
ZIMNÍ
  DOVOLENÁ

Místa známá i neznámá
  Nové zážitky už čekají 

ŠKODA E-shop: Ať vám na horách nic nechybí

7 zemí a mnoho tipůkam vyrazit, jak ušetřit a co zažít

Pozor na odlišnosti
v povinné zimní výbavě!



 4  ČESKO
Tuzemská lyžařská střediska zná

důvěrně každý, a proto jsme našli trochu jiné 
tipy a informace, které by vás mohly 

zaujmout. Zimní dovolená v Česku může

být hodně zajímavá!

 18   DŮLEŽITÉ INFORMACE
Praktické rady a tipy, díky nimž

se vyhnete zbytečným stresům.

 19   RYCHLÁ KONTROLA
Hlavně na nic důležitého nezapomenout! 

Přehledná „odškrtávací“ tabulka vám pomůže.

 8  RAKOUSKO
Tradiční velmi oblíbená 

destinace pro rekreační 

i sportovní lyžaře či rodiny 

s dětmi. Víte, kde cestou na hory
výhodně nakoupit v rakouských outletech?

 10  ITÁLIE
Prosluněné svahy, příjemná 

atmosféra a v neposlední 

řadě i akceptovatelné 
ceny za ubytování 

i skipasy. Buon 

viaggio!

 6  SLOVENSKO
Poskytovaným servisem se naši východní 

sousedé rychle blíží alpským rezortům. Ruku 

v ruce s tím se sice zvyšují i ceny, 

ale i tak je Slovensko pro 

Čechy stále finančně 

dostupné.

I v zimním období usedá spousta z nás spolu se svými blízkými 
do aut, abychom si užili zimní dovolenou. Ať už na lyžích, 
nebo při jiných aktivitách. A právě atrakce, o které 
můžete obohatit svou klasickou lyžařskou 
dovolenou, vám představujeme 
v naší praktické brožuře s desítkami 
tipů ze sedmi oblíbených zimních 
destinací. Nechte se inspirovat.

 14  FRANCIE
Nespočet středisek 

a skvělé sněhové 

podmínky. Jestli se vám 

ale zdá Francie daleko, 

spojte lyžování 
s ženevským 
autosalonem – zabijete 

tak dvě mouchy jednou 

ranou.

 12  SLOVINSKO
Země krátkých vzdáleností

umožňuje realizovat nezvyklé
nápady. Dopoledne můžete 

lyžovat a odpoledne se 

procházet po mořském 

pobřeží.

 16  ŠVÝCARSKO
Vyšší cenová hladina odpovídá 

kvalitě zdejších rezortů. Kromě 

lyžování můžete třeba vyrazit na horu 

známou z bondovky „Ve službách 
Jejího Veličenstva“. 

OBSAH ZIMA, TO NEMUSÍ BÝT JEN  LYŽOVÁNÍ
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ŠKODA 
ONEAPP
Nová chytrá 

mobilní aplikace 

v sobě sdružuje celou řadu 
užitečných funkcí a služeb 
pro váš vůz ŠKODA. 

S OneApp můžete snadno 

zjistit aktuální stav svého auta, nahrávat 

každodenní jízdy nebo plánovat své cesty. 

OneApp také přináší jedinečný přístup 

k rozmanitým jízdním datům a statistikám 

o vaší efektivitě řízení v reálném čase, a to 

i zpětně. OneApp však můžete použít i jako 
multimediální nástroj, sledovat 

díky ní předpověď počasí, nebo 

využít chytrých widgetů, 

kterými si aplikaci přizpůsobíte 

zcela podle svých osobních 
preferencí. Aplikace je 

kompatibilní s vozy vybavenými 

systémem SmartLink+.

ŠKODA CONNECT
Součástí konektivity v nových 

modelech ŠKODA je komplexní 

systém ŠKODA 

Connect, který kromě jiného 

umožňuje vzdálený přístup. 

Uživatelské rozhraní existuje 

jak ve verzi pro stolní počítače, 

tak  jako aplikace pro chytré 

telefony. Díky tomu máte 

neustálý přehled například 

o tom, kolik má vaše auto 
aktuálně paliva v nádrži, zda 

není odemčené, nemá otevřené dveře a jestli 

se blíží nějaké plánované servisní úkony. Velmi 

praktická je i možnost vyhledání 
zaparkovaného vozu, který lze na dálku 

dokonce rozblikat či rozhoukat. Odkudkoliv si 

také můžete zkontrolovat stav uzamčení dveří 

a evidovat statistiky posledních jízd. V aplikaci 

nechybí ani plánovač cest pro 
navigaci, jehož prostřednic-

tvím si můžete pohodlně 

a velmi rychle přenést 

požadované cíle z mobilu 

přímo do palubní navigace 
v autě. V mobilu také přímo 

uvidíte předpokládaný čas 

příjezdu, který počítá 

s aktuální dopravní situací.

STÁHNĚTE SI APLIKACE ŠKODA

MOBILNÍ APLIKACE
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Zima má své nezaměnitelné kouzlo 

a přináší úplně jiný typ odpočinku 

než klasická letní dovolená. První, 

co se asi každému vybaví, jsou 

sjezdovky s čerstvým prašanem, 

ale stejně jako v případě tipů na letní 

dovolenou vám i v této brožuře 

ukážeme, že v každé zemi najdete 

také spoustu dalších zajímavých 

atrakcí.  

Před samotnou cestou může přijít 

vhod výběr zimních produktů 
z široké nabídky ŠKODA 
E-shopu. Z pohodlí domova si 

můžete pořídit užitečné věci pro 
sebe i své auto. Doprava produktů 

z e-shopu k vašemu autorizovanému 

prodejci ŠKODA je vždy zdarma, 

a můžete si zde i osobně prohléd-

nout nabídku Originálního 

příslušenství. V zimě nejde jen 

o zasněžené silnice, s nimiž si musí 

poradit zimní pneumatiky, ale 

teploty hluboko pod bodem mrazu 

prověří třeba i stav akumulátoru 

a topné soustavy. Protože se v zimě 

mnohem dříve stmívá a je horší 

viditelnost, určitě oceníte dobře 

seřízená světla a funkční stěrače 

a ostřikovače. Odborná příprava 
auta na zimu v autorizovaném 
servisu ŠKODA je tak hlavně 

investicí do vašeho klidu a bezpečí na 

cestách pro vás i vaše blízké. 

Přejeme šťastnou cestu i návrat. 

Užijte si zimu!
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ČESKO DESETINA SJEZDOVEK  NA JEDEN SKIPAS

Česko je počtem cca 160 lyžař-
ských areálů 10. na světě. Víc než 
desetinu z nich můžete navštěvovat 
na celosezonní CzechSkipass, který 
sdružuje 190 km sjezdovek ve 
23 střediscích. Domácí výhodou
je také dobrý poměr cena/výkon 
a krátké dojezdové vzdálenosti. 
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DÁMSKÁ ZIMNÍ BUNDA
Sportovně laděná 

membránová 

(Resstex 

8000/5000) 

bunda v šedé 
barvě s reflexním 

nápisem ŠKODA 

na rukávu. Bunda 

má odepínací 

kapuci a nechybí jí 

ani sněžný pás či 

kapsa na skipas na 

rukávu. 

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

JEDNIČKA ZPÁTKY VE FEDERACI

Česká jednička 

Špindlerův Mlýn 

kromě dvou areálů 

(Medvědín a Sv. Petr, 

25 km sjezdovek) 

nabízí osvětlenou 

sáňkařskou dráhu 

i řadu sportovních akcí. 

Bonusem je tzv. Go-

pass, využitelný také 

k levnější koupi skipasu 

v Tatrách a v Polsku, 

případně společného 

skipasu Špindl + Tatry.  w
w
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JAK VÝRAZNĚ UŠETŘIT?
CzechSkipass – za 11 000 korun můžete lyžovat celou sezo-nu ve 23 střediscích (www.czechskipass.cz).Nakupujte on-line – v řadě středisek je levnější nákup permanentek dopředu přes internet, za celoroční skipasy zase zaplatíte méně, pokud je zakoupíte včas (nejlépe na podzim).Lipno – senioři od 70 let lyžují za 20 Kč/den, stejně zaplatíte na svůj svátek či narozeniny.  S Lipno Card slevy na skipasy 10 až 50 %.

