
Rekreační sporty (vždy zahrnuté v pojistné ochraně)
Aerobic, aerotrim, airsoft, aquaaerobic, backcountry, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, bezkon-
taktní bojové sporty, billiard, boccia, bodybuilding, bowling, bridge, bruslení, bublík, bumerang, bungee running, bungee trampolín, capoeira, 
curling, cyklistika, cykloturistika, čtyřkolky, dračí lodě, famfrpál, fitness, florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, hasičský sport, házená, 
horské kolo kromě sjezdu, cheerleaders (roztleskávačky), in-line, in-line na ledě, jachting při pobřeží do 12 námořních mil (cca 22 km), jachting 
vnitrozemí, jezdecké polo, jízda lodí po kanálech, jízda na koni, jízda na segwayi, jízda na tobogánu a vodní skluzavce, jízda na velbloudu, slonu, 
jízda na vodním šlapadle, banánu apod., jóga a cvičení pro zdraví, jogging, kanoe, kayak, raft WW1, kanoe, kayak, raft WW2, kickbox-aerobic, ko-
loběh, koloběžka, kolová, korfbal, kriket, kulečník, kuličky, kulturistika, kuželky, lezení na um. stěně, lukostřelba, lyžování na vyznačených sjez-
dovkách, maraton, mažoretky, metaná, minitrampolína, moderní gymnastika, nohejbal, orientační běh, paddleboarding, paintball, pétanque, 
plavání, plážový volejbal, potápění bez přístroje do hloubky 10 m, potápění do hloubky 10 m s použitím dýchacího přístroje a s instruktorem 
nebo bez instruktora, ale za předpokladu držení potřebného certifikátu (oprávnění) k výkonu aktivity; rope jumping, rybolov do 3 nám. mil  
od břehu, rybolov ze břehu, sálová kopaná, saně, boby na vyznačených trasách, showdown, sjíždění divoké vody 1. st., sjíždění divoké vody  
2. st., skateboard (bez U rampy)/rekreační úroveň, skateboarding, skiatlon, skiboby, slamball, slaňování (abseiling), sledge hokej, sněžnice do 
3500 m n. m., snowboarding na vyznačených sjezdovkách, softbal, spinning, společenský tanec, sportovní modelářství, squash, stolní fotbal, 
stolní hokej, stolní společenské hry, stolní tenis, streetball, synchronizované plavání, šachy, šipky, šnorchlování, tenis, tchai-ti, tchoukball, 
trampolína, treking, treking a turistika v nenáročném terénu na značených stezkách, veslování, Via Ferata A, Via Ferrata B, Via Ferrata C, vodní 
lyže, vodní pólo, volejbal, vysokohorská turistika do 3500 m n. m., wallyball.

Rizikové sporty
Akrobacie na lyžích, akrobatický tanec, alpinismus, americký fotbal, atletika, australský fotbal, bagjump, biatlon, bikros, BMX freestyle + ra-
cing, boby na nevyznačených trasách, bojové kontaktní sporty, bouldering, breakdance, buggykiting, bungee jumping, canyoning, crossfit, 
cyklokros, cyklotrial, downmall, duatlon, fly fox (ziplining), flyboarding, fourcross, freeride, freerunning, freeskiing, freestyle snowboarding, 
gymnastika, heliskiing, high jumping, historický šerm (bojový), hokej, hokejbal, horolezectví, horské kolo vč. sjezdu, human catapult (vari-
anta bungee jumpingu), hydrospeeding, jet surfing, jízda na „U“ rampě, jízda na kole mimo cyklistické trasy po zpevněných cestách, jízda na 
snowscootu, jízda na sportovním bobu v koridoru, jízda na vodním skútru, kanoe, kayak, raft WW3, kanoepolo, kiteboarding, kitesurfing, kiting, 
kneeboarding, krasobruslení, cyklistická krasojízda, kvadriatlon, lakros, létání balónem, létání ve větrném tunelu, lezení v ledopádech, lezení 
v ledu po umělé stěně (icebreaker), longboard (ne downhill), sportovní lov (lesní zvěř), lyžování a snowboarding ve snowparku, lyžování mimo 
vyznačené sjezdovky a trasy, minibike, minikáry, moderní pětiboj, moguls, monoski na vyznačenýc trasách, motoristické sporty, mountainbi-
king, mountainboarding na vyznačených trasách, paragliding, parasailing, parkour do 1,5 m, pětiboj, plochá dráha, podvodní rugby, poledance, 
potápění bez přístroje do hloubky 20 m, potápění do hloubky 40  m s použitím dýchacího přístroje a s instruktorem nebo bez instruktora, ale 
za předpokladu držení potřebného certifikátu (oprávnění) k výkonu aktivity; potápění se žraloky, pozemní hokej, psí, koňské spřežení, rugby,  
rybolov do 200 nám. mil od břehu, rychlobruslení, řeckořímský zápas, safari, saně sportovní, seakayaking, silový trojboj, sjíždění divoké vody 
3.st., skákací boty – power boot, skialpinismus, skitouring, skoky do vody, skoky na laně, sněžný skútr, snowbike, snowboarding mimo vy-
značené tratě, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowkiting, snowrafting, snowtrampoline, snowtubing na vyznačených trasách, 
speleologie, sportovní gymnastika, sportovní boby, saně v koridorech, sportovní střelba, sportovní šerm, streetluge, surfing, swing jumping, 
timbersport, triatlon, turistika nebo treking na značených cestách v  oblastech za polárním kruhem, účast na rekonstr. historické bitvy, Via  
Ferrata D, Via Ferrata E, voltiž, vysokohorská turistika do 5000 m n. m., lanové překážky do 10 m, vzpírání, wakeboarding, windsurfing, wrestling.

Nepojistitelné sporty
Aerials, airboarding, artisté, base jumping, běh na lyžích mimo vyznačené trasy, běh s býky, buildering, cave diving, cliffdiving, crashed ice, 
dostihový sport, downhill, dragster, freeboarding, freediving, ultramaraton, hoverboard, jachting oceánská plavba, kanoe, kayak, raft WW4, 
kanoe, kayak, raft WW5, kanoe, kayak, raft WW6, kaskadérství, kiteflying, landkiting, lanové překážky nad 10 m, letecké sporty, longboard 
(downhill), lov exotické zvěře se zbraní, lov ryb harpunou, organizované sportovní soutěže na amatérské úrovni, parašutismus, parkour nad 
1,5 m, plavba na zaoceánských lodích, potápění do hloubky nad 40 m s  použitím dýchacího přístroje, potápění do hloubky nad 20 m bez 
dýchacího přístroje, potápění pod ledem, profesionálně provozovaný sport vč. přípravy, rybolov nad 200 nám. mil od břehu, severská kom-
binace, sjíždění vodopádů, skeleton, skiextrém, skikros, skoky a lety na lyžích, skydiving, skymarathon, skysurfing, sněžný skútr – sjezd, OCR 
závody (gladiator race, spartan race atp.) vč. její přípravy a závodů, speed flying, speed riding, tandemový seskok, technické potápění, tough 
mudder, Via Ferrata F, vodní paragliding, vyhlídkový let malým letadlem, výlet lodí po moři, výpravy, expedice do míst s extrémními podmín-
kami, vysokohorská turistika nad 5.000 m n. m. a horolezectví, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu.

Sporty neuvedené v rekreačních nebo rizikových sportech jsou považovány jako nepojistitelné sporty.

Rozdělení sportů pro účely cestovního pojištění
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