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P
ojištění odpovědnosti by
mělo být součástí povinné
výbavy pro každou lyžař-

skou dovolenou. Zimní škody za-
příčiněné srážkami na sjezdov-
kách jdou totiž zcela běžně do sta-
tisíců. A výjimkou nejsou ani mili-
onové částky.

Při lyžování v českých horách
se na rozdíl od léčebných výloh,
které tuzemec nepotřebuje, pojiště-
ní odpovědnosti zcela jistě vypla-
tí. Lze je sjednat samostatně, ob-
vykle také bývá součástí pojištění
domácnosti (jehož limity ale ne-
musí být dostatečné) nebo životní-
ho pojištění. Při cestách do zahra-
ničí se pak odpovědnost sjednává
v rámci cestovního pojištění.

Úspora několika desítek
korun se nevyplácí

Pro újmu na zdraví pojišťovny do-
poručují sjednat limit minimálně
ve výši dva miliony korun, lépe
ale tři a pro škody na majetku půl
milionu. Z pojistky se totiž hradí
nejen náklady na ošetření, ale také
bolestné či ztráta výdělku po dobu
pracovní neschopnosti.

„Pojištěný má nárok rovněž na
právní pomoc v zahraničí, včetně
jejího zprostředkování, a na nutné
překladatelské služby. V případě

soudu kryje pojišťovna i náklady
na právního zástupce a soudní vý-
lohy,“ popisuje praxi v České pod-
nikatelské pojišťovně Renata Čap-
ková. Vzniklou škodu často náro-
kuje i zdravotní pojišťovna poško-
zeného (toho, koho jste zranili),
která vynaložila náklady na jeho
léčbu. To vše byste bez pojištění
odpovědnosti museli hradit sami.
V rámci cestovního pojištění jde
přitom o částku nejčastěji v řádu
desítek korun a šetřit na téhle po-
ložce se nemusí vyplatit.

Své o tom ví jedna z klientek po-
jišťovny Allianz, která se na sjez-
dovce v Itálii srazila s italským ly-
žařem. Ten utrpěl tříštivou zlome-
ninu pažní kosti a poranění ramen-
ního kloubu. Intenzivní léčba trva-
la čtyři měsíce, následky zranění
byly trvalé a přišel také o výdělek.
Existovaly sice dvě protichůdné
verze vzniku události, policie ale
určila jako viníka českou lyžařku.
Zraněný po ní požadoval odškod-
nění ve výši 124 000 eur.

„Protože požadovaná částka
přesahovala pojistný limit, povo-
lali jsme externího likvidátora,
specialistu na odpovědnostní ško-
dy, kdy je poškozeným zahranič-
ní občan. Díky jeho práci byla
uznána u italského lyžaře spoluvi-
na a pojistné plnění se snížilo
o 30 procent,“ říká Jana Černá

z Allianz. Jednání pokračovala
a nakonec došlo k dohodě a mi-
mosoudnímu vyrovnání ve výši
70 500 eur. „Klientka se na svém
pojistném plnění, které dosáhlo té-
měř dvou milionů, podílela pouze
spoluúčastí ve výši pěti tisíc ko-
run,“ dodává Černá.

Pořiďte dokumentaci jako
u dopravní nehody

Podobné případy nejsou ojedině-
lé. Pojišťovny i právníci se navíc
shodují, že při srážce lyžařů velice

často bývá složité stanovit odpo-
vědnost. „Zahraniční lyžaři jsou
většinou znalí svých práv a svá
práva uplatňují,“ upozorňuje Mi-
lan Káňa z Kooperativy. Někdy
prý dokonce využívají neznalosti
či lehkovážnosti lyžařů turistů.

„Jsou případy, kdy jsou po čes-
kých lyžařích po zdánlivě nevin-
né kolizi na sjezdovce vymáhány
obrovské částky za újmu na zdra-
ví, za nákladné operace, ušlý výdě-
lek a podobně,“ říká Čapková.
Nebo se zahraniční viník ozve po

několika měsících, tvrdí, že byl na-
opak obětí, a domáhá se odškodné-
ho. „Nejde o náhodu, někteří pod-
vodníci s tímto scénářem předem
kalkulují a oběť identifikují třeba
na základě SPZ,“ popisuje zkuše-
nosti pojišťoven Černá.