SADA OBALŮ NA PNEUMATIKY
Praktická sada 4 obalů pro kompletní kola 

o rozměru od 14 do 18 palců se šířkou 

pneumatiky až do 245 mm. Součástí 

transportního obalu je i kapsa na šrouby.

SMETÁČEK NA SNÍH 
SE ŠKRABKOU NA LED

Důmyslná kombinace smetáčku

na sníh a škrabky na led je dlouhá
53 cm, takže pohodlně

dosáhnete na každé

místo svého vozu.

103 Kč
Cena pouze

STOP
NÁMRAZE
Originální přípravek ŠKODA 

působí preventivně proti 
námraze na čelním okně 

a ušetří tak nepříjemnou 

práci i čas. Jeho aplikací 

zamezíte tvorbě námrazy, 

a to v širokém rozmezí teplot 

od -30 °C až do +3 °C.

631 Kč
Cena pouze

SKANZEN OTEVÍRÁ I V ZIMĚ
SKANZEN OTEVÍRÁ I V ZIMĚČesko je i země skanzenů a muzeí lidové architektury, kterých je 11. Skanzen Veselý kopec kromě adventního období na začátku prosince otevírá také 27. ledna (masopust), ovšem památková rezervace Betlém v blízkém Hlinsku funguje „nonstop“ i přes zimu. www.vesely-kopec.eu, betlem-hlinsko.cz

MORAVA: MODERNA I RETRO

MORAVA: MODERNA I RETRO

 www.kouty.cz, www.dolnimorava.cz, www.figura.cz

Morava má dva z našich nejmoder-

nějších areálů (Kouty nad Desnou, Dolní 

Morava), ale třeba si někdo rád zalyžuje 

i trochu „retro“. To nabízí Praděd s klasickými 

vleky a bez umělého zasněžování, které nepovolují 

ochránci přírody. I tak se většinou lyžuje až do dubna. 
DĚTSKÝ RÁJ A BRUSLENÍ NA ŠUMAVĚ
DĚTSKÝ RÁJ A BRUSLENÍ NA ŠUMAVĚLipno se právem chlubí hýčkáním rodin s dětmi. Mají tu výhodné ceny a slevy pro rodiny i alternativní aktivity (bobová dráha, bobování na sněhu pro děti, bruslení, aquapark, hopsárium). O víkendech se zde často zdarma testují lyže.Stezka korunami stromů je otevřena celoročně.
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SNÍH I PŘI TEPLOTÁCH NAD NULOUSNÍH I PŘI TEPLOTÁCH NAD NULOU

Areál pod Javorovou skálou (723 m n. m.) těží 

z umístění v oblasti České Sibiře. Na Monínci umí 

zasněžovat i při teplotách nad nulou, takže na 

Hotelové sjezdovce se od roku 2016 lyžuje od 

října (letos od 26. 10.). 

 www.moninec.cz

CO V SEZONĚ NAVŠTÍVIT?
1. 12. 2017 až 6. 1. 2018 – Český Krumlov– adventní a vánoční trh, jeden z nejdelších v ČR.

9. 12. 2017 – Špindl Ski Opening, zahájení sezony, exhibice a koncert J. Ledeckého. O týden později 
Grand Opening v areálu Dolní Morava. 
22. 1. 2018 – Špindlerův Mlýn / Sv. Petr – oslava 
Světového dne snowboardingu. 
16.–18. 2. 2018 – 51. ročník Jizerské 50, Bedřichov.

PORADNA
Auto musí být 
vybaveno zimními 

pneumatikami za zimních podmínek 
(sníh, náledí) od 1. 11.  do 31. 3. Na řadě 
horských silnic (ale i na D1 na Vysočině) 
jsou úseky vymezené značkou Zimní výbava, 
která je přikazuje bez ohledu na aktuální počasí. 
Platí dokonce celoročně, ale jen za zimních podmínek. 
◼ Před cestou do hor či s příchodem mrazů je vhodné vyjet 

nádrž a tankovat zimní naftu, která zamrzá při nižší teplotě. 

U čerpacích stanic v horách mívají tzv. arktickou naftu dříve.

◼ V horách neparkujte na kraji silnic, bráníte tím odstraňování 

sněhu z komunikace a riskujete poškození auta přinejmenším 

odletujícími kamínky a hroudami ledu, rovněž radlicí!

ČESKÉ REKORDY

NEJvýše položené středisko: Praděd-Ovčárna, Jeseníky – 1 440 m n. m.

NEJvětší středisko: SkiResort Černá hora/Pec p. S.: 44 km sjezdovek

NEJdelší sjezdovka: Ramzová, Jeseníky – 3 360 m

NEJdelší osvětlená sjezdovka: Hromovka, „Špindl“, Krkonoše – 1 540 m

NEJprudší sjezdovky: Čerťák/Špičák, Žel. Ruda a Dolní Morava (část. sklon 52 %) 

NEJ
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SJEZDOVKY,  AQUAPARKY,  LÁZNĚ A GASTRONOMIESLOVENSKO
Na Slovensku v posled-
ních letech výrazně 
modernizovali řadu 
areálů a služby (i ceny) se 
díky tomu blíží alpským 
rezortům. Hodně středi-
sek má nedaleko aquapar-
ky nebo lázně. Stále víc 
přitahuje i gastronomie 
postavená na domácích 
surovinách a místních 
specialitách.

PĚTIMĚSÍČNÍ ZÁRUKA SNĚHU

Nejvyšší sjezdovka ve Vysokých Tatrách začíná 

v Lomnickém sedle ve výšce 2 190 m n. m. (sníh až pět 

měsíců) a od bufetu na Skalnatém plese vás čeká 5 km 

do Tatranské Lomnice. Další sjezdovky na stejný skipas 

si užijete na Štrbském plese a přes údolí v Nízkých 

Tatrách (Jasná, Chopok). 

PORADNA
Povinnost zimní výbavy platí na Slovensku od 

15. 11. do 31. 3., minimální hloubka vzorku zimních pneumatik je 
však jen 3 mm. Sněhové řetězy lze používat pouze na sněhu a ledu. Svítit se 

musí celodenně, při vystoupení z auta mimo obec musí mít řidič na sobě reflexní 
vestu. Při chůzi po vozovce mimo obec jsou pro chodce povinné reflexní prvky! 

◼ Dálniční síť není na Slovensku dobudována, chybí úseky i na trase do slovenských velehor, ale 

dálnici využijete např. v úseku Lipt. Mikuláš – Poprad. Dálniční známka je elektronická a ke koupi je na 

hraničních přechodech a některých pumpách. 

◼ Veškeré radarové detektory jsou zakázány, tedy i pasivní. K alkoholu je zde nulová 

tolerance, řízení s hladinou přes jedno promile je trestný čin. Při odmítnutí krevního testu je 

řidič považován za vinného (pokuta až 1 300 eur, zákaz řízení až na 5 let).
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DÁMSKÝ SPORTOVNÍ SVETR
Sportovní svetr se zapínáním na zip v šedé 

barvě je ideálním trendy doplňkem. Zip, 

stojáček a zakončení rukávů jsou kontrastně 

zvýrazněny.

PLASTOVÁ VANA 
DO KUFRU

Praktická plastová vana 

s okraji zvýšenými o 10 cm 

je zejména v zimě 
neocenitelným 

pomocníkem. Lze ji 

snadno vyjmout a vyčistit.
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PÁNSKÁ SOFTSHELLOVÁ 
VESTA RS

Moderní vesta v barvě Modrá Race 

s modrým logem RS má přední 
díl z technického nylonu 

a zadní část funkční 

polyesterovou a rychleschnoucí. 

JAK VÝRAZNĚ UŠETŘIT?
S kartou Gopass za určitých podmínek (registrace, včasný nákup) můžete získat skipas Šikovná sezonka do šesti areálů (4x Slovensko, Česko, Polsko, 141 km sjezdovek) na celý rok za cenu šestidenního skipasu! Nákup on-line ušetří 8/45 eur za jedno-/šestidenní skipas. Gopass umožňuje i parkování a aquaparky zdarma, či sbírání odměn za využívání dalších služeb. 

