším, nejvíc na bruslařskou pětku. Doufám, že i desítku klasicky pak objedu obstojně!“ 
                

 

  

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/petr-knop-v-priprave-na-bezkarskou-sezonu-serie-soustredeni-i-vybeh-na-skokansky-mustek
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/fotbalek-s-northugem-zpestril-soustredeni-bezcu-v-livignu
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/petra-novakova-beha-skvele-i-bez-lyzi-stala-se-mistryni-republiky-v-behu-do-vrchu
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/martin-jaks-nejrychlejsi-i-na-jestedu-mistrovsky-titul-ma-take-petra-novakova
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/mistry-republiky-v-behu-na-koleckovych-lyzich-jsou-jaks-a-vrabcova-nyvltova
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/dalsi-uspech-ceskych-bezkyn-petra-novakova-druha-na-10-km-volnou-technikou-


 

 
JAKUB GRÄF: 
Na Světový pohár zdravotním trablům navzdory 
 

Výsledky na FIS závodech v Gällivare: Sprint – 24., 15 km volně – 14. (+2:18.8) 
 
Do konce července běželo všechno podle plánu a Jakub Gräf se svědomitě 
připravoval na novou sezonu. Jenže pak se začaly věci komplikovat. Na 
reprezentačním soustředění na Božím Daru si poranil záda a kvůli bolestem byl 14 
dní mimo (více zde). Potom pomalu nastoupil zpět do tréninku a mohl absolvovat 
hned další soustředění v Livignu. Jenže po návratu domů přišla další rána. 
„Onemocněl jsem salmonelou, což bylo na měsíc a sbíral jsem se z toho poměrně 
dlouho,“ říká závodník liberecké Dukly. Kvůli nepříjemné nemoci přišel o 
mistrovství republiky na kolečkových lyžích i mnoho tréninkových hodin. „První 
soustředění na sněhu bylo ještě dost opatrné a pak už se jelo do Gällivare, takže 
času na trénink nebylo moc. Proto jsem moc rád, že jsem se přesto dokázal na 
úvodní závody Světového poháru nominovat. Jde o splnění prvního cíle a dobrý 
start do sezony. Snad to bude dál jen gradovat,“ věří 24letý český reprezentant. 
 

Jakub Gräf naskočil do úvodních závodů ve Finsku a Norsku i minulý rok, další start přidal ještě do Vánoc v Davosu. 
Velký úspěch pak oslavil v novém roce na univerziádě, kde byl členem bronzové mužské štafety, což považuje za svůj 
zatím největší lyžařský zážitek. Jak se těší na ten první letošní? „Jsou tam tři hodně těžké kopce, takže to rozhodně 
nebude jednoduché, navíc se počítá s tím, že bude počasí kolem nuly, což závod asi ještě o něco ztíží. Já se nejvíc 
těším na sobotu, kdy je desítka bruslením, to je pro mě takový hlavní závod. Chci ho jet tak, abych mohl být spokojený.“ 
                
 

Do nominace promluvila i zranění 
 

Česká reprezentace bohužel na úvod sezony počítá i ztráty kvůli zdravotním problémům některých závodníků. Tou 
nejcitelnější je absence Lukáše Bauera, který minulý týden spadl v tréninku a odcestoval zpět do Česka (podrobnosti 
zde). Chybět bude v úvodních závodech SP také Sandra Schützová potýkající se se zraněním svalového charakteru. S 
největší pravděpodobností se tak nedočkáme startu české ženské štafety v Lillehammeru. „Směrem ke štafetě to 
momentálně nevidím optimisticky, předpoklad je proto takový, že by Karolína Grohová coby sprinterka po Kuusamu 
odletěla domů a Eva s Petrou by pokračovaly do Norska, kde by se při neúčasti ve štafetě jela jen distance, konkrétně 
skiatlon,“ říká trenér ženského týmu Petr Steinbach. 
 

