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Kvalitní jídlo je nedílnou součástí 
spokojeného života a také na 

cestách se každý z nás chce 
za rozumné peníze dobře najíst. 
Věříme proto, že vám během 
letních měsíců přijde vhod tento 
tematický gastronomický průvod-
ce po celé České republice.

Naštěstí už dlouho neplatí, že by si Češi vybírali 
stravovací zařízení výhradně podle nejnižší ceny. Stejně 
jako u aut jsme zjistili, že nejdůležitější je poměr 
cena/hodnota. Rádi si i trochu zajedeme, klidně si 
mírně připlatíme, jen abychom měli z jídla a návštěvy 
restaurace dobrý pocit. Kvalitní suroviny, zvládnuté 
kuchařské řemeslo, solidní porce, milá obsluha, čisté 
prostředí a nakonec samozřejmě účet, který nám 
neudělá vítr v peněžence – to vše má vliv na následné 
hodnocení a případné doporučení ostatním.
I v Česku existuje celá řada průvodců a žebříčků 
s hodnocením restaurací a každý z nich má svoje silné 
i slabé stránky. Žádný není komplexní a nepochybně 
žádný také není 100% objektivní. To ani u hodnocení 
jídla nejde. Při sestavování našeho výběru jsme 
samozřejmě sledovali i tato veřejná hodnocení 
z různých zdrojů, ale přidali jsme také tipy z vlastní 
zkušenosti členů redakčního týmu. Výběr restauračních 
podniků, který dostáváte do rukou, nemá ambici být 
nekompromisním hodnotitelem kvality našich 
restaurací, ale chce vás přivést na gastronomicky 
zajímavá místa, na která byste se měli s vysokou mírou 
pravděpodobnosti rádi vracet. Každý z vás by si měl 
v našem letním gastronomickém průvodci najít to své, 
a to v takových cenových relacích, které nejsou 
vyhrazeny jen několika vyvoleným. Samozřejmě jsme 
výběr částečně podřídili i automobilové tematice, a tak 
nechybí tipy na zajímavé restaurace, jejichž majitelům 
tluče motoristické srdce natolik silně, že je to na první 
pohled znát už při vstupu do jejich podniku. 
Nalaďte svoje chuťové buňky a vydejte se spolu 
s námi na ochutnávku umění kuchařů napříč celou 
republikou. Stejně jako v předchozích vydáních, 
vám i tentokrát předkládáme také tipy na zajímavé 
produkty ze ŠKODA E-shopu, které mohou být na 
vašich cestách nepostradatelnými pomocníky či 
atraktivními doplňky.

Šťastnou cestu a dobrou chuť přeje
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Letos v květnu byla výrazně 
modernizována oblíbená aplikace 
ŠKODA Connect, která nyní přináší 
ještě lepší uživatelský komfort  
a více funkcí. Během procesu  
vývoje nové aplikace byly 
zohledňovány i uživatelské postřehy 
a zkušenosti zákazníků, takže má 
ŠKODA Connect nyní rychlejší 
odezvu, je přesnější a přehlednější. 
Kromě toho nabízí nové možnosti 
individualizace a samozřejmě jsou 
s aktualizací spojeny i nový design 
a přístup k řadě informací o vozu. 
Na úvodní obrazovce aplikace 
(„garáž“) lze například nastavit až tři 
zkratky, které uživateli umožní 
přístup k nejpoužívanějším údajům 
pomocí jednoho kliknutí. 
Přehlednější je rovněž třeba 
Plánovač tras, který řidiči před 
plánovanou cestou v závislosti na 
dopravní situaci připomene termín 
odjezdu, či online ovládání 
nezávislého topení a dálková 
kontrola aktuálního stavu vozu, 
stejně jako data vozu (mj. ujetá 
vzdálenost nebo spotřeba paliva).
V dohledné době přibude také 
kompatibilita pro chytré hodinky 
(watchOS, Tizen OS, Wear OS).

Nová aplikace ŠKODA Connect
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ŠKODA ZÁRUKA MOBILITY
Doživotní záruka mobility se 
vztahuje na všechny vozy 
ŠKODA, u starších vozů ji lze 
prodloužit při absolvování
servisní prohlídky v autorizova-
ném servisu ŠKODA. Součástí 
záruky mobility je mimo jiné 
i nonstop asistenční služba 
ŠKODA Assistance, která 
vyřeší neočekávané problémy na 
cestách 365 dní v roce, a to 
doma i po celé Evropě.

Asistenční služba pomůže přímo 
na místě, když nepůjde závada 
odstranit na počkání, zařídí odtah 
do nejbližšího autorizovaného ser-
visu ŠKODA. V případě potřeby 
je vám k dispozici náhradní vůz 
nebo ubytování v hotelu. To vše 
samozřejmě zdarma. 

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

ŠKODA Connect i další užitečné mobilní aplikace ŠKODA 
jsou k dispozici zdarma pro Android a iOS na stránkách 
ŠKODA nebo na App Store a Google Play.

Vybrané funkce ŠKODA Connect

Čerpací stanice 
a ceny paliva

Dopravní 
informace online

Automatické
oznámení 
nehody

Počasí a Zprávy

Plánování 
návštěvy servisu

Ovládání 
nezávislého
topení online



Při delších jízdách (a stání v kolonách) po našich dálnicích pořádně 
vyhládne. Kde se ale dobře najíst, pokud nechcete fastfood či obyčejný 
motorest u pumpy? Vybrali jsme pro vás restaurace s vyhlášenou 
kuchyní, které najdete poblíž hlavních tuzemských dálničních tahů. 
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■ KDE SE DOBŘE NAJÍST NA CESTÁCH PO   Č

2  GENIUS-LOCI | Žebrák

V přízemí renesančního domu 
se nachází restaurace, která se 
pravidelně umísťuje mezi stovkou 
nejlepších v ČR. Kuchyně má 
především italský charakter, ale 
samozřejmě nejen ten...

  www.genius-loci.cz

5  RESTAURANT 
     FORMANKA
Odpočívadlo D1 Kochánov, 
139 km, Měřín

Tradiční česká restaurace 
s domácí kuchyní sbírá na 
internetu od návštěvníků 
jednu pochvalu za druhou. 
Je to oáza, kde jsou na vás 
milí a nabídnou velkou porci 
skutečně chutného jídla.

  www.formankad1.cz

1   STEAK GRILL 
Roudnice nad Labem

Díky dvacetileté praxi majitele z amerických 
steakhousů si přímo u dálnice D8 (exit 29) po-
chutnáte na skvěle ugrilovaných masech, propeče-
ných přesně podle přání hosta. 
Motto: „Dejte lidem co chtějí, 
a co jim za jejich peníze patří.“

  www.steakgrill.cz

4   HOTEL GOLD
Chotoviny

Kousek od Tábora i od 
sjezdu z dálnice D3 (z Prahy 
83 km) na vás čeká nejen 
příjemný areál Hotelu Gold, 
který vznikl přestavbou 
pivovarských sklepů, ale 
hlavně tradiční česká kuchyně 
v moderním pojetí.

  www.hotelchotoviny.cz

3  RESTAURACE    
     LÍSKOVKA | Mníšek pod Brdy

V relaxačně-sportovním centru Esmarin 
najdete stylově zařízenou restauraci s velkou 
terasou, kde kromě stálého jídelního lístku 
připravují také tematické víkendové nabídky. 

  www.liskovka.cz

PRAHA

Karlovy Vary

Ústí nad Labem Liberec

Plzeň

Hradec
Králové

Pardubice

Jihlava

České Budějovice

BRNO
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CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

HRNEK NA 
ESPRESSO 
VOITURETTE
Káva chutná hned 
lépe z tohoto 
porcelánového 
hrnku s motivem 
počátků 
automobilismu. 
Objem 60 ml.