CO V SEZONĚ NAVŠTÍVIT?
Tatranský ľadový dom na Hrebienku nad Starým Smokovcem, vstup je bezplatný, v sezoně (listopad–březen) se konají o víkendech koncerty.Demänovská jaskyňa slobody nedaleko střediska Jasná. Nejpestřejší součást zdejšího jeskynního komplexu s krápníky, jezírky a podzemní řekou. Biela stopa – „sestra“ Jizerské padesátky v Kremnic-kých horách, 26.–29. 1. 2018 (www.slovakia.travel).

BRATISLAVABRAT AVA

CO SI PŘIVÉZT?

Ovčí rouno – snáz než ovčí 

sýry (korbáčiky, parenicu, brynzu) 

převezete výrobky z ovčí vlny nebo 

kůže – deky, plédy, vesty, rukavice, 

pantofle…

Tatratea – originální bylinkový 

tatranský čaj zalitý lihem (obs. alk. 17 až 

72 %) sbírá jedno ocenění za druhým. 

Přímo v likérce Karloff v Kežmarku 

zkuste degustaci 14 příchutí. 

Slovenská ľudová majolika – tradiční 

keramiku s historií až do 14. století lze 

na Slovensku sehnat na více místech, 

navštivte třeba Modrou nedaleko 

Bratislavy. 
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ZELENÁ ZIMNÍ ČEPICE
Pletená zelená zimní čepice s černo-zelenou 

bambulí má zelenkavou podšívku a výšivku 

ŠKODA na boku.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

„SNĚŽNÉ PSY 2018“  V TATRÁCH
„SNĚŽNÉ PSY 2018“  V TATRÁCH

Pod Lomnickým štítem na mezistanici Štart na 

svahu Čučoriedky se bude 10.–11. února 2018 

konat již 9. ročník dvoudenního festivalu „Sněžné 

psy“. Na tento tzv. Eskymácký víkend lze navázat 

zážitkovou jízdou se psím spřežením v řadě 

slovenských hor (nabídky i na slevových portálech). 

 www.vt.sk/zazitky/eventy

DĚTSKÉ MĚSTEČKO V DONOVALECH...

DĚTSKÉ MĚSTEČKO V DONOVALECH...

... se pyšní největším (nejlepším) dětským 

lyžařským Fun Parkem na Slovensku a prý i ve 

střední Evropě. Na ploše 12 500 m2 mají 

kromě devíti pojízdných koberců i řadu atrakcí. 

Dospělí ocení lanovku, kde se střídají kabinky 

a šestisedačka.

EXKURZE U OVCÍ EXKURZE U OVCÍ 

Tradiční výrobu sýrů po znáte na 

salaši Krajinka, kde i v zi mě můžete 

pozorovat ovce. Najdete  tady také restauraci

zaměřenou na slovenské  speciality, pekárnu 

a určitě ochutnejte zdejší  kynuté koláče 

a škvarkové placičky!

 www.salaskrajinka.sk

WHISKY OD STARÉ LUBOVNĚ
WHISKY OD STARÉ LUBOVNĚ

Borovička vládne dál, ale ochutnat můžete i slovenskou whisky. Destilují ji u Staré Lubovně a s historií nejstaršího zachovaného lihovaru na Slovensku vás obeznámí v Nestville Parku.

 www.nestvillepark.sk

1 862 Kč
Cena od

 www.parksnow.sk/zima 

348 Kč
Cena pouze



ZÁŽITKY A SPOR TOVNÍ VÝKONY 

LINZ

VÍDEŇ

SALZBURG

INNSBRUCK

ŠTÝRSKÝ
HRADEC

RAKOUSKO
NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ
Originální uzamykatelný držák zvládne 

přepravit až čtyři páry lyží nebo dva 
snowboardy. Lze ho 

namontovat jak na 

uzavřený profil, tak na 

profil s T-drážkou.

K perfektním podmínkám pro lyžaře, 
snowboardisty, freeridery, běžkaře 
i rodiny s dětmi přidává Rakousko 
zázemí také pro další zimní sportovce. 
Tradičně bohatá je i nabídka 
regionálních potravin, které 
se v dobré kvalitě dají 
koupit i v běžných 
obchodech.

PORADNA
Zimní výbava je 

v Rakousku povinná od 1. listopadu až do 
15. dubna, řidič s letními pneumatikami na zasněžené vozovce 
může dostat pokutu až 5 000 eur. Zimní pneumatiky musí mít 

hloubku vzorku nad 4 mm!
◼ Bez sněhových řetězů není povolen vjezd do některých horských 

středisek. U příjezdových komunikací do výše položených areálů při 

špatném počasí nasazení řetězů kontroluje policie, 

sněhové řetězy (rychlost omezena na 40 km/h) musí 

mít povinně i vozy s pohonem 4x4.

◼ Pozor na IG-L zóny (snížená 

rychlost většinou na dálnicích kvůli 

omezení emisí). Hrozí vysoké 

pokuty jak za rychlost, tak 

za znečištění životního prostředí 

a zákaz jízdy až na 24 h. Reflexní vesty pro celou 

posádku musí být přímo v kabině. Na dálnicích je při 

kolonách povinná tvorba nouzových koridorů.
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NOC V IGLÚ NA LEDOVCI

Na Kitzsteinhornském ledov-

ci (Kaprun) staví na zimu Ice 

Camp s 11 iglú – sedm jako 

hotel a čtyři společenské (bar 

aj.). Najdete tu také snowpark 

(30 000 m2,  70 překážek). 

Sjezdovky zde začínají 
i ve výšce 3 030 m n. m.

Park Gletscher je otevřen 

téměř celý rok. 

 www.kitzsteinhorn.at

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

PORADNA
Zimní výbava je

v Rakousku povinná od 1. listopadu až do 
15. dubna, řidič s letními pneumatikami na zasněžené vozovce
může dostat pokutu až 5 000 eur. Zimní pneumatiky musí mít 
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LINZ

VÍDEŇ

SALZBURG
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HRADECHR
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LYŽOVÁNÍ PO 365 DNŮ V ROCE 

LYŽOVÁNÍ PO 365 DNŮ V ROCE 

 www.hintertuxergletscher.at

Na Hintertuxu najdete nejvyšší U-rampu 
v Evropě a přírodní Natur Eis Palast s obřími rampouchy a ledovými útvary. 
Je tu i „letní“ sněhový Betterpark (duben/
červenec, pak od září) pro freestyle. 

BRUSLAŘSKÝ RÁJ NA WEISSENSEE

BRUSLAŘSKÝ RÁJ NA WEISSENSEE

Největší bruslařská plocha v Evropě

(dráha 25 km + ovál 400 m, cena 5 eur/den). 

Letos se jede (20. 1. – 4. 2.) na jezeře již 

30. „Holandský okruh“ (5 000 účastníků, 

200 km). Také hřiště na hokej a curling, 

stopy pro běžkaře i trasy pro pěší.

 www.weissensee.com

GSKIJÖRING
Za koňmi, psy, motocyklem nebo sněžným skútrem. Nemusíte na ledovec, skútry na vás čekají např. také v Dolním Rakousku (oblast Lackenhof-Ötscher).  

 www.oetscher.at

CO V SEZONĚ NAVŠTÍVIT?

26.–27. ledna 2018 – V korutanském 

Nassfeldu závod Schlag das Ass / Poraz eso (25,6 km, 

6400 m převýšení). Závod otevřený pro veřejnost! 

10.–17. března 2018 – Nejvýše položený farmářský trh 

v Rakousku se stánky ve všech pěti regionech Ski Amade

Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků, v Innsbrucku 

(4. 1.) a v Bischofshofenu (6. 1.) 

