Auto Hybeš s.r.o.
Dřenice 122, 537 01 Chrudim
Tel.: 468 003 082
www.autohybes.cz

EDITORIAL ◼ OBSAH
Strávit zimní dovolenou v Česku možná na
první pohled nevypadá tak lákavě jako
vyrazit do Alp nebo Dolomit. Česká
republika sice není zemí velehor ani
nedozírných zasněžených plání, ale možná
se budete divit, kolik lákavých zážitků,
zimních aktivit a možností, jak zajímavě
strávit dovolenou či prodloužený víkend,
se „doma“ nabízí.
Na následujících stránkách vám představíme zajímavé tipy
na letošní zimní sezonu a ukážeme, že za skvělými zážitky
není třeba jezdit přes půl Evropy. Zimní Česko nabízí
romantiku, adrenalin i poznání v pohodlném dosahu
několika desítek či stovek kilometrů.

sjezdové lyžování ............ str. 4–9

Domácí lyžařská střediska neustále inovují a nabízejí kromě
tradičních lyžařských disciplín další a další doplňkové aktivity. S letošní nabídkou možností pro sjezdové lyžaře
a běžkaře vás samozřejmě seznámíme a přidáme i tipy na
různé výhody a slevy. Zima v České republice ale
zdaleka není jen o lyžování, vyzkoušet můžete i méně
tradiční zimní radovánky, a to jak sportovního, tak
relaxačního charakteru, nebo vyrazit za poznáním. Mráz
však také přetváří naši krajinu a byla by škoda nevyužít
příležitosti a nepoznat ji z trochu netradiční perspektivy.

běžecké lyžování ........ str. 10–11

Zima umí být krásná, ale dovede ukázat i svoji drsnější tvář.
Speciálně pro motoristy je velmi náročná a prověří jak
techniku, tak řidičský um. S přípravou na ni vám nejlépe
pomohou profesionálové v autorizovaných servisech
ŠKODA, kteří váš vůz důkladně prověří – zkontrolují mimo
jiné stav podvozku a brzd, otestují akumulátor i mrazuvzdornost všech provozních kapalin. Neopomenou ani
zdánlivé maličkosti, které však mohou v náročném zimním
provozu řádně zkomplikovat život, jako je stav pneumatik
či stěračů, nebo nastavení světlometů a ostřikovačů. Mezi
tipy na zimní radovánky najdete i doporučení na
předcházení a řešení krizových situací v zimním
provozu a triky, jak si s nástrahami jízdy v zimě efektivně
poradit. Vhod jistě přijde i výběr z bohaté nabídky ŠKODA
Originálního příslušenství a zimních produktů ze ŠKODA
E-shopu, které můžete vybírat z pohodlí domova a jejichž
doprava k vašemu nejbližšímu prodejci ŠKODA je vždy
zdarma.

curling ..................................... str. 14–15

Věříme, že vás následující stránky inspirují
a letošní zimu si opravdu užijete. Přejeme šťastnou cestu!
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motorové sáně .............. str. 12–13
skijöring ................................ str. 12–13
rybolov ................................... str. 12–13
paragliding ......................... str. 12–13
saunování ............................ str. 14–15

ŠKODA ZÁRUKA MOBILITY
Doživotní záruka mobility se vztahuje
na všechny vozy ŠKODA, u starších
vozů ji lze prodloužit při absolvování
servisní prohlídky v autorizovaném
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 servisu ŠKODA.
V případě potřeby je vám k dispozici