Proto je dobré o nehodě sepsat
záznam podobně jako v případě au-
tonehody: udělat fotografie, pří-
padně zajistit svědky, a to i tehdy,
když dojde jen k lehkým zraně-
ním. „Rozhodně ale nikdy nepode-
pisujte nic, čemu nerozumíte,“ va-
ruje Ivana Buriánková z České po-
jišťovny. Nebo připište „tomuto
nerozumím, podepisuji s výhra-
dou“ a doplňte česky svůj popis
události.

Ideální je ihned kontaktovat asi-
stenční službu pojišťovny. Operá-
toři vám poradí, jak postupovat.
Vhodné je také nehodu ohlásit pří-
mo ze sjezdovky místní horské
službě nebo policii.

Soud probíhá tam, kde je
doma poškozený

Do hry také vstupují pravidla Me-
zinárodní lyžařské federace (FIS),
která stanovují, jak se chovat na
sjezdovkách. Platí ve všech alp-
ských zemích i na tuzemských ho-
rách. Kromě Itálie sice nejsou za-
kotvena přímo v zákoně, přesto
jsou pro lyžaře i snowboardisty na

sjezdovkách závazná, a hlavně
k jejich dodržování přihlížejí také
soudy. „Podle bohaté judikatury
rakouských soudů je zřejmé, že ra-
kouské soudy z pravidel FIS při
určování míry zavinění vycháze-
jí,“ potvrzuje advokát Jiří Hart-
mann z HJF. V několika svých
rozhodnutích na ně ale bral zřetel
i Nejvyšší soud ČR.

O tom, jakým právem by se
řídil případný soudní spor, rozho-
duje tzv. obvyklé bydliště toho,
koho zraníte. „Bez ohledu na to,
zda bude poškozeným Čech,
nebo cizinec, pokud má obvyklé
bydliště ve stejné zemi jako vy,
pak se použije právo této země,“
vysvětluje advokát Konstantin La-
vushin z DBK Partners.

„Pokud ale máte obvyklá byd-
liště v různých státech, aplikuje
se právo státu, kde ke škodě došlo
– kde jste se srazili.“ Pokud tedy
žijete v Česku a v rakouských Al-
pách srazíte Itala, který žije ve
Francii, budete se soudit podle ra-
kouského práva.

A pozor na alkohol, ten je totiž
ve výlukách, které pojišťovny
uplatňují. Škodu za vás sice uhra-
dí, ale následně ji po vás mohou
vymáhat. Při řešení podobných
případů pak záleží především na
množství alkoholu a míře jeho vli-
vu na událost.

Příběhy lyžařů, kteří museli

z vlastní kapsy zaplatit

převoz vrtulníkem do

nemocnice, jsou dobře

známé. Nikdo rozumný by

tak nevyrazil na lyže do

zahraničí bez cestovního

pojištění. Vždy je ale třeba

pečlivě ověřit, co všechno

zahrnuje a do jakého

finančního limitu.
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P
oloprázdná sjezdovka,
skvělý sníh, parádní jíz-
da – a pak strašný pád.
„Měla jsem otevřenou
zlomeninu holenní kos-

ti,“ vzpomíná Alena Bártová. Vr-
tulníkem ji transportovali do ne-
mocnice, kde ji operovali. Po týd-
nu ji sanitkou převezli do české ne-
mocnice. „Tahle nevydařená jízda
v rakouských Alpách vyšla na
355 tisíc korun. Vše naštěstí uhra-
dila pojišťovna, jinak bychom
měli zruinovaný rodinný rozpočet
na několik let,“ říká Bártová.

A není zdaleka jediná, kdo má
z dovolené na horách nepříjemný
zážitek. Statistiky pojišťoven ni-
jak překvapivě potvrzují, že
v zimě převládají pojistné událos-
ti z lyžařských aktivit. Co do po-
čtu případů se na prvních místech
střídají Rakousko s Itálií, následu-
je Francie. Žebříčku vévodí úra-
zy. „V zimní sezoně řešíme zhru-
ba 900 případů, z toho více než
polovina připadá na úrazy při
sportu,“ potvrzuje Milan Káňa
z Kooperativy.