NÁKUPNÍ 
KOŠÍK

Skládací košík 
s pevným 

hliníkovým rámem je 
vyroben z materiálu 

odolného proti 
zašpinění i vlhkosti. 

Nosnost 12 kg.

O   ČESKU?

8  LA PUTIKA
Chlumec nad Cidlinou

Sympatické ceny, slušné 
porce a tematicky pestrý 

jídelní lístek, a to jak stálý, tak 
ten denní – to vše na vás čeká 
nedaleko centra Chlumce nad 
Cidlinou, který se nachází jen pár 
kilometrů od dálnice D11. 
Potěšující je, že ani parkování 
v okolí restaurace nebývá 
problematické. 

  www.laputika-chlumec.cz

   6   KAVÁRNA 
DVOREK

Bořetice u Hustopečí

Kavárna na dvorku bořetické 
fary s venkovním posezením 
pod jabloní nabízí skvělou 
kávu, dezerty, zmrzlinu a další 
delikatesy. Jinými slovy, její 
nabídka, styl a reference jsou 
dostatečným důvodem opustit 
dálnici D2 a „hodit se trochu 
do klidu“.

  www.dvorekboretice.cz

POWERBANKA 
10 000 mAh
Kovová externí baterie 
s barevným potiskem 
má dva USB porty 
(micro USB a USB), DC 
5V slot a displej ukazující  
aktuální stav baterie.

284 Kč
Cena

800 Kč
Cena

REPRODUKTOR JBL GO SCALA
Bezdrátový přenosný reproduktor JBL umožňuje 
díky Bluetooth připojení streamování hudby 
z telefonu či tabletu, připojení je možné 
i konektorem AUX. Baterie dobijete do plna za  
1,5 hodiny, následná doba přehrávání je až 5 hodin. 

LEHKÁ PÁNSKÁ 
BUNDA RS
Rychleschnoucí pánská 
technická bunda z funkčního 
prodyšného materiálu s vodním 
sloupcem 10 000 mm má na 
hrudi černé logo RS.  
V límci je skryta kapuce  
a rovněž švy a zipy jsou 
voděodolné.
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9   MG-RESTAURACE
Mladá Boleslav

Pokud hledáte exkluzivnější 
gastronomický zážitek, 
vyplatí se sjet z dálnice D10 na 
Bezděčín a ochutnat nějaké 
z italských či českých jídel, 
která tvoří těžiště nabídky 
jedné z nejlepších 
mimopražských restaurací.

  www.mg- 
         -restaurace.com

7    RESTAURACE 
 U KAPLIČKY

Horní Moštěnice

Nedaleko Přerova je pro hladové řidiče 
přichystán obsáhlý jídelní lístek 
s převážně tradičními českými jídly.

  www.restauraceukaplicky.com C
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■ STYLOVÉ AUTO-MOTO RESTAURACE

V restauraci či bistru, které svým stylem odkazují na automobilové 
nadšenectví majitele, hned každému milovníkovi aut chutná lépe. 
V našem výběru najdete veteránské restaurace s českou stopou, 
stejně jako interiérové designy ve stylu amerických dinerů 
padesátých let.
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4   1. ČESKÉ MUZEUM MOTOCYKLŮ 
A AUTOMOBILOVÁ GALERIE | Lesná

Muzeum, kemp, penzion, ale také restaurace – to vše je součástí areálu  
v obci Lesná na Vranovsku. Návštěvníci restaurace jsou v těsném 
kontaktu s exponáty historických motocyklů, sidecarů, automobilů, ale 
i dalších technických zajímavostí. Ochutnat můžete topinku Brzda či 
pohár Harley.

  veteransalon.cz

3  ROUTE 88
Rožnov pod Radhoštěm

Více než plnohodnotnou restaurací je tento 
podnik spíše stylovým snack-barem  
s kvalitní kávou a domácími limonádami. 
Kromě kreativně koncipovaného interiéru 
potěší oko motoristovo také přilehlá galerie  
     klasických a sportovních automobilů.

                                       route88.cz

1  NA ROZHLEDNĚ | Písek 

Pohodová rodinná restaurace 
s poctivou kuchyní nejen pro 
milovníky aut a motorek. Interiér je 
vyzdoben kromě jiného velkoploš-
nými díly mistra Zapadlíka 
a automobilovou tematikou je 
prošpikován i jídelní lístek, neboť 
„život je krásný s plným žaludkem 
a bublajícím motorem“.

  www.navracenemladi.cz

                       
5  BAR 66

Holýšov

Pokud hledáte kus 
Ameriky, najdete ho 

v Holýšově v západních Čechách 
v podobě stylového US baru s tradičními 
americkými specialitami a nezaměnitelným 
interiérem ve stylu legendární Route 66.

  ma-media.ma-media.cz/bar66

2   CAFÉ/RESTAURANT 
VÁCLAV | Mladá Boleslav

Přímo v historické budově ŠKODA 
Muzea se nachází moderní restaurace 
nabízející kvalitní gastronomický 
zážitek. Ochutnat něco z nabídky 
můžete jak při pracovním obědě, tak 
třeba po skončení prohlídky pestré 
historie mladoboleslavské značky.

  museum.skoda-auto.cz

BRNO
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6  BBQ SMOKE HOUSE
Vysoké Mýto

Atmosféra klasického amerického motorestu, 
kde obsluhují dámy ve stylovém oblečení, 
na vás čeká ve Vysokém Mýtě. Ruku v ruce 
s designem jde samozřejmě i nabídka jídel, 
takže připravte své chuťové buňky na 
šťavnaté steaky a pořádné hamburgery.

  www.bbq-smokehouse.cz

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

HODINKY RS
Elegantní pánský chronograf 
s dvojitým ocelovým pouzdrem, 
minerálním sklem a kvalitním 
japonským strojkem má průměr  
44 mm a je vodotěsný do 10 ATM.

TERMOLÁHEV 
MONTE CARLO

Nerezová termoláhev 0,5 litru 
s brandingem Monte Carlo udrží nápoj 

teplý až 12 hodin a studený až 24 hodin.

MODEL 
ŠKODA SUPERB 913
Tento detailně propracovaný 
model v měřítku 1:43 by neměl 
chybět v žádné pořádné sbírce 
veteránů.

HRNEK S MOTIVEM
Černý hrnek s barevným motivem a brandingem 
ŠKODA má objem 0,3 litru. Jeho vnitřní strana je 
vyvedena v atraktivní zelené barvě.

PÁNSKÉ 
TRIČKO SCALA

Pánské tričko ze 100% bavlny 
s potiskem SCALA na prsou 

a 3D logem ŠKODA na zadním 
lemu vpravo.

220 Kč
Cena  pouze

240 Kč
Cena 

8  RESTAURACE CAR 
    CLUB | Vrchlabí

Jako ve staré veteránské dílně si 
budete připadat v restauraci Car Club 
na okraji Vrchlabí. Na jídelním lístku 
najdete převážně krkonošské 
speciality a v případě pěkného 
počasí můžete posedět venku 
a dýchat horský vzduch.

  www.restauracecarclub.cz
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7  500 RESTAURANT
Praha 6

Žlutá pětistovka přímo nad barem dala 
jméno pražskému podniku, jehož 
interiér zaujme industriálním 
designem a nabídka jídel je připravována 
z kvalitních sezonních produktů. Můžete 
ochutnat třeba originální pizzu z čerstvé 
burraty.

  www.500restaurant.cz

POZOR 
NA ÚNAVU!