JAK VÝRAZNĚ UŠETŘIT?
Korutany – V nabídce je 10 výhodných balíčků cílených zejména na rodiny s dětmi. Například Bad Kleinkirchheim má akci Family €uro, v rámci níž lyžují děti do 12 let od 6. 1. za 1 € (rodič musí mít skipas). Ski Amadé – při Ladies Week (17.–24. 3.) má při týdenním pobytu v hotelu partner/kamarádka skipas zdarma. Hochficht na Šumavě má sezonní skipas od 345 eur a k tomu skipas zdarma pro děti z rodiny do 10 let. Když si rodiče koupí dvě sezonní permanentky, posouvá se věkový limit až na 15 let! 

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Vysoce kvalitní homologované 

sněhové řetězy v šikmostopém 

provedení s články z manganem 

legované ušlechtilé oceli. 

Samozřejmostí je snadné
nasazování bez nutnosti 
popojíždět.

VAK NA LYŽE
Díky sklopné loketní opěrce můžete 

bezpečně převážet uvnitř auta až 4 páry 

lyží. Pevný, voděodolný obal

lze i s lyžemi připevnit pod 

středovou hlavovou

opěrku. Maximální

nosnost 24 kg.

PŘÍČNÝ STŘEŠNÍ NOSIČ
Různé druhy příčných střešních nosičů pro 

jednotlivé modely vždy vyhovují 
nejpřísnějším bezpečnostním normám 

a umožňují bezproblémovou montáž dalšího 

originálního příslušenství 

ŠKODA.

1 221 Kč
Cena od

1 373 Kč
Cena od

STŘEŠNÍ BOX (380 l)
Do originálního střešního boxu se vejde až

pět párů lyží nebo čyři snowboardy. 

Aerodynamické tvary přispívají k nižší 

hlučnosti i spotřebě paliva.

ZILLERTAL

VÝHLED S PROPASTÍ POD NOHAMA

VÝHLED S PROPASTÍ POD NOHAMA

Terasa Sky Walk (17 m, skleněná podlaha) v oblasti 

Schladming-Dachstein (Ski Amadé). K dispozici je 

i 70 kilometrů sáňkařských drah a téměř 

500 km běžkařských tras. Děti do 10 let 

v doprovodu rodičů lyžují v oblasti 

Schladming-Dachstein zdarma. 

 www.schladming-dachstein.at
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KDE VÝHODNĚ NAKOUPIT?
U Vídně v outletu Parndorf 1 , na trase u Lince je obří centrum Plus City 2 . Burton Store Innsbruck 3  je zaměřen na výstroj pro lyžaře a snowboardisty, obdobné zboží nabízí Ski Sport Outlet při vjezdu do Zillertalu 4 . V Salzburgu 5  je oblíbený zejména Designer Outlet přímo u dálnice.

1

2

5

4

3



BOLOŇA

NEAPOL

MILÁN

TURÍN

BENÁTKY

ŘÍM

ITÁLIE

PORADNA
V Itálii nemají jednotné předpisy na používání zimních pneumatik. V oblasti Val 
d‘Aosta od 15. 10. do 15. 4., jinak platí od 1. 11. do 15. 4. a vše je vyznačeno 

dopravními značkami. Alternativou k zimním pneumatikám jsou sněhové řetězy, s nimiž je 
rychlostní limit 50 km/h. Na jiných než zimních pneumatikách ale přes Rakousko nejezděte!
◼ V mnoha italských městech zavedli ekologické zóny. Centra řady historických měst jsou tak pro „přespolní“ 

automobilisty prakticky nedostupná. Značení je zpravidla jen v italštině.

◼ Řidiči, vlastnící řidičský průkaz kratší dobu než tři roky, mají i na dálnici limit 100 km/h a alkohol 0. 

Za deště je rychlost na dálnici snížena na 110 km/h. Povinné je celodenní svícení. Ve vozech přepravujících děti a mládež 

do 18 let a těhotnou ženu platí zákaz kouření. Za noční provinění pokuty vyšší než za dne.

POHODOVÁ ATMOSFÉRA  A MODERNÍ INFRASTRUKTURA

SAFARI V DOLOMITECH

Lyžařský okruh Sella Ronda 

představuje jedinečný výlet. 

Za jeden den díky propojeným 

lanovkám a sjezdovkám pře-

konáte při této „safari“ 80 km, 

čtyři průsmyky, čtyři údolí 

a nafotíte jedinečná panoramata. 

Další dny máte na poznání 

zbylých 407 km sjezdovek... 

 www.dolomitisuperski.com

U českých lyžařů patří Itálie 
k nejoblíbenějším. Na jeden 

skipas tu bývají doslova 
gigantické počty kilometrů. 

Přitahují i dostupné ceny 
ubytování, zejména v apartmá-

nech a rodinných penzionech. 
Zvažte i návštěvu vyhlášených 

italských památek – jsou v zimě 
mnohem méně zaplněné.
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CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

ČEPICE A ŠÁLA
Elegantní unisexová zimní čepice se šálou v šedé 

barvě. Skvěle padne třeba ke kolekci KODIAQ. 

Kreativitě ve způsobech nošení se meze 
nekladou.

10

NABÍDKA PRO VŠECHNY

NABÍDKA PRO VŠECHNYKronplatz  uspokojí náročné 
i pohodové lyžaře, na širokých sjezdovkách je dost 

místa i při prázdninových náporech. Z vrcholu, kde je 
snowpark pro děti, vede do údolí 

pět sjezdů s převýšením přes
1 000 m. Skipas a gastronomie 

mírně nad běžnou italskou ceno-
vou hladinou.

 www.kronplatz.com

MÓDA POD TŘÍTISÍCOVKAMI

MÓDA POD TŘÍTISÍCOVKAMI

Nejznámější italské středisko Dolomit – Corti-

na d‘Ampezzo – je obklopeno areály na 

třítisícových vrcholech. Cortina žije v duchu 

starých „olympijských časů“. Pěší zónu 

v centru obsadily drahé obchody. Vlastně 

i módní přehlídka přímo na ulici...

 www.dolomiti.org/en/cortina 

TŘI BONUSYTŘI BONUSY, DVA  CENOVÉ
 DVA  CENOVÉ

Livigno láká na bezcelní zó  nu a rovněž na předsezonní 
skipasy zdarma. Třetím  zdejším bonusem je totiž 
sníh již od listopadu až  do května. Lanovky a sjezdovky jsou po obou  stranách údolí a dojezdna lyžích možný až do m  ěsta. Je zde i největší italský snowpark. Pro m  otorkáře možnost zajezdit si i na ledu.

 www.skipasslivig  no.com

ZIMNÍ POHODA V TOSKÁNSKU
ZIMNÍ POHODA V TOSKÁNSKU

V létě přeplněné toskánské památky (Florencie, 

Pisa, Siena) si lépe vychutnáte od podzimu 

do jara. Také degustace zdejších vín (Brunello, 

Nobile, Chianti) jsou pohodovější, zkuste 

Chianti Classico v Tenute Bibbiano. Lyžovat 

můžete v Toskánsku na dvoutisícovce 

Cimone (50 km sjezdovek, lanovka

a sedm sedaček).  w
w

w
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CO V SEZONĚ NAVŠTÍVIT?

Lyžařské maratony - Pustertalský lyžařský maraton (13. 1.), Marcialonga

u Bolzana (28. 1.), lyžařský běh Gsiesertal (17.–18. 2.). Vše v Jižním Tyrolsku. 

Biatlonový SP – 18.–21. 1. v italské Anterselvě, poslední SP před olympijskými hrami. 

Muzeum Ferrari v Modeně a Maranellu, nová budova v Modeně ve tvaru kapoty je dílem 

arch. Kaplického. Od listopadu do března denně 9.30 - 19 h, společné vstupné 26 eur.

KDE VÝHODNĚ NAKOUPIT A JAK UŠETŘIT?

Outlety na cestě přes Německo (Mnichov/Parsdorf, 

Ingolstadt), Outlet Center Brenner přímo u dálnice na hranici.

Livigno poskytuje před sezonou a v jejím závěru ubytovaným od 

čtyř dnů skipasy zdarma. Díky bezcelní zóně levně nakoupíte 

alkohol, kosmetiku, oblečení, benzin a naftu.  

