
TURISTIKA REKREAČNÍ SPORT RIZIKOVÁ CESTA
provozování bežných rekreačních 
a volnočasových činností na dovolené, 
které nejsou hlavním cílem cesty

provozování běžných rekreačních a volnočasových činností a aktivit včetně všech 
druhů sportů, které jsou hlavním cílem cesty (můžou být provozovány buď individuálně 
nebo organizovaně). Jedná se o sporty s výjimkou rizikových sportů

provozování vysoce rizikových sportů a sportovních činností, které jsou 
prováděny individuálně nebo kolektivně např. v rámci sportovního klubu. 
Zahrnuje v sobě všechny aktivity z typu cesty turistika a rekreační sport

CYKLO SPORT rekreační jízda na sjízdných povolených cestách, jízda na horských kolech ve volném nebo 
horském terénu, kolová, krasojízda

bikross, cyklokross, cyklotrial, fourcross, downhill, sjezd na horských kolech

ZIMNÍ SPORTY
běžné rekreační lyžování a snowboarding na vyznačených a pro veřejnost otevřených 
sjezdovkách, běh na lyžích, curling, hokej, krasobruslení, rychlobruslení, skiboby, saně a boby 
na upravených a pro veřejnost přístupných tratích, bruslení

akrobatické lyžování, saně, skeleton, skialpinizmus, skikross, skoky na lyžích, 
závodní skiboby, zimní sporty ve snowparcích (včetně provádění skoků a jiné 
akrobacie), zimní sporty pro jízdu mimo upravené a pro veřejnost otevřené sjezdové 
a běžecké tratě

VODNÍ SPORTY

potápění pod vedením instruktora do hloubky max. 10 m., jachting do vzdálenosti max. 3 km 
od pevniny, kanoistika na divoké vodě do 3. stupně obtížnosti s přiměřenou výstrojí, kanoistika 
rychlostní, plavání, rafting do 3. stupně obtížnosti při nezvýšeném průtoku vody s přiměřenou 
výstrojí a vždy odborným vedením, rybolov, skoky do vody, surfing, vodní lyžování, vodní pólo, 
windsurfing, wakebording, sea kayaking

canyoning, kanoistika na divoké vodě, kitesurfing, kitebording, námořní jachting do 
vzdálenosti 50 km od pevniny, rafting od 4. stupně obtížnosti, sportovní potápění do 
hloubky max. 30 m., vodní motoristické sporty, flybording.

VYSOKOHORSKÝ 
A OUTDOOROVÝ 
SPORT

vysokohorská turistika do 3 500 m n. m., procházky a túry v nenáročném terénu, běh do 
vrchu, orientační běh, via ferrata všechny stupně obtížnosti

horolezectví, výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními 
podmínkami, vysokohorská turistika a pobyt v nadmořské výšce do 6 000 m. n. m.

OSTATNÍ SPORTY

Aktivity, které klient běžně provozuje na dovolené a nejsou hlavním cílem cesty. Tyto sporty 
(aktivity) jsou hlavním cílem cesty: aerobic, atletika, badminton, baseball, basketball, biatlon, 
boccia (hra s koulemi), dáma, doprovod při soutěžích agility, duatlon, elektronické šipky, 
footbag (hakisak), fotbal, golf, halový florbal, hasičský sport, házená, historický šerm, in-line 
hokej, jezdectví a dostihový sport, jízda s tažným sprežením, kolečkové brusle, korfball, 
kulečník, kulturistika, kuželky, lacross, lukostřelba, lyžování na písku, minikáry, moderní 
gymnastika, moderní pětiboj, nohejbal, paintball, pétanque, přetlačování rukou, pozemní hokej, 
skateboarding, skoky na trampolíně, skatebording, softball, společenský tanec, sportovní 
modelářství, sportovní bridge, sportovní gymnastika, sportovní lezení, sportovní střelba, 
squash, stolní tenis, streetball, šachy, šerm, tenis, tchoukball, triatlon, volejbal, rockenroll

artisté, americký fotbal, bojové sporty bez kontaktu, bojové sporty s kontaktem, 
box, bungee jumping, činnost při zajíždění motorových vozidel a při provádění 
typových zkoušek, činnost továrních jezdců motorových vozidel, čtyřkolky, judo, 
karate, kaskadéři, kickbox, krotitelé šelem, letecké sporty, longboarding, lov-hon 
(v běžných podmínkách), lov exotické divoké zvěře v exotických podmínkách, 
maratón v poušti, motoristické sporty, paragliding, parašutizmus z výšek max. 3500 
m, pólo, ragby, rodeo
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Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

Rozdělení sportů se vztahuje pouze k pojistným podmínkám VPPCP 07-02 a VPPCR-O-01/2015-02.

ČLENĚNÍ SPORTŮ A SPORTOVNÍCH ČINNOSTÍ PRO PRODUKT CR