„Při lyžování jde zejména o úra-
zy dolních končetin. Při snow-
boardingu jsou častá zranění pán-
ve, břicha a horních končetin,“ do-
plňuje Renata Čapková z České
podnikatelské pojišťovny (ČPP).
U Kooperativy připadá 35 pro-
cent pojistných událostí na pora-
nění kloubů, 33 procent na zlome-
niny a 14 procent na pohmožděni-
ny.

„Výjimkou nejsou ani úrazy
hlavy,“ dodává Jana Černá z Al-
lianz a připomíná, že helma by

měla být naprostou samozřejmos-
tí, a to nejen u dětí, pro něž je do
15 let v alpských destinacích po-
vinná. Ideální je doplnit ji chráni-
čem páteře.

Vrtulník až 5000 eur, operace
těžkého úrazu třeba i 15 000

Pojištění léčebných výloh s dosta-
tečně vysokým limitem plnění by
tak mělo být základem cestovní-
ho pojištění, které by si každý ly-
žař měl před cestou sjednat. Alp-
ské země totiž v Evropě patří
mezi ty nejdražší.

„Například ve Francii, zejména
kvůli vysoké spoluúčasti, se mo-
hou náklady na léčení lehkého
úrazu, krátkodobý pobyt v nemoc-
nici a následnou repatriaci hravě
vyšplhat ke 250 tisícům ko-
runám,“ přibližuje Ivana Burián-
ková z České pojišťovny.

To potvrzuje i případ, který ře-
šila Allianz pojišťovna. Za klient-
ku, která zkolabovala ve Francii
poté, co jí prasklá střední mozko-
vá tepna způsobila krvácení do
mozku, zaplatila téměř 1,8 milio-
nu korun. Na téhle sumě se podí-
lel i transport vrtulníkem ze sjez-
dovky do nemocnice. V Alpách
se jeho cena pohybuje mezi 1000
až 5000 eur. Převoz do Česka sa-
nitkou stojí podle vzdálenosti od
25 do 100 tisíc korun, letecky od
200 do 600 tisíc korun.

„Lehčí úraz bez operace v za-
hraničí je obecně v rozmezí 500
až 1200 eur za vyšetření, medika-
ci a bandáž,“ přibližuje cenu zdra-
votní péče Milan Káňa. „U těž-
ších úrazů s operací je rozpětí vět-
ší, obecně mezi pěti až 15 tisíci
eury v závislosti na akutnosti
a rozsahu zranění.“

Běžná kartička zdravotní pojiš-
ťovny by na pokrytí celkových ná-
kladů rozhodně nestačila – hradí
jen léčbu, a to ve stejném rozsa-
hu, jaký platí pro místní. Případ-
nou spoluúčast či transport ze
sjezdovky a do Česka byste tak
museli hradit sami.

I když budete pojištěni, dejte si
pozor na alkohol. Pokud by ho
u vás při úraze zjistili, nemusí po-
jišťovna v závislosti na podmín-
kách uhradit ani korunu nebo
bude pojištění určitě krátit. Někte-
ré pojišťovny jeden grog na zahřá-
tí tolerují, jiné jsou ale v tomto
ohledu nekompromisní.

Adrenalin jedině za příplatek

Před sjednáním cestovního pojiš-
tění je třeba zvážit, jakým spor-
tům se na horách chcete věnovat,
a ověřit jejich krytí. U sportov-

ních aktivit se totiž podmínky po-
jišťoven velmi liší.

Do základní skupiny rekreač-
ních sportů standardně patří lyžo-
vání, snowboarding a běžkování
na vyznačených trasách a sáňko-
vání či vysokohorská turistika ob-
vykle do 3000 nebo 3500 m n. m.
U některých pojišťoven sem patří
třeba i snowkiting, jízda na
U-rampě či jízda na sněžném
skútru (opět po vyznačených tra-
sách).