Vhodným 
momentem  

pro pauzu 
a občerstvení 

může být i upozornění systému 
Driver Alert, kterým jsou 

vybaveny nové modely ŠKODA.
Tento systém nejprve analyzuje 
chování řidiče po dobu prvních  
15 minut od nastartování 
a následně tento časový úsek 
používá pro vyhodnocování stavu 
bdělosti a koncentrace řidiče. 
Pokud jsou zaznamenány 
výraznější odchylky, použije 
varovný signál a na přístrojovém 
panelu se objeví upozornění: 
Rozpoznána únava – přestávku 
prosím.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.



V letním období se snad všechny lifestylové časopisy a weby předhánějí  
v nabídce lehkých jídel, dietních alternativ a light salátů. Ale co naplat, kdo 
má slabost pro šťavnaté steaky z grilu nebo pořádný burger, toho 
zkrátka variace trhaných salátků na loži z červené řepy s chia semínky úplně 
neuspokojí. Měli bychom tedy pár tipů na místa, kde uspokojení jistě dojdete…
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■ MASO, STEAKY, BURGERY

5   MOTOREST 
NA VYHLÍDCE | Koněšín

Na Vyhlídce poblíž tahu Jindřichův Hradec 
– Třebíč – Brno mají kromě vyzrálých 
hovězích steaků především celoročně 
v nabídce široký sortiment zvěřinových 
specialit. Mají vlastní farmu s chovem 
vysoké i vlastní bourárnu zvěřiny, což 
kuchařům umožňuje používat ideálně 
vyzrálé maso. Na Vyhlídce vám také 
ochotně prodají zvěřinu i domácí 
uzené maso a vyhlášené zvěřinové 
čabajky s sebou domů.

  

7   GRILL PUB 
POD LIPAMI | Olomouc

Zavítáte-li na Hanou, nechte se v její 
metropoli zlákat nejen Svatým 
Kopečkem a zoologickou zahradou, 
ale i steakovou kuchyní grilu Pod 
Lipami. Burgerů a šťavnatých steaků 
je již v odpoledním jídelním lístku 
značné množství, o víkendu se navíc 
můžete těšit na speciální menu. 
Třeba i na letní zahrádce s grilem. 

  www.podlipami.info

2   BLACK DOG | Beroun, Praha

Berounský podnik (má pobočku i v Praze) opakovaně okupuje žebříčky 
nejlepších burgeráren v Česku. A právem. Pokud konceptu 
pořádného šťavnatého kusu hovězího v křupavé bulce fandíte, 
přijdete si zde na své. Nápaditě poskládané burgery doplňuje nabídka 
stylových předkrmů, dobrot z udírny (např. pastrami, hovězí i vepřová 
žebra, pulled pork), steaků, quesadillas i široký sortiment příloh 
a nápojů včetně koktejlů.

  www.blackdogs.cz 

1  ANGUSFARM | Soběsuky – Neurazy

Plemeno skotu Angus je považováno za jedno z vůbec nejvhodnějších pro 
přípravu steaků. A jedno z nejvyhlášenějších míst, kam za ním lze vyrazit, je farma  

s penzionem poblíž Nepomuku a kuchyně pod vedením Martina Lodra. I po změně 
managementu si podnik drží skvělou pověst a při četbě jídelního lístku zaplesá srdce 
každého milovníka masa. A pokud by vám gastronomický zážitek z restaurace 
náhodou nestačil, můžete si domů odvézt jak maso, tak třeba místní taliány, šunku, 
špekáčky či utopence, nebo sušené jerky. 

  www.angusfarm.cz 

4  Q BURGER BAR
Jablonec nad Nisou

V Podještědí si zajeďte na pořádný 
burger do Jablonce nad Nisou. Klasic-
ké hovězí burgery v nabídce doplňuje 
i jeden s vietnamským trhaným 
bůčkem, přikousnout můžete rozma-
rýnové hranolky i kouřové s papri-
kou. Místo zákusku přijdou vhod kuřecí 
křídla s dipem nebo mléčný shake, 
vegetariáni mohou zkusit burger 
s brokolicovými placičkami.

  www.qburgerbar.cz  

motorestnavyhlidce.cz



POZOR ZMĚNA!
Nová vyhláška č. 206/2018 
mění obsah povinné 
autolékárničky. Výhodou 
je, že vyhláška již 
nesleduje dobu 
expirace, takže lékár-
ničku již není třeba pravidelně měnit. 
V e-shopu ŠKODA najdete za 
167 Kč kvalitní lékárničku 
v nepromokavém obalu, plně 
odpovídající nové regulaci. Vydrží 
vám dlouhá léta.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

6   BUFFALO AMERICAN

     STEAKHOUSE | Brno

Brněnský steakhouse vaří v otevřené 
kuchyni, a tak se můžete dívat pod 
ruce kuchařům připravujícím steaky 
z českých farem i exotických destinací. 
Na jídelníčku najdete mimo jiné pštrosí 
tatarák, steak i burger, steak z bizoní 
roštěné, krokodýla a zebry, kanad-
ského humra, a dokonce i steak 
z krajty tmavé. Cibulové kroužky, 
žebra, křídla a další steakhousové 
nezbytnosti jsou samozřejmostí. 

  www.restauracebuffalo.cz

3  CHILLI POINT | Praha

Zde uděláme malou výjimku a zařadíme pražský 
podnik. Protože máte-li kromě masa slabost i pro 
pikantní chuť, neměli byste Chilli Point opomenout. 
Nejpálivější papričky světa zde najdete úplně ve 
všem, včetně nápaditých dezertů a horké čokolády. 
Ti nejodvážnější sem chodí na „Černou perlu“, steak 
ze svíčkové na kosti v morkové omáčce s paprička-
mi Bhut Jolokia, Carolina Reaper a Moruga Scor- 
pion. Před konzumací je třeba podepsat reverz,  
ale pokud přežijete, dostanete členství v „Klubu 
přátel žehu“, pamětní listinu a místo na zdi slávy. 

  www.chillipoint.cz  

BRNO

OSTRAVA

PRAHA

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

SILNIČNÍ KOLO
Kolekce jízdních kol ŠKODA zahrnuje i silniční kolo 

Road, dostupné ve 
čtyřech velikostech 
hliníkových Ultralite 
X6 rámů a osazené 

hi-tech karbonovou 
vidlicí a komponenty 

Shimano.

SLUNCI NAVZDORY 
Lehké a odolné cyklistické brýle z materiálu TR90 
mají prakticky nerozbitné samozatmavovací 
čočky. Zajistí tak dokonalou ochranu zraku bez 
ohledu na intenzitu slunečního záření.

ODOLNÝ ZNAČKOVÝ BATOH
Praktický batoh značky 
Halfar s klopou na zip, 
úložným prostorem na 
notebook a komfortním 
polstrováním je vyroben 
z odolného polyesteru 
300 D.

E-BIKES
Nová kolekce jízdních kol ŠKODA pro sezonu 

2019 zahrnuje širokou paletu elektrokol 
s motory Shimano STePS pro turistiku 

i náročný terén, pro dámy i pro muže.