KONEKTIVITA A APLIKACE ŠKODA

ŠKODA CONNECT

Moderní služby konektivity v nových vozech ŠKODA zajišťuje
komplexní systém ŠKODA Connect, který se stará o vaše pohodlí
i bezpečí. ŠKODA Connect zahrnuje balíček Infotainment
Online, který umožňuje například importovat trasy a cíle do mapových
podkladů, automatickou aktualizaci map a dynamickou navigaci s hlasovým
ovládáním, reagující v reálném čase na dopravní situaci. K dispozici jsou také aktuální informace o cenách paliv na čerpacích stanicích, přehled dostupnosti
parkovacích míst či předpověď počasí. Na displeji vozu si můžete zobrazit
i aktuální zprávy včetně dopravních informací nebo využívat Google Earth.
Do komplexu konektivity ve vozech ŠKODA patří také balíček Care Connect,
zahrnující proaktivní servisní služby a vzdálený přístup k vozu přes mobilní
telefon, tablet nebo „smart hodinky“. Díky službě Proaktivní servis komunikuje
vůz s vybraným servisním partnerem, který vás například sám kontaktuje
s nabídkou termínů, jakmile se přiblíží servisní prohlídka vozu. Díky aplikaci
ŠKODA Connect App získáte vzdálený online přístup k vozu, který umožňuje
například zkontrolovat, zda je auto zamčené a má zavřená okna, nebo ověřit
stav paliva v nádrži. Pokud vůz nemůžete najít například na plném
a nepřehledném parkovišti pod lanovkou, stačí se podívat do aplikace, která

skiboby ................................... str. 14–15
skialpinismus ................... str. 14–15
psí spřežení ....................... str. 16–17
sáňkování ............................. str. 16–17
skanzeny ............................... str. 16–17
stezky nad stromy .... str. 16–17
balonové létání ............. str. 16–17
důležité informace .......... str. 18–19

náhradní vůz nebo ubytování v hotelu.
To vše samozřejmě zdarma.
Kontakty ŠKODA Assistance v ČR:
800 600 000 | ze zahraničí:
+420 236 090 002

Vybrané funkce ŠKODA Connect
Dopravní
informace online

Čerpací stanice
a ceny paliva

Počasí a Zprávy

Plánování
návštěvy servisu

Automatické
oznámení
nehody

Ovládání
nezávislého
topení online

kromě zobrazení pozice umí i vůz na dálku rozblikat nebo mu dá pokyn k zatroubení. Speciálně v zimě přijde vhod možnost vzdáleně ovládat nezávislé topení,
aby vám při příchodu ze sjezdovky bylo ve voze příjemně teplo. Nastavit lze také
notifikace v případě, že vůz opustí vybranou oblast nebo překročí nastavenou
rychlost. Všechny online služby je možné spravovat z účtu na portálu
ŠKODA Connect, s jehož aktivací vám ochotně pomohou vyškolení pracovníci
prodejců ŠKODA. Na portálu lze také prodloužit platnost služeb konektivity.
Prodloužení je možné i předem, až půl roku před koncem platnosti.
Vozy ŠKODA jsou vybaveny i systémem automatického tísňového volání,
které v případě aktivace zádržných systémů (airbag, předpínače pásů) uvědomí
složky IZS a předá jim všechny potřebné informace, jako je počet osob ve voze
a přesná pozice vozu. Nouzové volání je možné v případě krize aktivovat
i tlačítkem SOS v kabině, stejně tak se lze jediným stiskem tlačítka spojit
s tísňovou linkou a asistenční službou ŠKODA pro pomoc na cestách nebo
s infolinkou ŠKODA.

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.

AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ ZDARMA

Pro vozy ŠKODA vybavené navigačními a infotainmentovými systémy MIB bez
online připojení jsou k dispozici aktuální mapové podklady ke stažení
zdarma. Stačí navštívit web updateportal.skoda-auto.com a zadat VIN vozu.
Systém sám pozná, jaké podklady jsou pro váš vůz potřeba, a nabídne
nejaktuálnější verzi ke stažení na paměťové médium a přenesení do navigace.
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Krkonoše ◼ Chotouň
ŠPINDLERŮV MLÝN
702–1 235 m n. m.
Poměr sjezdovek 36 55

