
• Jestli to povaha sportu do-
voluje, nechte se pojistit.

• V případě provozování 
adrenalinových sportů 
v horách nebo na moři, 
vždy uvědomte horskou 
nebo pobřežní stráž. Zvyšu-
jete tím své šance na přežití, 
pokud se ztratíte.

• Zjistěte si předem předpověď počasí.

Záruka na náčiní
a pomůcky

Záruka vztahující se na sportovní náčiní a pomůcky je 
stejná, jako záruka na jakékoli jiné spotřební zboží. Její 
délka je 24 měsíců (§620 ods.1 Obč.z.). Někteří prodejci 
poskytují na své zboží prodlouženou záruku. Prodlou-
žená záruka se týká buď celého předmětu, nebo jen 
jeho části. Když tedy reklamujeme zboží s prodlouženou 
zárukou, po uplynutí základní 24 měsíční doby, musí-
me si uvědomit, zda-li se na projevenou vadu vztahuje 
poskytovaná prodloužená záruka (§620 ods.2 Obč.z.). 
Prodloužená záruka je zpravidla vysvětlena v záručním 
listě. Ten vám vydá prodejce na požádání (§620 ods.3 
Obč.z.)

Tip: Když si zakoupíme potápěčskou výstroj, u které pro-
dejce proklamuje 10 let záruky, všimněte si, jest-li se záruka 
vztahuje na celé vybavení, nebo jenom na neopren či 
šnorchl. Dokonce mohou být předmětem rozšířené záruky 
jenom ty části zboží, mezi které patří např. guma), zatím co 
na zbytek vybavení se bude vztahovat pouze původní 24 
měsíční záruka.

Kdy nemůžete uplatnit záruku?

 - jde li o běžné opotřebení věci (§619 ods.2 Obč.z.)
 - způsobili jste-li vadu neodborným zásahem 

(§623 Obč.z.)
 - jde-li o vadu, pro kterou byla poskytnuta sleva 

(§619 ods.2 Obč.z.)

Tip: Úroveň běžného opotřebení u obyčejného trička je liší 

od běžného opotřebení u sportovního oblečení. Z povahy 
věci vyplývá, že sportovní oblečení je určeno k tomu, aby 
bylo namáháno ve větší míře. Podešve běžeckých bot musí 
vydržet mnohem větší zatížení, než lakýrky.

Sportovní vybavení zkontrolujte před každým použi-

tím. Vaši pozůstalí asi nebudou mít čas na reklamace!

 

Pojištění

Stále více lidí si dnes chce vychutnat kouzlo nebezpeč-
ných sportů. Rizika úrazů při adrenalinových sportech 
jsou však vysoká. Právě kvůli zvýšenému riziku pojišťov-
ny mnohdy ani  neposkytují pojištění adrenalinových 
sportů.
Pojištění úrazu vzniklého 
prováděním adrenalinových 
sportů je kapitola sama 
o sobě. Málokdy je toto 
pojištění součástí obvyklého 
cestovního pojištění. Když 
ano, jde spíše o výjimku, po-
tvrzující pravidlo. Informujte 
se proto o možném připo-
jištění . Různé pojišťovny 
poskytují různá připojištění 
proti zraněním, způsobeným 
prováděním extrémních 
sportů. Proti některým rizi-
kovým sportům vás nepojistí 
žádná pojišťovna. 
Čeští občané mají v případě 
potřeby nárok na nezbytnou zdravotní péči v členských 
zemích Evropské unie, Evropského hospodářského 
prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a ve Švýcar-
sku. Jak už bylo řečeno, ošetřování  zranění, které byla 
způsobena prováděním extrémních sportů, nemusí být 
hrazena z vašeho obvyklého cestovního pojištění i když 
by se mohlo zdát, že jde nezbytnou zdravotní péči. 

Tip: Nezaměňujme zranění, které si lyžař přivodí na řádně 
označeném svahu se zraněními skialpinisty, který provádí 

sport na neoznačených svazích nebo v lese!    

Je mnoho druhů extrémních 

sportů. Jejich klasi$kace 

není snadná, ale všech-

ny mají něco společné-

ho a to je zvýšení rizika 

úrazů.

• Extrémní sporty způsobují tělu stres, který vám může 
ublížit. Navštivte vašeho doktora, řekněte mu , který 
sport jedete provozovat. Ignorace vašeho zdravotního 
stavu vám může přivodit trvalé následky.

 • Při nákupech sportovních pomůcek a náčiní si nechte 
poradit od odborníků. Kvalitní pomůcky vám často 
mohou zachránit život.

 • U některých sportů (jako skyalpinizmus a podobně) 
se můžete fyzicky potkat s jinými sportovci. Takový 
střet se řídí svými pravidly. Zjistěte si tyto pravidla 
a „hrajte“podle nich. Nejde jen o vaši bezpečnost.

• Nepřeceňujte své síly.

• Nepijte alkohol, nepožívejte návykové látky, které 
by mohli ovlivnit váš 
zdravý úsudek, před 
žádným sportovním 
výkonem.

• Nepodceňujte fyzickou 
přípravu u těch sportů, 
kde je příprava možná.

• Dbejte pokynů zodpo-
vědné osoby. Váš in-
struktor je profesionál.