FUNKČNÍ DRESY
Odolné a komfortní dresy z funkční tkaniny s reflexními 
prvky jsou v nabídce pro pány, dámy i děti. Pro fanoušky 
Tour de France nabízí e-shop i licencované repliky dresů.

SPORTOVNÍ BATOH
Kompaktní batoh s bederním i hrudním 

pásem a reflexními prvky ukrývá mimo jiné 
prostor pro vak na pití o objemu tři litry.

Soběsuky

Beroun

Olomouc

Jablonec 
nad Nisou

Koněšín

1

2

5 6

3

7

4

974 Kč
Hi-tech brýle

9

588 Kč
Cena od



Stále více Čechů znovu objevuje 
kouzlo sladkovodních ryb, 
k čemuž velkou měrou přispí-
vají šikovní šéfkuchaři, zdatně 
experimentující s kaprem, 
štikou, candátem či úhořem 
a předkládající svým hostům 
originální moderní pojetí 
tradičních receptur. Čerstvost 
surovin je u nich naprostou 
samozřejmostí.

10

DĚTSKÝ 
BATOH

Víceúčelový 
dětský batoh 
ŠKODA Kids  

s reflexními prvky, 
které zvyšují 
bezpečnost 

vašich dětí, má 
několik praktických 

kapes a objem 
zhruba 7 litrů.

6  JELÍNKOVA VILA
Velké Meziříčí

Podle různých zdrojů se tato rybí 
restaurace řadí mezi nejlepší 
tuzemské podniky a na jejím 
jídelním lístku najdete skutečné 
pochoutky. Jistotou je 100% 
čerstvost , protože živé ryby jsou 
uchovávány ve sklepení v tekoucí 
vodě . V sezoně je v nabídce až  
11 druhů ryb.

  www.jelinkovavila.cz

3   RESTAURACE ŠUPINA 
Třeboň

Jedním ze symbolů této restaurace 
jsou kapří hranolky, jejichž recepturu 
si rodinný tým pečlivě střeží. 
V kuchyni připravují rozmanité 
pokrmy především ze sladko- 
vodních ryb, pocházejících jak jinak 
než z Třeboňska.

  www.supina.cz

1   U ZLATÝ RYBKY 
Lety u  Dobřichovic

Hlavními stavebními kameny restaurace 
nedaleko Prahy jsou moderní gastronomie, 
romantická lokace přímo na břehu 
Berounky a preference místních 
dodavatelů. Čerstvé sladkovodní ryby 
berou kuchaři přímo ze sádek vzdálených 
pouze pár set metrů. 

  

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

7  RYBÁRNA NA RYNKU
Ostrava

Vysoce hodnocené rybí bistro, které je 
nejen příjemným místem k setkání, ale 
nabízí i možnost ochutnat kreativní rybí 
speciality za sympatické ceny – třeba 
kapří karbanátky či polévku z mořského 
úhoře.

  www.rybarna-ostrava.cz

■ RYBÍ RESTAURACE

PIKNIKOVÁ DEKA
Praktická pikniková deka 
z fleecového materiálu 
s krystalickým motivem má 
voděodolný spodní materiál a jde 
lehce složit pomocí zapínání na 
suchý zip. Rozměr 150 x 200 cm.

347 Kč
Cena jen

www.rybi-restaurace.cz
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CHRAŇTE SVÁ KOLA 
PŘED ZLODĚJI!
Auta s jízdními koly uchycenými v nosičích na střeše 
nebo vzadu na tažném zařízení jsou v letním období 
hojně zastoupena na parkovištích před restaurace-
mi. Snadno se tak mohou dostat do hledáčku nene-
chavců. Všechny originální nosiče kol ŠKODA splňují 
nejen veškeré homologační a bezpečnostní normy, ale 
mají také samozřejmě vysoce odolnou konstrukci 
a zabezpečení zámkem, které chrání před odcizením 

nejen kolo, ale i nosič samotný.

5   NA SÁDKÁCH
Lázně Bohdaneč

Byť je restaurace zvenku možná trochu 
nenápadná a v jádru typicky česká, je 
vyhledávaným cílem pro své rybí 
speciality, jejichž vcelku dlouhý seznam 
je nedílnou součástí jídelního lístku. Při 
pohledu na uzené ryby se musí 
každému hned sbíhat sliny...

  www.nasadkach.eu

2    JUREČEK 
Říčany

Restaurace i přilehlá plovárna mají 
nezaměnitelný prvorepublikový 
charakter, ne vzdálený filmu 
Rozmarné léto. Mimochodem toto 
místo navštěvoval i herec Oldřich 
Nový. Na jídelním lístku s českou 
i mezinárodní kuchyní nesmí chybět 
rybí pokrmy, které s výhledem na 
rybník a přilehlý les skutečně 
chutnají tak nějak lépe. 

  www.jurecek-ricany.cz

, 

4   FARMA STEAK 
& FISH RESTAURANT 

Vrchlabí

Exkluzivněji laděná restaurace se spe-
cializuje na ryby a steaky, a byť nej-
sou ceny vyloženě lidové, jejich poměr 
s nabízenou kvalitou si už zaslouží vaši 
pozornost. Příjemnou a otevřenou 
atmosféru dotváří možnost pozoro-
vat kuchaře přímo při práci.

  www.farma-restaurant.cz

BRNO

OSTRAVA

PRAHA

1 434 Kč
Cena

Lety
u Dobřichovic

Říčany

Velké 
Meziříčí

Lázně
Bohdaneč

Třeboň

NOSIČ KOL
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Nosič se sklopnou funkcí je 
určen pro přepravu dvou 
jízdních kol o celkové 
maximální hmotnosti 36 kg.

SADA OBALŮ 
NA PNEUMATIKY
Praktická sada čtyř odolných 
obalů ŠKODA pro kompletní kola 
o rozměru od 14“ do 19“ se 
šířkou pneumatiky do 245 mm.

1
2

3

Vrchlabí

4

5

6

7

NOSIČ KOLA NA STŘECHU
Unikátní design, kvalitní zpracování materiálů a prověřená 
konstrukce nosiče jízdního kola usnadňují upevnění jízdního 
kola při převozu. Nosič je samozřejmě uzamykatelný 
a prošel náročnými bezpečnostními testy.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.



Mražená pochoutka datující se do dob starověkého Řecka k nám dorazila 
někdy v polovině 18. století a průmyslově se v Česku vyrábí od roku 
1949. Kdo si ale chce opravdu maximálně pochutnat, měl by sáhnout 
po vynikajících řemeslně zhotovovaných zmrzlinách z čerstvých 
surovin, bez barviv a umělých příchutí. Při letních toulkách republikou 
určitě vyzkoušejte naše tipy.