6x
9 %

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁ
NÍ
11x

27 km

Skipas 1 1 000 Kč
den

6 5 120 Kč

dní

P zdarma
Asi nejznámější středisko v České republice, má dva hlavní
areály Sv. Petr a Medvědín, noční lyžování na Hromovce. Nabízí
nepřeberné množství doplňkových aktivit a après-ski
možností. Pro milovníky ranního „manšestru“ je zde možnost
využít Fresh Track – skupina lyžařů má k dispozici sjezdovky již
před otevřením, od 7:30 hod. V ceně (1 990 Kč/os.) je i snídaně
v panoramatické restauraci. Zajímavostí je Snow Show – moderovaný après-ski program ve stylu sněžné revue vč. laserové
show, tance roleb, lyžařské exhibice, soutěží a DJ. Snow Show
proběhne v termínech 8. a 29. 12. 2018 a 3., 10., 17. a 24. 2.
2019. Vstup zdarma. S Gopassem až devět denních voucherů
na ledovec Mölltal (do 25. 12.), za skipas jen 29,90 €.
www.skiareal.cz

MALÁ ÚPA
990–1 250 m n. m.

Cena pouze

348 Kč

CO SE MŮŽE HODIT

14 km

Skipas 1 650 Kč
den

eshop.skoda-auto.cz

SPORTOVNÍ SVETR

Hřejivý sportovní svetr v šedé
barvě s praktickými kapsami
a decentním brandingem
ŠKODA je vyroben z látky se
strukturou jemné pleteniny.
K dispozici je v pánské (1 095 Kč)
i dámské (1 012 Kč) variantě.

ZELENÁ ČEPICE

Pletený zimní kulich
s bambulí v typické ŠKODA
zelené barvě vynikne na
každém après-ski i ve
městě. Díky jemné fleecové
podšívce se příjemně nosí,
neprofoukne a hřeje.

PROŠÍVANÁ ZIMNÍ BUNDA

Lehká, ale teplá zimní bunda s vyšším límcem
a náprsní kapsou s vývodem pro sluchátka je
v pánské i dámské variantě vyrobena z moderního
laminovaného materiálu – voděodolnost 7 000 mm
H₂O, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h.

DÁMSKÁ
A PÁNSKÁ MIKINA

Sportovní funkční mikina s kapucí z vrstvené tkaniny
s jemným počesem a podšívkou z technické síťoviny
v kontrastní oranžové barvě odkazuje na vizuální styl
ŠKODA motivem krystalu.

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ESSENTIAL

Bunda ve verzi pro pány i dámy je pečlivě ušita z třívrstvé
tkaniny s příměsí elastanu a voděodolností 3 000 mm
vodního sloupce a prodyšností 3 000 g/m2/24 h.
Má přelepené ramenní švy a tři nepromokavé kapsy.
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Cena

1 695 Kč

10x

Poměr sjezdovek 70 30

6 3 000 Kč
dní

P

0 %

zdarma

Celý areál leží v relativně velké nadmořské
výšce, kde je větší jistota dostatku sněhu.
Malá Úpa je tradiční krkonošská osada
s chalupami romanticky roztroušenými
po stráních. Pokud vás již lyžování omrzí,
můžete vyzkoušet mimo jiné zdejší
minipivovar Trautenberk nebo se vydat přes
místní přechod na procházku do Polska.
www.skimu.cz
SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

ROKYTNICE NAD JIZEROU – HORNÍ DOMKY – STUDENOV
550–1 315 m n. m.
66 28

6 %

2x

21x

Skipas 1 720 Kč

21,5 km

6 3 000 Kč
dní

den

Poměr sjezdovek

P zdarma

Středisko láká na dlouhé a až 100 m široké sjezdovky, horní stanice
lanovky na Lysé hoře ve výšce 1 315 m je jako jediná u nás
umístěna v první chráněné zóně Krkonošského národního
parku. S vícedenními skipasy lze využít takřka 40 km sjezdovek
i v rámci dalších středisek (Paseky n. J., Rokytnice n. J. / Horní
Domky, Příchovice, Rejdice). Křižovatka běžeckých stop
s napojením na Krkonošskou magistrálu.
www.skiareal-rokytnice.cz

HERLÍKOVICE-BUBÁKOV

HARRACHOV

540–1 009 m n. m.