Palivo při cestě do Itálie natankujete nejlevněji v Rakousku.

DEŠTNÍK MOTORSPORT
Černý deštník s potiskem ŠKODA Motorsport 

a logem R5 je doplněn kontrastní zelenou 
konstrukcí. Madlo je v designu vzorku pneumatiky.

MULTIFUNKČNÍ 
ŠÁTEK

Součástí originální 

kolekce KODIAQ je 

i unisex šátek s různými 
možnostmi nošení. 

Hodí se všude tam, kde 

se může počasí 

nenadále změnit.

OEAEAEAAAAPOOLNE PONEAPOL

CO NAKOUPIT?
Značkové zboží – oblečení, 

kabelky, boty i brýle koupíte v Itálii 

levněji než u nás, kromě toho 

s daleko větším výběrem.

Potraviny – sušená a nakládaná 

rajčata, janovské pesto a další 

omáčky, těstoviny nejrůznějších 

velikostí a tvarů, jaké u nás neuvidíte. 

Parmigiano Reggiano – pravý 

vyzrálý 

parmezán 

koupíte v Itálii 

až o třetinu 

levněji než 

v Česku.  

Panenský olivový olej – lisovaný za 

studena. V Itálii opravdu platí, že 

vyšší cena rovná se i vyšší kvalita.391 Kč
Cena pouze

KOMPLETNÍ
ZIMNÍ KOLA
Skutečně široká nabídka 
kompletů disků kol se zimními 

pneumatikami pro všechny 

modely za výhodné ceny.



LUBLAŇ

MARIBOR

PTUJ

KRANJ
CELJE

POSTOJNA

LUBLAŇŇ

MARIBOR

PTUJ

KRANJ
CELJE

POSTOJNA

SLOVINSKO ZEMĚ KRÁT KÝCH VZDÁLENOSTÍ

Ve Slovinsku je všude blízko, a tak 
zde můžete během jednoho dne 
lyžovat a večer se procházet po 
mořském pobřeží a sednout si do 
příjemné restaurace. Možností 
kombinací zimních sportů s různými 
dalšími aktivitami je zde víc než dost 
- lze sjíždět divokou vodu na raftu 
nebo se jen tak „naložit“ do termálů. 
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SJEZDOVKY I MŮSTKY U TRIGLAVU
Kranjska Gora hostí 
každoročně závody SP. 
Kromě sjezdovek nabízí 
v údolí Zgornja Savska 
lyžování v hlubokém sněhu 
mimo sjezdovky, najdete tu 
lezení po zamrzlých 
vodopádech a v Planici se 
můžete svézt na laně nad 
mamutími můstky. 

 www.kranjska-gora.si 

JAK VÝRAZNĚ 
UŠETŘIT?

Dálniční známka je drahá – týdenní stojí 15 euro a na pobyt od soboty do soboty potřebujete dvě. Zvažte délku pobytu i případný objezd dálnice. 
Kranjska Gora – pokud si vyberete toto středisko, můžete dojet 
z Rakouska po silnicích 106/201 
a „vignette“ nepotřebujete.
Postojnska jama – možnost 
výhodného balíčku na více prohlídek (jeskyně, hrad Predjama, interaktivní Expo pavilon, vivárium…) – můžete ušetřit téměř 20 eur.

SPORTOVNÍ ČEPICE
Bílá čepice s bambulkou a velkým nápisem 

ŠKODA je vhodná i do chladnějšího počasí. 
Tepelný komfort zajišťuje podšití microfleecem.

BATOH
MOTORSPORT
Sportovní batoh 

s objemem
28 litrů má 

polohovatelné 

popruhy i bederní 

pás a samozřejmě 

spoustu kapes 

a úložného 

prostoru.

GUMOVÉ 
KOBERCE
Gumové či 

gumotextilní koberce 

nabízené pro všechny 

modely jsou v zimním období 
k nezaplacení - chrání podlahu vozu 

proti znečištění a je samotné lze 

vyčistit velmi snadno.

PÁNSKÁ 
VESTA

Velmi lehkou, ale 

plně funkční 

sportovní pánskou 

vestu ŠKODA lze 

snadno sbalit do 
malého vaku. 

Solidní 

voděodolnost 

7 000 mm.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

726 Kč
Cena pro RAPID

PORADNA
Zimní pneumatiky jsou zde 
povinné od 15. 11. do 15. 3. 

Hloubka dezénu stačí 3 mm, což platí ve Slovinsku i pro letní pneu 
používané v zimě. Řidič musí mít sněhové řetězy (jinak jsou jen 

doporučeny) v kufru. Přes Rakousko se však na letních nedostanete…
◼ Čerpací stanice v horských oblastech nemívají otevřeno nonstop, 

hlídejte si tedy dostatek paliva. Rychlostní limity jsou obdobné jako v ČR, 

pokuta zaplacená na místě je ze zákona snížena o 50 %.

◼ Ceny PHM určuje stát a jsou všude stejné.

◼ Do křižovatky je zakázáno vjíždět na oranžovou. Limit na alkohol je 

0,5 promile, ovšem mladí řidiči do 21 let a ostatní s praxí pod dva roky 

či profesionálové za volantem mají nulový limit. 

CO V SEZONĚ NAVŠTÍVIT?
Piran – městečko proslulé svou krásou a opěvované 

i v písních je v zimě příjemně klidné.

Kranjska Gora – 3.–4. 3. SP v alpském lyžování mužů, obří slalom, slalom.

Planica – 20.–21. 1. SP v běžeckém lyžování, sprint a 15 km klasicky, 
23.–25. 3. lety na lyžích jednotlivců a družstev.

TEPLÁ A LÉČIVÁ VODA
TEPLÁ A LÉČIVÁ VODA

Terme Olimia v městě Podčetrtek, lázeňské 

komplexy Dobma, Čatež, Rimské Terme nebo 

Moravské Toplice. Dnes názvy, příště pro vás 

třeba příjemné vzpomínky. Nejsou sice přímo 

pod sjezdovkami, ale lze je spojit se zimním 

pobytem. Vždyť Slovinsko je zemí krátkých 

vzdáleností…

 www.slovenia.info

VŠECHNY TYPY VODNÍ ZÁBAVY
VŠECHNY TYPY VODNÍ ZÁBAVY

Z HOR DO PODZEMÍ

Z HOR DO PODZEMÍ

 www.dolina-soce.si
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Canyoning, rafting, kajaky, hydrospeed…  V outdoorovém 

městečku Bovec a destinaci Dolina Soče čistě zimní termíny 

na rafting nemají, ale jarní termíny od 15. března tu můžete 

spojit s březnovými nebo dubnovými lyžařskými pobyty.

Jednou z nejzajímavějších 

jeskyní v Evropě je 

Postojnska jama. V zimě 

(listopad–březen) mají tři 

prohlídky denně (10, 12, 

15 h). Na rozdíl od léta 

tu nebývá přeplněné 

parkoviště. Teplota 

v jeskyni je celoročně 

cca 10 °C. Žádejte 

audioprůvodce 

v češtině.

ZA KOŇMI DO LIPICE
ZA KOŇMI DO LIPICE
Světoznámý hřebčín patří k nejstarším v Evropě. Zážitkem jsou již výběhy se stovkami bílých koní. Vstupenka obsahuje komentovanou prohlídku, vstup do muzea kočárů i návštěvu zdejší nejstarší stáje Velbanca. Uvidíte třeba i drezuru.

 www.lipica.org

CO NAKOUPIT?
Piranskou sůl, která se vyrábí 700 let starou metodou vysušování na slunci. Není mletá ani rafinovaná a má skvělou chuť.Idrijskou krajku, překrásně a něžně zdobenou, pyšnící se nepřetržitou tradicí výroby od roku 1876. Čokoládu Gorenjka, zejména její mléčnou variantu s celými lískovými oříšky, která se v podnikových prodejnách prodává i v kilových baleních, obaly se mění (oblíbené jsou vánoční motivy).  Dýňový olej, tedy pokud vám zachutnaly slovinské saláty, v kterých jen málokdy chybí. Má nasládle oříškovou chuť a přidává se i do vanilkové zmrzliny a dalších pokrmů. 
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SPOUSTA LYŽAŘSK ÝCH STŘEDISEK A JISTOTA SNĚHUFRANCIE

Lyžařskou velmoc tvoří okolo 
400 středisek s tisíci sjezdov-
kami a lanovkami, které často 
začínají přímo na prahu hotelů. 
Francouzské alpské areály, vyhledávané 
i pro jistotu sněhu, bývaly dost spartánské. 
To se mění – služby a zážitky přibývají, na sníh 
bohaté a kvalitní sjezdovky zůstávají. 