12

■ ZMRZLINA

1   KOLOMBINA | Plzeň

Zmrzlinárna původem z Klatov, 
kde se její roztomilé historické 
prodejní autíčko stalo prakticky 
legendou, má dnes pobočku  
v Plzni. Ochutnat zde můžete 
originální smetanové i ovocné 
zmrzliny bez barviv, konzervantů 
i lepku a kromě kopečkové 
zmrzliny i nanuky. Aktuální 
nabídku najdete na Facebooku. 

  facebook/Zmrzlinářství  
          Kolombina

6   ZMRZLINÁRNA 
Kutná Hora, Nymburk, 

Praha-Braník

Řemeslná zmrzlina z Nymburka se 
vyrábí od roku 2015, prodávají ji 
v místě výroby, v Jakubské ulici 
v Kutné Hoře a od loňska 
i v pražském Braníku. Standardní 
nabídka zahrnuje 18 klasických  
i netradičních chutí smetanové 
zmrzliny i sorbetů a samozřejmě  
i sezonní speciality, jako například 
smetanovou s rebarborou.

  facebook/ 
           ZmrzlinarnaKutnaHora

7   PARDUBICKÝ TROJÚHELNÍK 
Pardubice, Kunětice, Zaječice

Komu se nechce za zmrzlinou do Prahy, může 
zavítat do Pardubic a nejbližšího okolí, kde se kon-
centrují vynikající řemeslné zmrzlinárny. Pardubická 
Epifany Patisserie a Zmrzlina Zaječice poblíž 
Chrudimi patří pod taktovku oceňované Jany Novot-
né a kromě božských zákusků produkuje i neméně 
skvělou zmrzlinu. Obojí prostě musíte zkusit! Na pardubické Cihelně sídlí podnik Barky, 
který se specializuje na točenou zmrzlinu, sorbety a ledové tříště výhradně z čerstvých 

přírodních surovin bez barviv a „éček“. A v nedaleké obci pod 
místní dominantou Kunětickou horou sídlí Zmrzka Kunětice.  

V prodejním stánku na návsi nabízí nepřeberné množství 
druhů kopečkové zmrzliny, točenou i vlastní 

nanuky. 

  www.epifany-patisserie.cz,  
   www.zmrzlina.kunetice.cz, 

www.barky.cz,

2  ZMRZLINA 2AD
 Kačice

Jedna z nejproslulejších poctivých 
zmrzlináren u nás. Dodává a na zakázku 

vyrábí speciální zmrzliny pro nejednu 
špičkovou restauraci, ale ochutnat ji 
můžete i přímo ve středočeské Kačici, 
kde se vyrábí. V nepřeberném množství 
příchutí se snadno ztratíte, ochutnejte, 
co se do vás vejde, ale nevynechte 
místní famózní pistáciovou. 

  zmrzlina-2ad.cz 

3  ZMRZ.LI | České Budějovice

Chcete ochutnat levandulovou zmrzlinu, 
nebo kombinaci máta a pepř, či masala 
chai? Nebo bourbon s domácími 
kukuřičnými sušenkami, zázvorovou 
v řeckém jogurtu, či dokonce zmrzlinu 
z černého piva? Není problém, 
smetanovou zmrzlinu i sorbety 
v domácích kornoutcích s logem 
Jokera najdete v Hradební ulici v Českých 
Budějovicích.

  facebook/Zmrz.li.

BRNO

OSTRAVAPRAHA
Kačice

České
Budějovice

Plzeň

Tábor

Zaječice

Lipůvka

Nymburk

Mimoň

Kutná Hora

Kunětice
Pardubice

2

7

8

6

5

1

3

4
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ZMRZLINA STOKRÁT JINAK
Ten, kdo zmrzlině opravdu holduje, nemá jinou možnost než vyrazit do 
Prahy. A to minimálně na prodloužený víkend. Hlavní město totiž nabízí  
co do zmrzliny celorepublikově nejvíc. Začít můžete luxusními řemeslnými 
výtvory z www.cremedelacreme.cz, poté navštívit několik poboček 
www.purogelato.cz nebo www.angelato.cz a ochutnat třeba parmazá-
novou s ořechy, perníkovou nebo černý kokos. Nestačí? Pak je zde  
www.zmrzlinar.cz (zmrzlina 2AD), až umělecká zmrzlina celosvětové  
sítě Amorino Gelato (nabízející mimo jiné i zmrzlinové makronky,  
a dokonce gelato burger), nebo Zmrzlinárna Braník či tradiční točená 
z www.ovocnysvetozor.cz. Jdete-li nejen po originálních chutích, ale 
i tvarech, pak vás jistě nadchnou zmrzlinové sendviče www.parlor.cz  

a rolovaná zmrzlina www.rollsbros.cz.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

S MAZLÍČKY 
BEZPEČNĚ

Pro maximálně bezpečné 
cestování se psy nabízí 
ŠKODA speciální pásy, 

které v případě nehody 
ochrání vašeho pejska 

před zraněním. K dispozici 
jsou ve čtyřech 

velikostech S–XL.

SÍŤOVÉ PROGRAMY ŠKODA
Pro všechny modely ŠKODA jsou k dispozici 
praktické a cenově výhodné síťové 
programy, díky nimž se drobnější předměty 
nebudou za jízdy volně pohybovat v kufru. 

CERTIFIKOVANÉ 
SEDAČKY
Sortiment dětských 
sedaček ŠKODA pro 
všechny věkové kategorie 
dětí od renomovaných 
dodavatelů. Všechny mají 
pratelné potahy a plně 
odpovídají požadavkům 
normy ECE-R 44.04.

PRO VÍCE NÁKLADU
Aerodynamicky optimalizované střešní boxy 

ŠKODA s centrálním bezpečnostním zámkem. 
Díky objemu 380 litrů a nosnosti 75 kg bez 

problému a bezpečně pojmou všechna zavazadla. 

JEŠTĚ 
VÍCE UŽITKU
Pro zavazadlové 
prostory modelů 
ŠKODA lze 
dokoupit celou 
řadu praktických 

řešení. Omyvatelné plastové vany, celoroční 
vkládané koberce i odolné oboustranné 
koberce vždy přesně kopírují tvar 
zavazadelníku a garantují vysokou životnost 
i užitnou hodnotu.

8   TOMIVO | Lipůvka, Brno

Zmrzlinu z Lipůvky u Blanska koupíte i v provo-
zovně v Brně. Tomivo nabízí šestnáct základních 
nejoblíbenějších příchutí a sezonní speciály, 
odebírá čerstvé mléko přímo z kravína, 
ovoce z místních sadů a bylinky z vlastní 
zahrádky. Tom a Ivo se učili od nejpovolanějších 
v Itálii a na jejich zmrzlině to poznáte.

  www.tomivo.cz

5   ZMRZLINA RALSKO | Mimoň

Proslulý podnik, jehož zmrzlinářka dala dohromady více než tři stovky příchutí 
mražené pochoutky, se přesunula ze Stráže pod Ralskem do nedaleké Mimoně. 
V nabídce je kolem šedesátky příchutí, přičemž pivní, mateřídoušková, 
štrúdlová, kaštanová nebo i maková s farmářským sýrem jsou jen začátek. 
Zkusit můžete i raritní extrémy jako zmrzlinu s příchutí svíčkové, moravského 
uzeného, celeru, křenu i hořčice.

  facebook/Zmrzlinárna Ralsko

4  MOCCACAFÉ | Tábor

Rodinná firma má vynikající pověst coby cukrárna, kavárna i zmrzlinárna. 
Při toulkách po jihu Čech neopomeňte ochutnat pochoutky vyráběné 
z jihočeské smetany, jahod z místních polí, borůvek z jindřichohradec-
kých lesů a z rybízu, angreštu i ostružin z farmy Mlýnec. Nabídka  
12 druhů zmrzliny se mění dle sezony a zahrnuje i speciality jako 
příchuť karamelových větrníků, ricotty s karamelizovanými fíky či povidel. 

  www.moccacafe.cz

1 491 Kč
Cena od

452 Kč
Pro SCALA od 
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V dobré kuchyni se dbá na čerstvost surovin, 
která je spolu s kuchařským uměním 
základní ingrediencí úspěchu a blaha na 
talíři. A nejčerstvější produkty jsou ty 
přímo z farmy. Koncept farmářských 
restaurací s vlastními chovy, poli 
i produkty je chvályhodným trendem, 
který i u nás zapustil pevné kořeny. Ostatně 
co může být lepší než si přímo na farmě,  
v krásné přírodě a na čerstvém vzduchu 
vychutnat dobré jídlo?