Další sporty je pak třeba připo-
jistit, protože patří do kategorie ri-
zikových. Ovšem skialpinismus
nebo sportovní aktivity mimo vy-
značené trasy – například oblíbe-
ný freeride – většina pojišťoven
buď vůbec nepojistí, anebo jen
v rámci speciálního balíčku
(např. Česká pojišťovna).

Pojistit lze i nevyužitý skipas

Jiné pojišťovny mají ve svých spe-
ciálních zimních balíčcích zahrnu-
to třeba pojištění zimní výbavy.
A to pro případ zničení (ne vlast-
ní vinou) i odcizení. „V rámci ta-
kového pojištění bychom uhradili
také náklady spojené s proná-
jmem náhradního vybavení,“ do-
plňuje Čapková z ČPP.

Pojistka umí vykrýt i nevyužité
služby, u některých pojišťoven
včetně nevyužitého skipasu. „Po-
kud byste tedy měli týdenní ski-
pas a po třech dnech se zranili
a nemohli již dále lyžovat, pojiš-
ťovna by vám vyplatila poměrnou
část za zbývající dny, které jste ze
skipasu nevyužili,“ popisuje
Káňa z Kooperativy. „Nevyužitý
skipas bychom uhradili, i pokud
by došlo k uzavření přepravních
zařízení v lyžařském středisku
pro zhoršené klimatické podmín-
ky,“ dodává Čapková.

Kromě pojištění léčebných vý-
loh byste rozhodně měli do ces-
tovního pojištění zařadit i pojiště-
ní odpovědnosti (viz článek
dole), případně zmíněnou pojist-
ku nevyužité dovolené. „A zejmé-
na u rodin, které se často potýkají
s náhlým onemocněním svých
dětí, je vhodné myslet i na pojiště-
ní storna,“ doporučuje Buriánko-
vá z České pojišťovny.

Autorka je stálá spolupracovnice

Lidových novin

Nejvýše do 3500 m n. m., úrazy nad touto mořskou výškou vyžadují speciální připojištění FOTO SHUTTERSTOCK (2x)

Při řešení srážky na sjezdovce se bere v potaz i dodržování pravidel FIS

Na lyže bezpečně s pojistkou

Odpovědnost za úraz může vyjít draho
Stačí třeba jen lehce zranit jiného lyžaře na sjezdovce v tuzemsku nebo v zahraničí, a bolestné se může vyšplhat do statisíců

10 pravidel FIS
1. Ohled na ostatní lyžaře – lyžař

nebo snowboardista se musí

chovat tak, aby neohrožoval nebo

nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu
jízdy – lyžař nebo snowboardista

musí jezdit s přiměřeným

odstupem a s ohledem na

vzdálenost, na kterou vidí. Rychlost

a způsob jízdy musí přizpůsobit

svému umění, terénním, sněhovým

a povětrnostním poměrům,

jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy – lyžař

přijíždějící zezadu musí svou jízdní

stopu zvolit tak, aby neohrožoval

lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění – předjíždět se
může seshora nebo zespodu,

zprava nebo zleva, ale vždy jen

s odstupem, který poskytne

předjížděnému lyžaři či

snowboardistovi pro všechny jeho

pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění – lyžař
nebo snowboardista, který chce

vjet do sjezdové tratě nebo se chce

po zastavení opět rozjet, se musí

rozhlédnout nahoru a dolů

a přesvědčit se, že to může učinit

bez nebezpečí pro sebe a pro

ostatní.

6. Zastavení – lyžař nebo

snowboardista se musí vyhýbat

tomu, aby se zbytečně zdržoval na

úzkých nebo nepřehledných

místech sjezdové tratě. Lyžař nebo

snowboardista, který upadl, musí

takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup – lyžař nebo

snowboardista, který stoupá nebo

sestupuje pěšky, musí používat

okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek – lyžař

nebo snowboardista musí

respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech – při

úrazech je každý lyžař nebo

snowboardista povinen poskytnout

první pomoc.

10. Povinnost prokázání se –

lyžař nebo snowboardista, ať

svědek, nebo účastník, odpovědný,

nebo ne, je povinen v případě

úrazu prokázat své osobní údaje.

Zdroj: časopis SNOW