PORADNA
Zimní pneumatiky (vzorek minimálně 
3,5 mm)  jsou ve Francii povinné na 

označených úsecích, a pokud jsou zimní podmínky 
(sníh, led). Dopravní značka označuje i úseky, kde 
jsou za sněhu a ledu povinné sněhové řetězy. 
◼ Přes Německo nemusí od 1. 1. 2018 stačit pláště 
M+S bez alpské vločky, tedy celoroční nebo terénní, které 

používají zejména velká SUV. Výjimka do 30. 9. 2024 bude 

platit pro pláště vyrobené před 31. 12. 2017. 

◼ V Německu ekologické zóny vyhlásilo už přes 100 měst 

(www.umweltzone.de), ve Francii zatím jen čtyři (Paříž, Lyon, Lille 

a alpský Grenoble). V Paříži platí nízkoemisní zóna v centru až po 

okruh Périphérique. Známky se  musí objednat a zaplatit (4,80 eura) 

na internetu (www.certificat-air.gouv.fr). 
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CO NAVŠTÍVIT?
Trophée Andros – automobilové závody na ledu, od 2. prosince do 3. února 2018 se jedou na více okruzích (Val Thorens, Alpe d´Huez, Isola 2000, Serre Chevaliier, Lans en Vercors, Superbesse – www.tropheeandros.com).Grande Odyssée – etapový závod psích spřežení 12 středisky, bivaky na sněhu, od 13. do 24. 1. 2018 (www.grandeodyssee.com). Rallye Monte Carlo (22.–28. 1. 2018), pravidelně se účastní i tým ŠKODA Motorsport. Přesná trasa a program na www.acm.mc

LET S LYŽEMI NA LANĚ

Ve velmi vysoko 
položeném areálu Val 
Thorens (součást areálu 
Tři údolí, 600 km 
sjezdovek) se můžete 
vrátit do údolí také po 
laně. Lanovka tyrolienne 
začíná ve 3 230 m n. m. 
a po závěsné lanovce 
můžete absolvovat za 
50 eur let dlouhý 
1 300 m (lyže 
zavěšené na zádech).

 www.valthorens.com

CO SI PŘIVÉZT?

V Německu je velké množství 

outletů, ovšem blízko obvyklé trasy do 

francouzských Alp je vlastně jen sportovní 

v Herzogenaurachu. 

Nůž Opinel – tradice od roku 1890, slovo 

opinel je v Alpách synonymem pro nůž. 

Existují různé typy pro volný čas i kuchyni. 

Sýr Beaufort – smí se vyrábět jen v jedné 

oblasti Savojska. Zraje půl roku a v zimě 

kupujete pouze ten z letní pastvy na 

horských loukách. 

JAK UŠETŘIT?
Po Velikonocích (letos po 2. 4.) má řada středisek pro děti do 12 až 15 let lyžování zdarma, pokud si aspoň jeden rodič koupí skipas.Andorra – pokud zamíříte lyžovat do Pyrenejí, naplánujte si výlet do nedalekého bezcelního ráje. V Andoře se vyplatí nákup nejen alkoholu a značkové kosmetiky, ale i oblečení, elektroniky a sportovní výstroje. Andorra má i skvělý lyžařský areál Grandvalira (193 km sjezdovek).

ZIMNÍ DÁMSKÁ BUNDA
Ultralehká elegantní zimní dámská bunda 

z kolekce ŠKODA z dutého vlákna má 
vyšší límec s překrytím zipu. Lze ji sbalit 

do malého vaku.

DEŠTNÍK L&K
Hnědý luxusní deštník 

z kolekce Laurin

& Klement má pouze 

decentní označení 

a jeho rukojeť je 
potažena příjemnou 
kůží. Dodáván je 

v exkluzivním obalu.

LOPATA NA SNÍH
Třídílná lehká (750 g) hliníková lopata na 

sníh by během zimních měsíců neměla 

chybět v žádném autě.  

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

876 Kč
Cena

58 Kč
Cena pouze

ŠKRABKA NA LED
S MĚKČENOU RUKOJETÍ

I na silnou námrazu na oknech vašeho auta 

snadno vyzrajete s robustní škrabkou, která 

snese i větší přítlak. 

SLUNEČNÍ
BRÝLE RS
Sluneční brýle s modrými 

zrcadlovými čočkami, 

vyrobené ze superlehké 

nerezové oceli s UV 
ochranou 400 a modrým 

logem RS na obou 

straničkách.  

NA SNĚHU A POD VODOU
NA SNĚHU A POD VODOU

V několika francouzských střediscích s jezerem (např. Tignes, Val Thorens, Chamrousse) můžete vyzkoušet potápění pod ledem. Předchozí zkušenosti nejsou potřebné, ponořuje se do hloubky 2–7 m pod dohledem instruktora, do modré říše ozářené přes led tlumeným sluncem. Cena do 100 eur.  w
w
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PYRENEJE JAKO NA DLANIPYRENEJE JAKO NA DLANI
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mNejvětší z desítky větších 

lyžařských areálů 

v Pyrenejích spojuje dva 

sjezdové revíry: La Mongie 

a Baréges. Nabízí 80 km 
sjezdovek, 50 km 
běžeckých stop a při 

pohledu z Pic du Midi 

(2 877 m n. m.) 

dechberoucí

panoráma Pyrenejí.

PIONÝŘI Z ORCIERES 1850

PIONÝŘI Z ORCIERES 1850

Zdejší lyžařský areál patří mezi 

průkopníky inovací. Kromě první 

lyžařské školky tu instalovali 

první „tyrolienne“ (sjezd na kladce 

po laně) ve Francii, které najdete 

i ve Val Thorens. V tzv. Sportovním 

paláci najdete pod jednou 

střechou všechny druhy aktivního 

relaxu. Ve výšce 2 280 m zde 

nabízejí i noc v iglú.

 www.orcieres.com

REZORT S OLYMPIJSKÝMI KOŘENY

REZORT S OLYMPIJSKÝMI KOŘENY

Středisko Chamrousse je oblíben ým cílem 

pro rodiny s dětmi. Na ZOH 1968  v Grenoble 

zde ovšem J.-C. Killy získal tři zlaté  medaile, 

takže náročné tratě tady nechybí.  Poloha na 

západ zaručuje hodně sněhu a poz  oruhodné 

osvětlení do červena při zapadají  cím slunci. 

Výhodou je i zázemí velkoměsta. 

 www.chamrousse.com



KVALITA MÁ SV OU CENUŠVÝCARSKO
Švýcarská lyžařská střediska jsou 
vyhlášená po celém světě. Tato pozice, 
podmínky i výborný servis se však 
odrážejí ve vyšších cenách. Poměr 
cena/kvalita je ovšem odpovídající.  
Navíc se nyní v některých střediscích 
setkáte celosezonně se skipasy zdarma 
pro mladší děti ubytovaných 
rodin. 

PORADNA
Zimní pneumatiky jsou jen doporučené, ale řidič je 

pokutován za nehodu způsobenou použitím špatných 
pneumatik a zodpovědný je pak i za škodu. Hloubka 

dezénu musí u cizinců odpovídat jejich předpisům. 
Sněhové řetězy jsou povinné na místech označených značkou. 

K cestě do Wallisu jsou využívány autovlaky. 
◼ Dálniční známka je jen celoroční a za léta nezměněnou cenu 40 CHF. 

Vyhnout se placeným úsekům takřka nelze. Hraniční tunely Mt. Blanc 

a Grand San Bernardino se platí extra.