14

■ FARMY A REGIONÁLNÍ SPECIALITY

4   RESTAURACE
    POD FARMOU | Klínec 
Nedaleko Prahy, v krásné krajině mezi 
Berounkou a Vltavou, se na pětadvaceti 
hektarech rozkládá Farma Klínec, 
specializující se na chov krátkosrstých 
koz a mléčných plemen skotu. Na farmu 
se můžete podívat a se zvířaty se 
skamarádit denně mimo pondělí 
v podstatě v jakýkoli čas, na farmě se 
stále něco děje. Přímo u hospodář-
ství je malá hospůdka a nedaleko 
pak restaurace Pod Farmou, 
fungující od roku 2016 a předvá-
dějící, jak moc se poctivý přístup 
vyplatí… na chuti i atmosféře.

  www.podfarmou.cz

1  HOSPŮDKA 
      U ŠTĚPÁNA
Petrovice u Sušice 

Šumavská Hospůdka u Štěpána je proslulá 
specialitami z hovězího plemene Charo-
lais. To pochází z vlastní biofarmy Vojetice, 
mimo ni si zde na zhruba hektaru půdy 
pěstují zeleninu, bylinky a ovoce v sadu. 
Vyhlášenou kuchyni doplňuje výroba 
vlastních zavařenin a hovězích konzerv. 
Ochutnat můžete třeba hovězí líčka 
s uzenou bramborovou kaší, rump steak 
s bramborou pečenou v kachním sádle 
nebo domácí tlačenku.

  www.ustepana.eu

5   NA STODOLCI | Chřibská

V penzionu s chovem koní a jízdárnou se nejen 
dobře najíte, ale můžete i na koni vyrazit na hipostezky 

v Českém Švýcarsku. Že se důraz na lokální suroviny 
a sezonnost nabídky vyplácí, dokazuje pohled do jídelního 
lístku i nadšené reference hostů, včetně chvály místního 
speciálu Lišák z výtečného pivovaru Falkenštejn.  Ostatně 
restaurace farmy Na Stodolci v letošním vydání Maurero-
va výběru vybojovala třetí místo mezi stovkou podniků 
vynikajících dobrým poměrem ceny a kvality.

  www.nastodolci.cz 

3   U ROUBENÉ STUDNY
Chvaletice 

Statek, minimlékárna a restaurace 
U Roubené studny nedaleko Protivína 
hospodaří na ploše přes 100 ha, chovají 
zhruba stovku kusů hovězího dobytka 
francouzského plemene Limousine, česká 
přeštická prasátka a zakládají si na 
ekologickém přístupu a vysoké kvalitě 
mléka i masa. Na prodej přímo ze dvora 
jsou kromě masa a mléčných výrobků také 
domácí vajíčka. Denně aktualizovaný jídelní 

lístek respektuje dostupnost 
sezonních surovin.

   www.uroubene-
studny.cz 
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BEZPEČNĚJI
Pátek, kdy vyjíždíme za 
víkendovými zážitky, je 
statisticky nejnebezpeč-
nější den na silnicích 
s nejvyšším počtem 
závažných nehod. Proto 
ŠKODA AUTO ve spolu-
práci s partnery přišla 
s iniciativou Bezpečný 
pátek, která si klade za cíl 
situaci zlepšit. Na stránkách 
www.bezpecnypatek.cz 
najdete instruktážní videa 
i tipy odborníků, 
jak jezdit co 
nejbezpečněji 
a vyhnout se 
zbytečným 
rizikům. 
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2   ZLATÁ KRÁVA | Nepomuk

Zlatá kráva je letos otevřený farmářský pivovar, 
který si za kratičkou dobu stihl mezi minipivo-
vary vybudovat vynikající reputaci. Jeho 
šalanda je součástí areálu U Zeleného stromu 
s restaurací Švejk (pilotní podnik stejnojmenné 
franšízové sítě) a secesní kavárnou. Hovězí 
maso plemen Angus, Galloway a Highland je 
do restaurace dodáváno z vlastní farmy 
v Železném Újezdě, v nabídce jsou i džemy 
vlastní výroby a sezonně například i zabijačko-
vé produkty, domácí uzeniny a sýry.

   www.zlatakrava.cz,  
          www.hotelnepomuk.cz 

6   FARMA BLANÍK
Louňovice pod Blaníkem

Farma pod národní horou Blaník potěší 
rodiny s dětmi, kterým nabídne 
seznámení s domácí zvířenou i různá 
hřiště a další atrakce, včetně tematic-
kých akcí, pořádaných pro rodiny s dětmi 
po celý rok. V areálu najdete občerstvení 
„U Koní“ a hlavní restauraci „U Mančalů“ 
s krbem, krytou terasou a výhledem na 
farmu. I zde samozřejmě vyznávají trend 
místních surovin a maximální čerstvosti.

   www.farmablanik.cz 

DRŽÁK  
MULTIMÉDIÍ 

SMART 
HOLDER

Adaptér pro uchycení 
tabletu či 

smartphonu je 
nastavitelný ve dvou 

osách a zaručí pohodlné 
a bezpečné ovládání 

multimediálních zařízení 
na cestách. 

232 Kč
Cena

542 Kč
Cena

7   FARMA KOŠÍK | Tuchom

Biofarma Košík se specializuje na chov romanovských ovcí (maso chuťově připomíná 
spíše zvěřinu než skopové), na ploše kolem 130 ha však pěstuje také brambory a obiloviny, 
v sadech ovoce a na zahradě bylinky a zeleninu. Ovce se dojí dvakrát denně a dle slovenské 
tradice bačové ihned začínají připravovat sýr. Penzionek s malou útulnou domáckou 
hospůdkou na okraji farmy razí heslo „kousek Slovenska ve středních Čechách“. Na menu 
tak nemohou chybět brynzové halušky, strapačky nebo kapustnica. Kromě ovcí se 
můžete seznámit i s liškami Liši a Eliškou, oslem Davidem a nespočtem dalšího zvířectva.

  www.farmakosik.cz  

PIKNIK V TRÁVĚ
Karafa na vodu a sklenice na 

víno navržené designéry 
ŠKODA jsou 

inspirovány 
tradicí českého 

křišťálu. 
Kolekci skla 

ŠKODA vyrábí 
výhradně 

ručně zruční 
řemeslníci 
v českých 
sklárnách.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

KDYŽ ZAPRŠÍ
Deštník ŠKODA s pevnou konstrukcí ochrání 

proti větru i dešti. Ve složeném stavu je tak 
kompaktní, že se bez problému vejde do 

přihrádky ve dveřích vozu. 

UNIVERZÁLNÍ 
ŘEŠENÍ
Pro letní toulky 
přírodou je univerzální nožík 
takřka nezbytností. A který by 
mohl být lepší než „švýcarák“ 
Victorinox? 

KDYŽ ZAFOUKÁ VĚTŘÍK
Výkyvy počasí vás nezaskočí  
s multifunkčním šátkem  
z příjemného materiálu 
s pestrým potiskem a co-brandingem 
ŠKODA a Cirque du Soleil. 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.



