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Královéhradecký svatostánek má nový název – ČPP arena 

Od června 2017 neměl královéhradecký zimní stadion své jméno, to se od 1. září 

2017 změní – východočeští hokejisté budou hrát nově v ČPP areně. Po dohodě s 

vlastníkem zimního stadionu, statutárním městem Hradec Králové, se Mountfield HK 

domluvil s tímto subjektem na spolupráci prozatím na jednu sezónu, tedy do 30. 

dubna 2018. 

Spojení České podnikatelské pojišťovny a Mountfieldu HK funguje delší dobu, obě 

společnosti spolu spolupracují již několik let. Nyní se vzájemná podpora posunula 

ještě dále, všechny týmy, které přijedou k zápasům ledního hokeje do východočeské 

metropole, zamíří totiž nově právě do ČPP areny. 

„Jsme rádi, že touto formou můžeme podporovat jeden z našich 

nejúspěšnějších regionů, kde dosahujeme jedny z nejlepších obchodních 

výsledků. V naší sponzoringové strategii se již dlouhodobě zaměřujeme právě 

na oblast sportu. Pravidelně věnujeme finanční prostředky i na rozvoj 

mládežnických klubů a realizaci nejrůznějších sportovních akcí,“ říká Jaroslav 

Besperát, šéf České podnikatelské pojišťovny. 

S novou dohodou je spokojen také generální manažer Mountfieldu HK Aleš 

Kmoníček. „Vždy, když se nám podaří dohodnout spolupráci s takto významným 

subjektem, panuje velká spokojenost. V případě České podnikatelské 

pojišťovny tomu není jinak a jsme rádi, že městská hala může nést právě název 

ČPP arena,“ prozradil Aleš Kmoníček. 

 

Česká podnikatelská pojišťovna 

Česká podnikatelská pojišťovna patří mezi deset největších pojišťoven v ČR. Svým 

klientům nabízí moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního 

i neživotního pojištění. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995. 

ČPP si udržuje tradičně silnou pozici v pojištění vozidel. S téměř 1,2 milionem 

pojištěných vozidel je trojkou na trhu v povinném ručení a čtvrtou největší neživotní 

pojišťovnou. ČPP se úspěšně rozvíjí i v dalších pojistných segmentech, v životním 

a úrazovém pojištění, občanském majetkovém pojištění a pojištění podnikatelů. 



   

Ve velké konkurenci domácích pojišťoven se ČPP profiluje jako stabilní a finančně 

silná společnost. Aktuálně spravuje více než 1,7 milionu smluv a její služby využívá 

přes 1 milion klientů. ČPP je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích 

skupin Vienna Insurance Group. 

 

ČPP arena 

ČPP arena neslouží jen hokejistům A-týmu Mountfieldu HK, ale také všem 

mládežnickým kategoriím, které čítají na čtyři stovky dětí včetně základny. Kromě 

toho využívají ledovou plochu také krasobruslařský klub, královéhradecké střední 

i základní školy a samozřejmě také široká veřejnost v rámci pronájmu plochy nebo 

veřejného bruslení. 

Kromě toho se zde pravidelně konají významné sportovní akce, naposledy 

Mistrovství Evropy v basketbalu žen, společensko-kulturní akce zahrnující množství 

vystoupení a koncertů předních českých i světových kapel i souborů. 

Modernizovaná hala nabízí mimo jiné dvaadvacet skyboxů, stánky s bohatým 

občerstvením či restauraci Bully Restaurant. Arena se nachází pět minut chůze od 

historického centra Hradce Králové, přímo u ní je k dispozici zastávka městské 

hromadné dopravy nebo parkovací dům s dostatečnou kapacitou míst. 
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