◼ Přísné postihy za překračování rychlostních limitů (50, 80 

a 120 km/h), kontroluje se i dodržování omezení v obytné zóně (30 km/h). 

Extrémní provinění (+70 km/h na 30 km/h, 100 km/h v obci, 140 km/h 

mimo obec a +80 km/h na dálnici) je trestný čin – vězení až 4 roky, ztráta 

řidičáku na dva roky, případně zabavení a prodej vozidla. Přísně zakázáno  je 

jakékoliv používání antiradarů. 
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CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

BEZCELNÍ LYŽOVÁNÍ

Údolí Samnaun (Silvretta Arena) nabízí po 

propojení s rakouským topstředis-

kem Ischgl 200 km sjezdovek. 

Dalším lákadlem je bezcelní zóna 

– kosmetika, hodinky, móda, 

alkohol, tabák i pohonné 

hmoty za výhodné ceny.

 www.samnaun.ch

JAK UŠETŘIT?
Netelefonujte! Roaming ve Švýcarsku zdražil až 150x: za SMS zaplatíte cca 10 Kč, 1 MB dat stojí až 252 Kč, odchozí hovory 30–41 Kč, příchozí hovory 17–24 Kč!Při koupi dražšího zboží (útrata nad 400 CHF) lze v obchodě požádat o Tax-Free Shopping Check, který si necháte na celnici při odjezdu potvrdit, a tamtéž si můžete na hotovostní pokladně vyzvednout peníze.
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CO V SEZONĚ NAVŠTÍVIT?

Mistrovství světa Mikulášů – sjezd Santa 

Clausů v Samnaunu (přelom listopad/prosinec).

Lauberhorn ve Wengenu – nejdelší ze sjezdů SP 

(12.–14. 1. 2018), skok Hundschopf zřejmě nejfotografova-

nější ve Světovém poháru. 

Inferno Downhill – šestnáctikilometrový sjezd z vrcholu 

Kleines Schilthorn do Murrenu, 75. ročník (17.–20. 1. 2018).

Ženevský autosalon – 8.–18. 3. 2018, možnost spojit 

prohlídku s lyžováním ve Švýcarsku nebo Francii.

ZA PRVNÍM JAMESEM BONDEM 

ZA PRVNÍM JAMESEM BONDEM 
Schilthorn je nejslavnější ze 
čtyř otáčecích restaurací ve 
Švýcarsku. Filmaři (snímek Ve 
službách Jejího Veličenstva 
se Seanem Connerym) přispěli na její dokončení. Kromě výhledů i muzeum 

k filmu s Bondem. Pod vrcholem skiareál Mürren-Schilthorn.

 www.schilthorn.ch CELOROČNÍ LYŽOVÁNÍ

CELOROČNÍ LYŽOVÁNÍ

Hotelová vesnička Saas-Fee je 

bez autoprovozu. Z lyžařského 

centra Felskinn vede nejvyšší 

metro světa k otáčivé restauraci 

Mittelallalin, u které je i ledovcová 

jeskyně s ledovými sochami. Na 

ledovci se lyžuje celoročně, lyže 

můžete nechávat v šatnové 

skříňce. 

 www.saas-fee.ch

VLAKEM AŽ NA LEDOVEC

VLAKEM AŽ NA LEDOVEC

Železnice s nejvýše položenou 

stanicí (Jungfraujoch, 3 454 m n. m.) 

v Evropě vede z údolí Interlaken. 

Cesta trvá 3 h a vlak jezdí celý rok. 

Nahoře je kromě vyhlídky také 

restaurace, kino, ledovcová 

jeskyně, muzeum o výstavbě 

a výrobna čokolády 

Lindt. 

 w
ww.ju
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MOST I TESTEM ODVAHY
MOST I TESTEM ODVAHY

 Nejv yšší visutý most Evropy Titlis Cliff 

Wa lk (3 041 m n. m., 100 m délka, 91 cm 

ší řka) nad ledovcovými štíty hory Titlis  

 je vlastně dlouhou vyhlídkovou plošinou 

a také zkouškou odvahy.

 www.titlis.ch/de/gletscher/cliff-walk

CO SI PŘIVÉZT?
Sýr Gruyére – v sýrárně ve stejnojmenné vesničce kousek od dálnice Montreaux–Bern prodejna i exkurze, denně 9–18 h (7 CHF).  Ovocné pálenky – slivovice, Zugská višňovice, ale hlavně hruškovice s plodem uvnitř láhve. 

Victorinox – proslulý švýcarský vojenský nůž tu najdete v mnoha verzích a stoprocentně originální.
Hodinky – umělohmotné Swatch se tu dají sehnat od 50 franků v různých designech. Koupit lze samozřejmě i jiné značky. Levněji je však nakoupíte v Lichtenštejnsku a bezcelní zóně v Samnaunu.

HOKEJOVÝ
DRES
ŠKODA je dlouho-
dobý partner ledního 
hokeje, a tak nabízí 

všem fanouškům 

hokejový dres 

s velkým logem na 

prsou, který je vyroben 

z polyesteru s gramáží 

200 g/m2. 

DÁMSKÁ MIKINA
ŠKODA

Dámská funkční 

mikina s kapucí je 

vyrobená 
z vrstvené 

tkaniny. Kapuce 

a přední část jsou 

podšity technickou 

síťovinou 

v atraktivní 

oranžové barvě.

PUK ŠKODA
A pro fandy hokeje ještě jednou – hrací puk 

z černé pryže s logem ŠKODA. Puk má 

hmotnost 160 gramů a průměr 75 mm.
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MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ
SWISSCARD
S tímto víceúčelovým 

nástrojem od 

Victorinoxu, 

který má 

velikost 
kreditní 
karty, vás nic 

nezaskočí – pinzeta, 

pilník, šroubovák... vše 

máte stále s sebou.

399 Kč
Cena pouze



NEZAPOMNĚLI JSTE NA NĚCO?  ANO, MÁM

TAŽNÉ LANO
Zabere málo místa, skoro nic neváží, ale když na to přijde, je k nezaplacení. Během zimního 
období by nemělo elastické tažné lano chybět v žádném autě. Nikdy nevíte, kdy budete 
potřebovat „jen trochu cuknout“, aby se kola vašeho auta zase dostala na sjízdnou vozovku.

DOBRÁ FUNKCE STĚRAČŮ A SVĚTEL
Častý déšť i sněžení, špína a sůl na vozovce a v neposlední řadě také dřívější stmívání, to jsou 
naprosto dostatečné důvody k tomu, aby jak osvětlení, tak stěrače vašeho auta fungovaly na 
jedničku. Vždyť často stačí k lepšímu výhledu vyměnit jen stírací lišty.

AKUMULÁTOR V PERFEKTNÍ KONDICI
V zimním období dostává akumulátor v autě opravdu zabrat, a pokud není v dobré kondici, 
stačí jedna mrazivá noc a ráno už nenastartujete. Pokud víte, že během zimní dovolené bude 
vaše auto třeba i několik dní odstaveno někde na parkovišti, máte o důvod více nechat si 
akumulátor v servisu ŠKODA odborně zkontrolovat a v případě potřeby pořídit zcela nový.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Často jsou v zimě, zejména v Alpách, povinné i pro vozy s pohonem 4x4, takže jejich 
přítomnost v kufru auta určitě nepodceňujte. Sněhové řetězy musí být homologované 
pro daný rozměr pneumatik. Pokud jste je ještě nikdy nenasazovali, zkuste si je doma 
v garáži alespoň rozbalit a seznámit se s návodem k obsluze. Nasazování je snadné, 
když víte, jak na to.

DALŠÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
Před cestou, na které plánujete ujet větší vzdálenosti, se vyplatí zkontrolovat termín a zbývají-
cí kilometry před nadcházející pravidelnou servisní prohlídkou. Třeba takový zimní výlet do 
Francie přidá klidně i 3 000 km a řešit servis v zimě na dovolené chce asi jen málokdo.

ŠKRABKA NA LED
Ruku na srdce, kdo alespoň jednou v životě neškrábal led z čelního okna kartou věrnostního 
programu z peněženky. Přitom i malá škrabka, kterou majitelé vozů ŠKODA najdou ve víčku 
palivové nádrže, stačí k mnohem rychlejšímu a účinnějšímu očištění skel auta. 