Česká kuchyně je stále v módě, vaří se jak v moderních odlehčených 
verzích, tak v poctivém domáckém provedení „jako od babičky“. Vybrali 
jsme pro vás podniky, kde jídlo na plotně koření umem, zkušeností, 
invencí i láskou k dobrému jídlu.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz
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■ ČESKÁ KUCHYNĚ

4   HÁJENKA KERSKO 
Kersko

Zda „se šípkovou, nebo se zelím“ se 
společně s „být, či nebýt“ řadí k nejzásadněj-
ším otázkám dějin lidstva. Obě varianty 
kance můžete vyzkoušet a sami se 
rozhodnout v čerstvě zrekonstruované 
Hájence, dějišti filmového zpracování 
Hrabalových Slavností sněženek. 
Několikakilometrová procházka po kerském 
lese je pak ideální na vytrávení. 

  www.hajenka-kersko.cz

6  BAROQUE | Kuks

Rozlehlý barokní areál hospitálu Kuks 
a nedaleká zoo ve Dvoře Králové jsou 
ideálním cílem rodinného výletu. 
Restaurace Baroque s nádherným 
výhledem na místní dominantu nabízí 
v propracovaném interiéru nemé-
ně propracované pokrmy jako 
filírovaný jelení ořech na víně, jehněčí 
kolínko na česneku či kachní konfit. 
I pokud vám nádherné sochy Ma- 
tyáše Bernarda Brauna neučarují, 
místní famózní krkonošské kyse-
lo samo o sobě stojí za tu cestu.

  www.baroque.cz
NEJLEPŠÍ V ČESKU
Celosvětově nejuznávanějším žebříčkem restaurací je jednoznačně gastroprůvodce 
Michelin. Jeho kořeny sahají až do roku 1888 a již tehdy měl pomáhat řidičům na cestách 
najít dobré jídlo, ubytování a další služby. Hodnocení hvězdičkami se představilo již v roce 
1926, dnes Michelin jednou až třemi hvězdičkami hodnotí výhradně ty nejšpičkovější 
podniky celého světa. Mimo to uděluje ještě doporučení Bib Gourmand, oceňující 
restaurace, které nabízejí výbornou gastronomii za přijatelné ceny, a několik dalších 
kategorií doporučení. V České republice jsou aktuálně dvě „michelinské“ restaurace. 

Hvězdu obhájil Field a LaDegustation Boheme Burgeoise. Mimo těchto dvou restaurací 
zmiňuje průvodce v ČR dalších 29 podniků. Všechny jsou v Praze.

guide.michelin.com/cz, www.fieldrestaurant.cz, www.ladegustation.cz 

OSVĚŽENÍ S SEBOU
Chlazení nápojů, potravin 
i čerstvost ovoce zajistí výkonná 
12V/230V autochladnička, 
kterou lze bezpečně upevnit na 
zadní sedačku či do zavazadlového 
prostoru. Má objem 20 l.

PRAKTICKÉ 
A ELEGANTNÍ
Omyvatelné odolné 

celoroční TPE koberce pro 
přední i zadní sedačky zajistí snadnou očistu 

vozu i po tom nejnáročnějším výletu do 
přírody.

NA MÍRU
E-shop ŠKODA nabízí kvalitní eloxované hliníkové 

příčné střešní nosiče pro bezpečnou přepravu nákladů 
na střeše vozu. Vždy si můžete být jisti, že přesně sednou 

na konkrétní vůz a že prošly přísnými crash testy.

LEGENDY RALLYE
Kolekce je inspirována úspěchy značky ŠKODA 
na legendární rallye Monte Carlo a vznikla ve 
spolupráci se značkou Helly Hansen. Kromě 
oblečení zahrnuje i doplňky a zavazadla, jako 
například sportovní tašku.

DROBNÉ 
OPRAVY
Drobná poškození 
laku můžete snadno 
vyřešit 
s pomocí 
lakové tužky 
v přesných 
odstínech 
vzorníku 
ŠKODA. 
Balení 
obsahuje 
barevný 
i krycí 
lak. 185 Kč

Cena od

411 Kč
Cena od

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
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8  RESTAURACE HOTEL
      PRAHA | Nižbor

Budete-li se toulat okolím Berounky a po křivoklátských 
lesích, doporučujeme pro doplnění kalorického příjmu 

Hotel Praha v Nižboru. Nedávno z gruntu přestavěný 
podnik s prvorepublikovým šmrncem nabízí bohaté stálé 

i denní menu inspirované českou klasikou. V kuchyni opravdu 
vědí, co dělají, personál je přátelský, ceny taktéž.

  www.restaurace-hotelpraha.cz

7   SELSKÝ DVŮR | Daňkovice

V Daňkovicích na okraji CHKO Žďárské 
vrchy najdete nenápadný penzion, který 
ale umí překvapit. K podniku totiž patří 
vlastní chov šneků, kteří jsou, navzdory 
obecnému přesvědčení o francouzském 
gastronomickém původu, tradiční 
součástí české kuchyně a obohacují 
i zdejší menu. Stejně tak čerstvé 
úlovky z místního pstruhového 
potoka. Steak z hovězího ořechu 
s cibulovým koláčem ostatně také 
potěší chuťové pohárky znaveného 
pocestného.

  www.selskydvur.net 

2   U SAPÍKŮ | Mnichovice

Restauraci penzionu v Klokočné vede Jaroslav 
Sapík, kuchař, který české speciality vařil pro 
prezidenty, monarchy i papeže. Jeho cílem je vrátit 
české kuchyni lesk, který mívala za c. a k. 
mocnářství, a nabídka v jídelním lístku tomu odpoví-
dá. Husí játra po židovsku, flambovaný šašlik, králík s 
vinnou omáčkou nebo jelení hřbet s omáčkou 
houbovou – to je jen malý výběr z místních specialit.

  www.klokocna.cz

1   PIVOVAR KYTÍN | Kytín

Nedaleko za Prahou, v krajině brdských lesů, leží obec 
Kytín, v ní pečlivě upravovaná náves s kostelíkem 
a rybníčkem, na který shlíží krásně zrekonstruovaná 
restaurace s pivovárkem. Fortelné řemeslo zde nedali 
jen do rekonstrukce, ale ctí jím i místní krmi a zlatavý 
mok. Obojí poctivé a vysoce nadstandardní kvality.

  www.pivovarkytin.cz 

3   RESTAURACE KOVÁRNA | Frýdštejn

Frýdštejnská designová restaurace v budově bývalé kovárny 
z roku 1835 zaujme neopakovatelnou atmosférou 19. století 
i nabídkou tradiční české kuchyně a specialit z unikátního grilu 
na dřevěné uhlí. Klasiky české kuchyně zde zkušeně doplňují 
o prvky mezinárodní gastronomie a moderní postupy přípravy 
i propracovanou prezentaci.

  www.restauracekovarna.cz  

5   U UHLÍŘŮ
Kryštofovo Údolí

Kryštofovo Údolí je malebná ves 
v jímavé krajině, kde najdete 

roubenou a zelení zarostlou 
hospůdku. Pěstují tu vlastní bylinky 
a domácí kuchyni. Nehrají na efekt ani 
růst obchodní bilance, u Uhlířů 
dokonce ani nemají webové stránky. 
Co ale mají, je krb, dřevěný nábytek 
původem z pražské hospody 
U Glaubiců a především husí hody 
(objednává se předem). Dokřupava 
vypečenou husu před vámi naporcují, 
obří domácí knedlíky, dva druhy 
kořeněného zelí a šťáva v buclatých 
hrníčcích se servírují zvlášť. 

