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Proč je nutné zřizovat si do zahraničí cestovní pojištění?
Cestování cizími zeměmi sebou přináší zvýšené ri-

ziko újmy jak na zdraví, tak i na majetku. Zvlášť ces-
tujeme-li do vyspělých zemí, jsou náklady na léčbu či 
nápravu jiných škod podstatně vyšší než u nás. Klasické 
zdravotní pojištění nepokryje například povinnou spo-
luúčast pacienta na léčbě (ta se pohybuje od 10 % do 
100 % v závislosti na druhu léčebného výkonu). 
V jakém by mělo být rozsahu? Je nutné tam mít např. 
denní dávky a pojištění trvalých následků?

Doporučuji co nejvyšší rozsah krytí. Např. denní 
poplatek za hospitalizaci se pohybuje v řádu jednotek 
i desítek EUR). Repatriace (převoz pacienta nebo jeho 
ostatků zpět domů) vychází na desítky tisíc korun. Roz-
sah krytí bývá různý – u cestovního pojištění k platební 
kartě je nižší s řadou omezení (pozor zejména na pro-
šlou platnost karty v průběhu dovolené). Nákladově je 
pojištění v rámci platební karty paradoxně dražší, pro-
tože je zakalkulováno do stálých poplatků i v době, kdy 
nikam necestujeme. Proto je výhodnější sjednání jed-
norázové smlouvy pouze na daný časový interval a na-
víc si můžeme zvolit tarif, který nám nejvíce vyhovuje. 
Rozsah krytí je u této formy pojištění vyšší.
Mám soukromé úrazové pojištění. Bude se v případě 
úrazu v zahraničí plnit i z tohoto pojištění?

Doporučujeme ověřit v pojistných podmínkách 
územní platnost pojištění (tj. zda máme vůbec nárok 

na plnění z pojistných událostí vzniklých 
v zahraničí). Pokud je tato podmínka 
splněna a naše úrazové krytí je dostateč-
né, nemusíme v cestovním pojištění tuto 
část dublovat.
Stává se, že při nakládání a vykládání 
zavazadel z letadla dochází někdy k je-
jich poškození. Je nutné připojišťovat 
i tuto skutečnost?

Kvalitní cestovní pojištění pamatuje 
i na tato rizika. Kromě poškození zavaza-
del může dojít i k jejich ztrátě či totální-
mu znehodnocení. Pojištěním můžeme 
získat např. řadu zajímavých asistenč-
ních služeb, které nám pomohou řešit 
tuto svízelnou situaci.
Je lepší si před cestou do zahraničí vy-
brat cizí měnu v ČR, nebo je výhodněj-
ší si tamní měnu vybrat z bankomatu až v zahraničí?

Výběry cizí měny z bankovních korunových účtů jsou 
obvykle znevýhodněny poměrně vysokými poplatky 
(v řádu procent). Jakákoli manipulace s hotovými peně-
zi bývá u bank tvrdě zpoplatněna. Navíc cestování s ba-
líkem bankovek v tašce není zrovna bezpečné. Z tohoto 
pohledu je výhodnější využít služeb bankomatů v pří-
slušné destinaci. Jejich síť je již rozsáhlá a bezpečnost je 
u hlavních bankovních domů rovněž na úrovni. Hodlá-
me-li přesto brát na cestu cizí měnu z domova, můžeme 
ji získat v některé ze soukromých směnáren výhodněji 
než u bank. Volíme raději „kamenné směnárny“, proto-
že riziko získání falešných bankovek je u nich nižší než 
u pouličních „směnárníků“ pochybného původu.
Platit hotově nebo kartou?

Dá se říci, že díky neustálé mediální masáži přetrvá-
vá strach z použití karty v cizině. Je to však moderní 

a pohodlný způsob placení a neměl by 
být zatracován. Je doporučeno platit 
bezhotovostně v kamenných obcho-
dech, kde na kartu po vložení do termi-
nálu stále vidíte. V žádném případě by 
s Vaší kartou neměl prodavač nikam 
odcházet. Terminály jsou v součas-
né době již většinou online spojené 
s mateřskou bankou nebo platební 
společností a zásah lidského faktoru 
je v procesu akceptace minimalizován. 
Platíme-li hotově, mějme na paměti, že 
drobné vrácené nazpět je vhodné utratit 
v příslušné zemi, protože naše domácí 
banky již jejich zpětnou výměnu nemusí 
akceptovat. TIP: pořiďte si před cestou 
fotokopii platební karty a cestovního 
dokladu a vezměte je sebou. Usnadníte 