650–1 020 m n. m.

3x

Poměr sjezdovek 32 50 18 %

P

5x

8,3 km

Skipas 1 690 Kč
den

Poměr sjezdovek 52 40

7 3 720 Kč

dní

Lyžařské středisko vhodné pro všechny generace, široké zázemí
včetně gastronomie a denních i večerních aktivit. Dobře
dostupné autem, a dokonce i vlakem. Vyniká pestrou
nabídkou běžkařských tras. Harrachov Card – sleva na skipasy
a další aktivity, služby a zboží. Za prohlídku rozhodně stojí
zdejší skokanské můstky – mamutí můstek Čerťák byl
postaven v roce 1979, rekord na něm drží Simon Ammann
se skokem dlouhým 215,5 m. Nedaleké Mumlavské
vodopády jsou vhodným cílem procházky.
www.skiareal.com

6 2 900 Kč

dní

50 Kč/den

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

den

5x

6 3 350 Kč
dní

24x

30,8 km

www.herlikovice.cz

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

Poměr sjezdovek 41 55

P Janské Lázně: zdarma, Pec p. S.: 70 Kč/den

Skiresort je na kilometry sjezdovek největší v ČR, zahrnuje
střediska Černá hora – Janské Lázně, Pec pod Sněžkou,
Černý důl, Velká Úpa, Svoboda n. Úpou. Všechny
sjezdovky ale nejsou propojeny, společný skipas je
k dispozici pro Černou horu a Pec. Na skipas vstup i do
bazénu v Janských Lázních, ZOO Dvůr Králové a na
bobovou dráhu v Peci. Zajímavostí je nový systém úpravy
sjezdovek s kontrolou výšky vrstvy sněhu přes satelity
porovnáním s původním terénem, čímž se eliminuje
plýtvání vodou na zasněžování i pohonných hmot pro
úpravu tratí. Služba Skitour zajišťuje převoz rolbou mezi
Černou horou a Pecí pod Sněžkou, ráno tak můžete
lyžovat na Černé hoře.

12,4 km

Skipas 1 620 Kč
den

Areál pod vrchem Žalý se v minulých několika
letech výrazně inovoval a je vhodný pro
celou rodinu, nabízí snowpark, dva dětské
parky i měřený úsek. Parkování je zdarma. I zde
můžete po večerech ochutnávat místní pivo,
a to hned ze dvou minipivovarů – Hendrych
a Pivovarská bašta.

ČERNÁ HORA – PEC
625–1 260 m n. m.

7x

P zdarma

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

Skipas 1 690 Kč

3x
8 %

4 %

TIP
Lyžování takřka v Praze.
Na dohled od Jílového
u Prahy se nachází Ski areál
Chotouň. K dispozici jsou
čtyři vleky vč. dětského,
sjezdovky jsou uměle zasněžovány od -3 °C. Sjezdovky
s osvětlením jsou v případě
dobrých sněhových podmínek
v provozu od 9.00 do 21:00
hod., přímo pod ně lze dojet
příměstským autobusem PID
linky 144. Půjčovna vybavení,
školička, parkování zdarma.
www.vlekychotoun.cz

www.skiresort.cz
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Šumava ◼ Krušné hory ◼
LIPNO
709–900 m n. m.

3x

Poměr sjezdovek 78 17

6 3 690 Kč

dní

4x

11,8 km

Skipas 1 750 Kč

5 %

den

P zdarma

Skiareál velmi vhodný pro rodiny s dětmi – nabízí například
sobotní příměstský dětský tábor a sjezdovku vyhrazenou jen
pro lyžařské školy. Maxiparkoviště přímo u sjezdovky zdarma.
Na Lipně je k dispozici také skicrossová trať, měřený slalom,
výuka freestylu a snowboardingu. Lipno Card nabízí řadu slev
na služby i zážitky. Kromě lyžování je možno vyzkoušet mimo
jiné zimní stezku v korunách stromů, bruslení na Lipně nebo
aquapark. Ještě jeden větší aquapark je v nedalekém Frymburku.