Lukáš Krejčí musel v Gällivare kvůli drobným zdravotním problémům oželet mimo Lukáše Bauera i starty Jana Bartoně 
a Jana Šraila, další mohou dostat příležitost v následujících závodech v Davosu a Toblachu. „Počítám určitě s Dušanem 
Kožíškem, který se teď bude připravovat v Livignu na sprinty volnou technikou, které se ve Švýcarsku a Itálii pojedou. 
Sledovat budeme určitě zdravotní stav Lukáše Bauera a pak bude samozřejmě záležet na výkonnosti dalších 
závodníků. Podle toho proběhne nominace na následující závody Světového poháru.“  
 
Program úvodního podniku Světového poháru – Ruka, Finsko: 

27. 11. pátek  10:45/13:15 Sprint klasickou technikou, M+Ž 
28. 11. sobota  11:15/13:00 5 km volně (ženy) + 10 km volně (muži) s intervalovým startem 
29. 11. neděle  11:15/12:30 Stíhací závod - 10 km klasicky (ženy) + 15 km klasicky (muži) 
 

Program druhého podniku SP – Lillehammer, Norsko: 

5. 12. sobota  10:00/11:20 Skiatlon – ženy 2x 7,5 km, muži 2x 15 km 
6. 12. neděle  10:00/11:50 Štafeta žen/mužů 
                

  

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/jakub-graf-o-letni-bezkarske-priprave-mam-rad-kdyz-se-trenuje-hodne-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/lukas-bauer-po-padu-v-gallivare-vynecha-uvodni-zavod-svetoveho-poharu


 

Do nové sezony opět se silným generálním partnerem 
 
Dominantní postavení na reprezentačním oblečení bude mít i letos logo České 
podnikatelské pojišťovny (ČPP), která je s více než milionem pojištěných vozidel třetím 
největším poskytovatelem povinného ručení v České republice. Díky svým úspěchům 
v posledních letech patří na domácím trhu ke špičce v tomto segmentu, celkem pečuje 
o více než 900 tisíc klientů a spravuje více než jeden a půl milionu pojistných smluv. 
Je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance 
Group a také generálním partnerem Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR. 
„Vzájemné spojení funguje už neuvěřitelných deset let. Já sám jsem velký fanda 
běžeckého lyžování a na závody jezdím už několik let, proto se moc těším na Světový 
pohár do Nového Města. Samozřejmě zveme na tyto akce také desítky obchodních 
partnerů, ale i naše zaměstnance. Běžecké lyžování se u nás sleduje po celou zimu,“ 
říká předseda představenstva ČPP Jaroslav Besperát. 
 
Spojení českého běžeckého lyžování a České podnikatelské pojišťovny je již 
řadu let hodně viditelné, sportuje se i u vás ve společnosti? A jaké sporty máte 
rád vy? 
Řekl bych, že úspěchy v byznysu se nám daří přenášet i do sportu. V ČPP žijeme 
sportem, každoročně pořádáme sportovní setkání pro zaměstnance v pražské 
Stromovce. Navíc většina z nás se nějakému sportu věnuje také ve svém volném 
čase. V létě je to o běhání, plavání, cyklistice, v zimním období o sjezdovkách a 
běžkách. Kdo mě zná, ví, že jsem velký příznivec sportu. Baví mě hokej, který jsem 
dělal už jako kluk, stejně tak fotbal, dnes se nejvíc věnuji golfu. Měl jsem radost, když 
jsme se na golfovém turnaji pojišťoven letos znovu radovali z vítězství. 
 
Jaká byla motivace ČPP ke spolupráci s českým běžeckým lyžováním? 
Sport, nejen vrcholový, ale i ten, který děláte kvůli relaxaci nebo jen pro zábavu, ve vás pěstuje určitou disciplínu, 
odhodlání, smysl pro férovost a týmovou spolupráci. Sám jsem přesvědčen o tom, že mi sportovní minulost hodně 
pomohla i v mém profesním životě. V době, kdy jsme pojišťovali hlavně auta, bylo vzhledem k cílové skupině přirozené, 
že jsme se spojili s fotbalem. Ale chtěli jsme být vidět i v zimě a s tím, jak jsme byli úspěšní i v ostatních segmentech, 
jsme se začali ohlížet po partnerovi, který by odpovídal nové skladbě klientů i našim zájmům. Volba padla právě na 
běžecké lyžování.  