si vyřizování případné blokace při jejich ztrátě či odci-
zení. PIN si samozřejmě nikam nepište. Cestujete-li ve 
dvojici či skupině, noste svou platební kartu a cestovní 
doklad každý u sebe.
Na svém vozidle mám pouze povinné ručení. Slyšel 
jsem, že pro cestu do zahraničí je možno sjednat 
krátkodobé havarijní pojištění. Je to výhodné? Co 
všechno to dokáže pokrýt?

Vzhledem k tomu, že cesty do ciziny bývají delší a jez-
dí se často tzv. na jeden zátah, doporučuji určitě sjednat 
havarijní pojištění. Problém je, že ne všechny pojišťov-
ny tuto službu nabízejí, je nutno se porozhlédnout po 
finančním trhu. Rozsah krytí je obdobný podmínkám 
jaké známe u klasického havarijního pojištění, tj. allrisk 
s řadou doplňkových služeb. Jednou z nejdůležitějších 
je možnost využití asistence a odtahu při poruše nebo 
havárii na cestě.
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Navštívili jsme areál rodinného sport-
penzionu Pohoda v Letkově na jihu Plzeň-
ska. V příjemném prostředí jsme položili 
několik otázek Milanu Kraftovi, jednomu 
z majitelů penzionu. 
Co sportpenzion Pohoda nabízí pro nastá-
vající letní sezonu?

Nabídka je široká s možností sportov-
ního vyžití pro různé věkové skupiny od 
nejmenších po nejstarší příznivce sportu. 
V provozu máme celkem 5 tenisových 
kurtů - tři antukové a dva s umělým po-
vrchem. Futsalové hřiště (umělý trávník) 
jsme pro letošní sezonu doplnili o kurt 

pro nohejbal a volejbal. Beachvolejbalové 
hřiště bude doplněno o venkovní sprcho-
vý box. Pro milovníky programů fitness 
jsme připravili hodiny populární ZUMBY, 

BOSU, POWERJOGY a INDOOR CYCLING, 
rozšířené o víkendové sportovní pobyty 
a cvičení venku. Všichni sportovci mohou 
využít kvalitně vybavené wellness, masér-
ské a další služby. 
Jaké podmínky musí splnit zájemci 
o sport v areálu POHODA?

Již sám název POHODA by měl zajistit 
správnou pohodu návštěvníkům areálu, 
proto jsou i ceny jednotlivých sportovišť 
velice příznivé a areál je otevřen všem zá-
jemcům a není omezen na žádné členství. 
Na rozdíl od jiných tenisových klubů, je 
v areálu také možnost pravidelné rezer-

vace kurtu po celou sezon unebo i jiného 
sportoviště. Kompletní ceník sportovišť 
a cvičení je k nahlédnutí na stránkách 
www.sportpenzionpohoda.cz. 
Co chystáte pro sportovní fanoušky na 
podzim?

Díky velkému zájmu o cvičení připravu-
jeme na podzim otevření nového velkého 
víceúčelového sálu se šatnami (WC, spr-
chy) o kapacitě čtyřicet míst pro sportující 
nebo šedesát míst pro kulturní a jiné účely 
a nové druhy cvičení např. taebo, pilates, 
kick box atd. a také o dopolední hodiny. 

Sport, odpočinek a POHODU to vše najdete v Letkově

tenisové kurty, beach volejbal, fotbalové hřiště, wellness, fi tness, vířivka, masáže, úschovna 

kol, restaurace s venkovní terasou a grilem, pořádání konferencí, svatebních hostin a oslav

Možnost ubytování v komfortních pokojích již od 600 Kč/os. včetně bohaté snídaně

www.sportpenzionpohoda.cz
Sportpenzion Pohoda Letkov

Letkov 180, 326 00 Letkov, Česká republika

tel.: 377 454 320 · fax: 377 454 335 · mobil: 773 140 012

e-mail: recepce@sportpenzionpohoda.cz

skype: Sportpenzion Pohoda

GPS 49°43'45.392''N, 13°28'18.144''E
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