ŽELEZNÁ RUDA – ŠPIČÁK
860–1 202 m n. m.

1x

Poměr sjezdovek 55 35 10 %

P

6 2 950 Kč

dní

9,5 km

Skipas 1 660 Kč
den

zdarma

Najdete zde nejprudší sjezdovku v ČR (Šance). Možnost
využít společný skipas s areálem Nad Nádražím – Belveder
(786–902 m n. m. – 8 vleků). Parkoviště je přímo
u sjezdovky, ale do střediska a rovnou pod sjezdovku lze
dojet i vlakem. Funpark a Freestylearena disponují vlastním
vlekem a umělým osvětlením. Na Silvestra se koná tradiční
sjezd Šance s pochodněmi, pro děti akce s lampiony.

www.lipno.info

www.spicak.cz

ČERNÍ LYŽOVÁNÍ
SNOWPARK + VE

SNOWPARK

SNOWPARK +

KLÍNOVEC
750–1 244 m n. m.
43 40 17 %

8x

5x

Skipas 1 790 Kč
den

14x

31,5 km

6 3 540 Kč
dní

+ VEČERNÍ LY

ŽOVÁNÍ

VEČERNÍ LYŽO
VÁNÍ

Poměr sjezdovek

P zdarma

Největší skiareál Krušných hor je nově propojen s areálem
Boží Dar. Pokračuje i spolupráce s Fichtelbergem (InterSkiregion,
47,5 km sjezdovek, 10 min. jízdy skibusem). Vícedenní skipasy
od dvou dnů platí v Česku i Německu.
www.klinovec.cz

KLÍNY V KRUŠNÝCH HORÁCH
580–862 m n. m.

1x

Poměr sjezdovek 55 45

6 2 190 Kč
dní

0 %

3x

610–802 m n. m.
700–1 023 m n. m.

3,1 km

7x

Skipas 1 440 Kč
den

P zdarma

Zajímavostí je provoz lanovky při večerním
lyžování, výhodná je místní časová
desetihodinová jízdenka. Ve středisku je
možno vyzkoušet lezeckou stěnu
(i s instruktorem) nebo jízdy rolbou.
www.kliny.cz

BUBLAVA – STŘÍBRNÁ

PLEŠIVEC
12 km

1 360 Kč

8x

Poměr

sjezdovek 71 17 12 %
den

3x

46 45

Skipas

SNOWPARK

6 3 000 Kč
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1x

Poměr sjezdovek

Skipas 1 475 Kč
den

P zdarma

Široké sjezdovky, atraktivní
propojení Bublava – Bleiberg
– Stříbrná. Na Bleibergu tradiční
horská restaurace a rozhledna.
Zajímavostí je na sjezdovce
vybudovaný tunel se skokem.

dní

P zdarma
Nejnovější lyžařský areál v ČR.
Široké sjezdovky různé
obtížnosti uspokojí nejen rodiny
s dětmi, ale i náročnější lyžaře.

VEČERNÍ LYŽOVÁ

9 %

6 2 100 Kč
dní

www.skiarealplesivec.com
VÁNÍ
+ VEČERNÍ LYŽO

5 km

NÍ

www.bublava.cz
VÁNÍ
VEČERNÍ LYŽO

◼ Jizerské hory

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

TERMOHRNEK

Dvouplášťový termohrnek z nerezové oceli
udrží teplotu nápojů po dlouhou dobu. Díky
protiskluzovému povrchu soft touch nevyklouzne
ani z ruky v rukavici.