EVROPSKÝ ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ
Nemalujeme čerta na zeď, a i když není tento jednotný evropský formulář součástí povinné 
výbavy, doporučujeme ho mít vždy v autě – ať už po Čechách nebo v zahraničí. Výrazně totiž 
usnadní případné jednání s pojišťovnou, pokud dojde k nehodě.

„BALÍČEK POSLEDNÍ ZÁCHRANY“
Vozit během zimy v autě skládací lopatku, deku, termosku, tabulku čokolády, čelovku, zimní 
pracovní rukavice a třeba i náhradní ponožky, může znít banálně až legračně, ale jen do chvíle, 
než nastane situace, která se vám ještě před chvílí zdála naprosto nepravděpodobná...

ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ
Nemrznoucí přípravek do nádobky ostřikovačů skel a světometů se používá neředěný a jen 
díky tomu zabrání případnému zamrznutí ostřikovacího zařízení, a to až do teplot -25°C. 

DŘÍVE NEŽ VYRAZÍTE     RYCHLÁ KONTROLA VÁM UŠETŘÍ STAROSTI

ŠKODA ZÁRUKA MOBILITY
Doživotní ŠKODA Záruka mobility je zdarma ke každému 
novému vozu ŠKODA, pro starší vozy ji lze prodloužit při 
absolvování servisní prohlídky v autorizovaném servisu. V rámci 
záruky mobility je vám totiž dostupná nonstop asistenční služba 
ŠKODA Assistance jako pomoc na cestách 365 dní v roce, 
a to po celé Evropě.
Asistenční služba pomůže na místě, když nepůjde závada odstranit 
na počkání, zařídí odtah do nejbližšího autorizovaného servisu 
ŠKODA. V případě potřeby dostanete i náhradní vůz nebo se 
postará i o vaše ubytování v hotelu. To vše samozřejmě zdarma. 

Důležité kontakty ŠKODA Assistance v ČR: 800 600 000 | ze zahraničí: +420 236 090 002

AKTUALIZACE 
MAP V NAVIGACI
Jak u nás, tak v Evropě se 
neustále mění silniční síť, ulice 
i čísla popisná jednotlivých 
domů. Cestovat se zastaralou 
mapou v navigačním přístroji 
může v některých případech 
znamenat citelnou ztrátu času 
i zbytečně najeté kilometry navíc. 
Navigační data byste proto měli 
pravidelně aktualizovat. Pro vozy 
ŠKODA tak snadno učiníte na 
webu updateportal.
skoda-auto.com

(poslední aktualizace 11/2017). 
Po zadání VIN kódu vašeho auta 
systém sám rozpozná, jaké 
aktualizace jsou pro váš přístroj 
potřeba, a ihned je nabídne ke 
stažení. Online aktualizace map 
zdarma jsou možné pro vozy 
s infotainmentem MIB. 
U starších vozů doporučujeme 
aktualizaci map pomocí SD 
karty, dostupné u každého 
dealera vozů ŠKODA.

Asi to zná každý... Ten moment, kdy odjíždíte na delší dovolenou někam 
daleko a už s nastartovaným autem se před domem naposledy ptáte: 
„Tak, máme všechno?“ Náš přehled vám to usnadní.
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MÁTE DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE?

OPRÁVNĚNÍ K JÍZDĚ DO CIZINY
OPRÁVNĚNÍ K JÍZDĚ DO CIZINY

TECHNICKÝ PRŮKAZTECHNICKÝ PRŮKAZ

POJIŠTĚNÍ A ZELENÁ KARTA
POJIŠTĚNÍ A ZELENÁ KARTA

ASISTENČNÍ SLUŽBYASISTENČNÍ SLUŽBY

PLATEBNÍ KARTA, PENÍZE A DROBNÉ MINCE PŘI RUCEPLATEBNÍ KARTA, PENÍZE A DROBNÉ MINCE PŘI RUCE

POVINNÁ ZIMNÍ VÝBAVAPOVINNÁ ZIMNÍ VÝBAVA

Pokud nejste přímým vlastníkem vozidla, což je 

případ nejen firemních aut, ale třeba také vozů 

na operativní leasing či vypůjčených aut, 

doporučujeme se před jízdou do ciziny vybavit 

oprávněním k jízdě od provozovatele vozidla (mělo 

by být notářsky ověřeno), a to minimálně 

v angličtině. Předejdete tak případným problémům.

Nepředpokládáme, že byste ho 

zapomněli, ale zkontrolujte si pro 

jistotu i platnost technické kontroly.

Všechny dokumenty k cestovnímu pojištění je 
dobré mít pohromadě, to samé platí 
i o pojištění vozidla (např. ŠKODA Pojištění). 
Určitě nezapomeňte tzv. zelenou kartu, 
tedy doklad o tom, že máte u svého auta platné 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pokud máte sjednané 
asistenční služby, uložte si 
do mobilu přímý telefon 
pro volání z Čech 
a zahraničí. Pozor! 
Telefonní číslo na 
ŠKODA Assistance
se změnilo, a tak 
používejte raději
už  nové 
800 600 000.

TIŠTĚNÁ MAPATIŠTĚNÁ MAPA
Buďte připraveni na 
vše. I na to, že si váš 
mobil postaví hlavu. 

Mít s sebou klasickou 
papírovou mapu s alespoň 
hlavními silničními tahy 

určitě neuškodí.

Při cestách po Evropě se pravděpodobně nevyhnete 

placeným silničním úsekům, ať už půjde o tunely či placené 

dálnice. Mějte proto při ruce jak platební kartu, tak peníze, 

abyste mýtnicí projeli co možná nejrychleji. Často se 

tam totiž tvoří kolony, tak ať nemáte zbytečný stres.

I když se povinná zimní výbava v různých evropských 

státech liší, je dobré vycházet z jakéhosi standardu, 

díky kterému nebudete mít nikde problémy. Základním 

předpokladem pro cestu na hory jsou samozřejmě 

zimní pneumatiky označené sněhovou vločkou 

v horském masivu. Musí mít minimálně 4 mm 

hluboký vzorek, ale raději obouvejte 6 mm a více (nové 

pneu mají až 10 mm). Pozor! Pneu označené pouze 

písmeny M+S (celoroční, nebo terénní) od 1. 1. 2018 nevyhovují při cestě přes 

Německo.  Standardem by měly být i sněhové řetězy v kufru. 

Před cestou zkontrolujte stav automobilu, zejména akumulátoru. Tankujte jen 

zimní naftu a udržujte dostatečnou rezervu paliva pro případ nečekané dopravní 

zácpy či uvíznutí. Lyže byste měli přepravovat pouze na střeše nebo upevněné 

v „rakvi“. Nezapomeňte na reflexní vesty pro všechny členy posádky. 

Použité fotografie: str. 4 – © lipno.info, skiareal.cz, 
str. 6 – © Tatry Mountain Resort, © slovakia.travel, 
str. 8 – © Skiamade.at, © Ice Camp Kitzsteinhorn,

str. 10 – © Four Seasons Hotel Firenze, str. 12 – © slovenia.info, 
str. 14, 15 – © Tignes/Monica Dalmasso, Val Thorens –
Tyrolienne/ C. Cattin, str. 16 – © Titlis.ch, Schilthorn.ch

Uvedené ceny produktů ŠKODA jsou doporučené
zákaznické ceny včetně DPH platné k datu vydání.

313 Kč
Cena pouze

1 661 Kč
Cena od 

1 373 Kč
Cena od

62 Kč
Cena pouze

267 Kč
Objem 3 litry



   MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! 
Nezáleží na tom, jestli si pořizujete vůz na leasing, nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická,
nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

•  Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let, nebo 60/100/150 tisíc km.

•  Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách. 

•   Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

•   Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji díky prokazatelné servisní historii.

•   Při koupi vozu s financováním rozložení servisních nákladů do měsíčních splátek.

www.predplaceny-servis.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

predplaceny_servis_200x275.indd   20 29.05.2017   10:36:10
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