  www.krystofovoudoli.eu
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Co jste možná nevěděli…
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… O RAKOVINOTVORNÝCH 
PEVNÝCH ČÁSTICÍCH U VOZŮ 
S ODSTRANĚNÝM DPF
ŠKODA AUTO ve spolupráci s ČVUT a Technickou fakultou 
ČZU v Praze iniciovala unikátní měření karcinogenních 
pevných částic přímo v kabině vozu s odstraněným filtrem 
pevných částic (DPF), které během simulací běžných každoden-
ních situací prokázalo rapidní nárůst koncentrací karcinogenních 
pevných částic v interiéru. Řidič i posádka jsou vystaveni 
40násobné koncentraci ve srovnání s emisně nejhoršími 
pražskými křižovatkami. Během měření bylo také potvrzeno, že 
účinnost ŠKODA Originálního DPF je 99%, díky čemuž jsou 
posádka i okolí účinně chráněny před karcinogenními pevnými 
částicemi. Pro testovaný vůz OCTAVIA 2. generace jsou 
v nabídce ŠKODA Economy DPF již od 12 900 Kč (vč. DPH).

… O BATERIÍCH PRO 
VOZY SE SYSTÉMEM 
START & STOP
Aby měly moderní vozy co možná 
nejnižší spotřebu paliva, jsou 
vybaveny systémem Start-Stop 
a inteligentním dobíjením 
s rekuperací brzdné energie. 
O optimální dobíjení baterie se 
u těchto vozů stará inteligentní 
alternátor, a aby vozy se systémem 
Start-Stop správně fungovaly, 
potřebují baterie speciální 
konstrukce (EFB, AGM) s vyšší 
cyklickou odolností. Musí být také 
odolné vůči sulfataci a snést až 
2,5násobné vybití oproti klasickým 
bateriím.

… O SLEVÁCH DÍKY 
ŠKODA ŠEKOVÉ KNÍŽCE
Šeková knížka ŠKODA přináší výrazné finanční výhody 
všem majitelům vozů starších čtyř let, neboť díky ní 
mohou získat až 20% slevu na originální díly i na práci 
potřebnou k jejich výměně. Zásadně tak ušetříte třeba při 
opravě spojky, brzd, tlumičů, výfuku či komponentů 
rozvodů motoru. Autorizované servisy ŠKODA rovněž 
nabízejí celou škálu náhradních dílů z řady Economy, 
které jsou při stejné funkčnosti až o 35 % levnější než 
ŠKODA Originální díly.

… O SKLADU NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA PARTS 
CENTER A NEJVĚTŠÍM LOGU ŠKODA NA SVĚTĚ
ŠKODA Parts Center se nedá přehlédnout. Kousek od dálnice z Prahy do Liberce 
se tyčí jeho výškový sklad, který je se svými 42 metry nejvyšší průmyslovou 
budovou v Mladé Boleslavi. Na něm je navíc umístěné největší logo ŠKODA AUTO 
na světě – má průměr 12 metrů. ŠKODA Parts Center je jedním ze tří evropských 
centrálních skladů koncernu Volkswagen a zároveň se jedná o největší sklad 
originálních dílů u nás. Ze špičkové logistiky benefitují i české autorizované servisy 
ŠKODA, které díky ní mají díly potřebné k opravě rychle k dispozici (v případě 
nutnosti dokonce i odpoledne v den objednání). 

I svět náhradních dílů a příslušenství dokáže 
být fascinující a plný zajímavých informací. 
Ukažme si to na několika příkladech, v nichž hrají 
hlavní roli ŠKODA Originální díly.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší čtyř let

   ŠEKOVÁ 
KNÍŽKA 
   2019

Aby vaše ŠKODA zůstala originální.
ŠKODA Originální díly  
a servisní práce se slevou až 20 %.
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… O ŽIVOTU NEBEZPEČNÝCH 
NAPODOBENINÁCH DISKŮ KOL

Pěkné disky kol dokážou výrazně zatraktivnit design vozu, ale 
v případě, že se jedná o neoriginální disky či napodobeniny, mo-
hou být pro posádku životu nebezpečné. Dokazuje to nezávislý 
test sedmnácti disků kol pro model OCTAVIA, který uskutečnila 
německá organizace TÜV SÜD. V náročnějších testech totiž někte-
ré vzorky fatálně selhaly – praskaly, odlamovaly se a jeden se dokonce 
rozlomil napůl. Pouze tři testované vzorky prošly kompletní sadou 
zkoušek bez trestných bodů – originální disky ŠKODA.

... O STĚRAČÍCH 
A FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Jakkoli to tak možná nevypadá, jsou stěrače 
nejen velmi významné pro bezpečnost provozu, 
ale jde také o extrémně namáhaný díl. Během 
poloviny roku zvládne stěrač v průměru 125 tisíc 
cyklických pohybů a poté začíná jeho účinnost 
postupně klesat. Během této doby setřou gumové 
lišty plochu odpovídající povrchu 60 fotbalo- 
vých hřišť.

… O BRZDOVÝCH DESTIČKÁCH 
A TEPLOTĚ
Jednou z nejvíce namáhaných součástek automobilu jsou 
brzdové destičky, které musí například vydržet 
teploty přesahující 1 000 °C. Délku brzdné dráhy 
samozřejmě podle fyzikálních zákonů nejvíce ovlivňuje 
rychlost a hmotnost vozu, ale výrazně ji ovlivňují také 
kvalita a kondice dílů brzdového systému a podvozku. 
Potřebnou jistotu garantují originální brzdové 
destičky, které jsou dokonale sladěny s ostatními 
komponenty brzd. Mimochodem, brzdové destičky se 
vždy mění na celé nápravě tak, aby byl zajištěn 
rovnoměrný brzdný účinek na obě kola jedné nápravy.

… O KABINOVÉM FILTRU A JEHO PLOŠE
Může se zdát, že něco tak mikroskopicky malého jako zrnko pylu nebo 
prachu vás nemůže ohrozit. Avšak když tyto mikroskopické nečistoty 
během provozu vozu postupně zanášejí kabinový filtr, omezují nejen 
přívod čistého vzduchu, ale po zaplnění filtru se začnou i uvolňovat. 
Nejen řidiči-alergici se tak vystavují rizikům, jako je slzení očí, kýchání, 

rychlejší únava a ztráta koncentrace na řízení. Všechny 
tyto vlivy zvyšují nebezpečí nehody. 

Filtrační materiál s pórovitou 
strukturou je v originálním filtru 
ŠKODA poskládán tak účelně, že kdy-
by se všechny filtrační struktury 
roztáhly do jedné vrstvy, 
pokryly by plochu odpovídající 
zhruba fotbalovému hřišti.

… O BRZDOVÝCH KOTOUČÍCH 
A JEDNÉ TUNĚ
Nedílnou součástí brzdového systému jsou 
brzdové kotouče, které musí bezpečně 
odolat teplotám až 1 000 °C. Kromě 
toho je na ně při plném brzdění vyvíjen 
tlak odpovídající až jedné tuně! 
Maximální brzdný účinek zajistí 
homologované originální brzdové 
kotouče, které úspěšně prošly řadou 
mimořádně náročných zátěžových testů.         

Fotografie:
ŠKODA AUTO, archiv provozovatelů restaurací, popř. jejich oficiální 

prezentace (web, facebook atp.), PxHere, Wikimedia Commons, Vojtěch Med. 