 
Mohou se čeští reprezentanti, případně další členové ÚBD, 
spolehnout i na Vámi poskytované služby? 
Věnujeme se i oblasti pojištění profesionálních sportovců a 
sportovců obecně. Našimi klienty jsou hokejisté, fotbalisté a atleti, 
ale třeba i motocykloví závodníci nebo cyklisté. Péči a kvalitu 
našich služeb by vám potvrdil určitě i náš reprezentant v alpském 
lyžování Ondřej Bank, který se letos v únoru vracel z mistrovství 
světa v Beaver Creeku domů se zraněním. Po tom, co se mu 
stalo, bylo komfortní cestování business třídou malou kompenzací 
navíc.  
    
Jaké vlastně je portfolio poskytovaných služeb ČPP 
veřejnosti? Co všechno nabízíte? 

S blížící se zimní sezónou bude aktuální především cestovní pojištění. Kvalitní pojištění by mělo zahrnovat nejen 
léčebné výlohy, ale také pojištění úrazu, odpovědnosti a zavazadel. V rámci balíčku jej u nás dostanete za zvýhodněnou 
cenu 30 korun na den. Pro naše klienty máme také speciální připojištění jejich zimní výbavy. Protože jsme však  
 
 



 

univerzální pojišťovna, nabízíme plné spektrum produktů. Už dvacet let klientům poskytujeme komplexní pojišťovací 
služby jak v životním, tak neživotním pojištění. Celkem máme 1,5 milionu smluv a pečujeme o více než 900 tisíc klientů. 
Patříme mezi deset největších pojišťoven v České republice a s více než milionem pojištěných vozidel jsme trojkou na 
trhu v povinném ručení. Každý rok rosteme a já doufám, že tak tomu bude i další roky. 
 
České běžecké lyžování má za sebou řadu sportovních úspěchů. Předpokládám, že různá ocenění posbírala za 
dobu svého působení i ČPP. Které úspěchy považujete za nejvýznamnější? 
V našem jubilejním dvacátém roce se nám daří nejen obchodně, ale sbíráme také jedno ocenění za druhým. K 
letošnímu výjimečnému úspěchu v anketě Pojišťovna roku pořádané Asociací českých pojišťovacích makléřů jsme teď 
přidali další vynikající ocenění v soutěži Nejlepší pojišťovna 2015 vyhlašované Hospodářskými novinami. ČPP si 
dokázala vytvořit jméno, které je synonymem kvality a vstřícného přístupu ke klientům. Věřím tomu, že pokud lidé 
udělají pozitivní zkušenost, doporučí vás a vrátí se. Lidé od nás neodcházejí, zůstávají nám věrní. To je pro mě to 
největší ocenění.  
                

 

Ing. Jaroslav Besperát 

Jaroslav Besperát (44) je předsedou představenstva České podnikatelské 
pojišťovny. V oboru se pohybuje již 20 let, z toho patnáct let působí ve vysokých 
manažerských pozicích. Svými odbornými znalostmi, obchodním talentem a 
vyjednávacími schopnostmi si získal uznání mezi vrcholovými manažery v oboru 
pojišťovnictví. V roce 2013 získal titul Manažer roku v odvětví Bankovnictví, 
pojišťovnictví a poradenství a obsadil páté místo v celkovém žebříčku 
nejúspěšnějších manažerů v ČR. V roce 2014 získal v prestižní soutěži 
Fincentrum Banka roku titul Pojišťovák roku.  
 
„Našim reprezentantům v běhu na lyžích přejeme, aby se jim v letošní zimní 
sezóně dařilo. Přejeme výdrž a hodně sil a také ideální sněhové podmínky. 
Běžeckému lyžování bych do budoucna přál uskutečnění všech plánů a hodně 
nových talentů a úspěšných reprezentantů!“ x 

                

 

 

 

 


