
 

Výčet druhů sportů v cestovním pojištění 

1. Turistická cesta (sporty) 

a) Turistickou cestou cesta, kterou pojištěný uskutečňuje za účelem odpočinkové a rekreační 

turistiky, studijní pobyt a stáž, pobyty au pair, brigády studentů, rekreační provozování 

individuálních nebo kolektivních sportů jako například kopaná, plážový volejbal, stolní tenis, jízda 

na kolečkových bruslích, jízda na kole, tenis, squash, plavání, šnorchlování, sjíždění řek a rafting 

na řekách do stupně č. 1 Alpské klasifikace, jachting a rybolov na uzavřených vodních plochách 

nebo 3 km od pobřeží, jednodenní výlety na moři s profesionální posádkou, plavba na 

zaoceánských lodích nebo lodích typu cruise ship, lyžování a snowboarding na místech k tomu 

určených a vyznačených trasách, vodní atrakce v rámci rekreačního pobytu vyjma parasailingu, 

vysokohorská turistika pohyb v běžném nenáročném terénu do výšky 3 000 m. n m., návštěva a 

běžný pohyb na náhorních planinách nebo městech s nadmořskou výškou nad 3 000 m. n m. Peru, 

Tibet, apod. 

 

 

2. Sportovní cesta 

Sportovní cestou se rozumí cesta, kterou pojištěný uskutečňuje za účelem sportovní činnosti. Za 
sportovní cestu se považují: 
 

a) nebezpečné sporty letecký sport, automotosport, vodní motorový sport, vodní lyžování, 

rekreační potápění s pomocí dýchacího přístroje do hloubky 40 m a s certifikací přístrojového 

potápění, jachting a plavba na lodi nad rámec turistických cest s výjimkou zaoceánských plaveb a 

jachtingu (nepojistitelné druhy sportů), skateboarding, skeleton, lední hokej, jízda na koni, 

vysokohorská turistika do výšky 4 000 m. n m. a do II. stupně obtížnosti dle mezinárodní stupnice 

UIAA, pohyb v terénu via ferrata do stupně B, sjíždění řek a rafting na řekách stupeň č. 2 a 3 

Alpské klasifikace, parasailing, jízda na sněžném skútru, apod. 

b) sportovní soutěže, které pojištěná osoba uskutečňuje v rámci organizovaných sportovních 
soutěží, tréninkových soustředění, organizovaných závodů na amatérské úrovni. 

 

3. Nepojistitelné sporty 

Nepojistitelnými sporty se rozumí níže uvedené sportovní činnosti. Nepojištěny jsou události, které 
vznikly při jejich přípravě a provozování. Po dohodě s pojistitelem lze případně vyhotovit speciální 
pojistnou smlouvu, za zvláštních podmínek, na pojištění profesionální sportovní činnosti nebo na 
pojištění extrémních a adrenalinových druhů sportů.  
 

a) profesionální sportovní činnost; 

b) nepojistitelné druhy sportů (extrémními a adrenalinovými sporty) kontaktní bojové sporty, 

skoky na laně, horolezectví, speleologie, skialpinismus, canyoning, kayaking, freerunning, 

lyžování a snowboarding mimo označené a oficiální trasy a parky, vysokohorská turistika nad 

hranici 4 000 m. n m., pohyb v terénu via ferrata nad stupeň B, bouldering, freestyle 

snowboarding, backcountry, freeskiing, snowkiting, speedriding, jízda na „U“ rampě, akrobatické 

létání, sjíždění vodopádů, BMX freestyle, moutain biking, downhill, freeriding, longboard, 

potápění pod hranici 40 m pod hladinou, jeskynní potápění, freediving, cliff diving, high jumping, 

kiteboarding, landkiting, basejump, parkour, akrobacie a skoky na lyžích, sjíždění řek a rafting na 

řekách od stupně č. 4 Alpské klasifikace, zaoceánské plavby a jachting nad rámec turistické a 

sportovní cesty, apod. 

 