ZADOV-CHURÁŇOV
890–1 120 m n. m.
Skipas 1 600 Kč
den

2x

Pouze

210 Kč
5x

6 2 640 Kč
dní

P

5 km Poměr sjezdovek 44 56

0 %

10 Kč/h, 150 Kč/víkend, 200 Kč/týden

Vstupní brána do NP Šumava, celoročně otevřená rozhledna a lanový park
Zadov. Dobré zázemí pro sjezdové lyžování a proslulé trasy pro běžkaře.
www.lazadov.cz

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

KVILDA
1 040–1 100m n. m.
Skipas 1 360 Kč
den

7x

1,2 km

P

6 1 500 Kč
dní

Poměr sjezdovek 100 0

0 %

10 Kč/hod, 150 Kč/víkend, 200 Kč/týden

Vyšší nadmořská výška a chladné klimatické podmínky. Ze šumavských
středisek bývá na Kvildě sníh nejdříve – stálé mrazy nejsou pro každého, ale
zaručují sníh po celou sezonu. Díky nenáročným tratím s menším
převýšením je Kvilda vhodná i pro rodiny, k dispozici je i volně přístupný
upravovaný sáňkařský svah a malý snowpark. Krásné běžkařské terény.

542–812 m n. m.
den

1x

24x

6 2 920 Kč
dní

17,57 km Poměr sjezdovek 69 23

9 %

P Bedřichov: 100 Kč/den, Severák: 70 Kč/den, Špičák: zdarma

Skiarena Jizerky zahrnuje tři střediska propojená společným skipasem
a skibusem, centrem je Bedřichov. Výborná dostupnost z Prahy a středních
Čech (cca 1 h autem). Pro letošní sezonu nová čtyřsedačková lanovka
s krytem a rozšířené sjezdovky. Tanvaldský Špičák nabízí nejnáročnější tratě
a jeho skipas platí i pro ostatní střediska.

SNOWPARK + VEČERN

Cena

456 Kč

Kvalitní LED baterka má jak silné čelní, tak boční
světlo se čtyřmi diodami, protiskluzový povrch
a díky integrovanému magnetu ji lze upevnit
např. na blatník při instalaci řetězů. Baterie
jsou součástí balení.

SKIARENA JIZERKY (BEDŘICHOV, SEVERÁK, ŠPIČÁK)
Skipas 1 640 Kč

Při procházkách zimní
krajinou vás nezaskočí
ani dešťová přeháňka.
Kompaktní deštník
má ve složeném stavu
jen 27 x 4 cm a za
deště se na něm díky
technologii Aquaprint
objeví nápisy ŠKODA.

LED SVÍTILNA

OVÁNÍ
SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽ

www.skikvilda.cz

SKLÁDACÍ
DEŠTNÍK

www.skijizerky.cz

Í LYŽOVÁNÍ

Pouze

118 Kč

CESTOVNÍ POLŠTÁŘEK

JEŠTĚD
540–1 012 m n. m.
24 66 10 %

4x

Skipas 1 590 Kč
den

6x

9,2 km

6 2 660 Kč
dní

P

Poměr sjezdovek

zdarma

Lyžařský areál velmi dobře dostupný z Prahy po
dálnici. Z hlavního města jezdí také speciální
skibus. Unikátem je zastávka tramvaje MHD
přímo u areálu, zajímavostí skokanské můstky
a historická dvoukabinová lanovka na vrchol
(provozují ČD), končící pod budovou hotelu
(možnost stylového ubytování) a vysílače dle
arch. Hubáčka. V Liberci je možno relaxovat
v rozlehlém aquaparku Babylon.
www.skijested.cz

RK + V E
SNOWPA

Dvoubarevný cestovní polštářek plněný
komfortními kuličkami umožní spolujezdcům
odpočinout si během jízdy. Spodní šedá část je
z příjemného mikroplyše, horní zelená část ze
směsi spandexu a umělých vláken.

Pouze

ČERNÍ LY

ŽOVÁNÍ

134 Kč
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Orlické hory ◼ Jesení k
SNOWPARK

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH
610–850 m n. m.

2x

Poměr sjezdovek 55 17 29 %

6 2 560 Kč
dní

4x

ŘÍČKY

5,1 km

Skipas 1 520 Kč

740–992 m n. m.

den

P zdarma

4,1 km

Areál pro rodiny s dětmi, tratě všech obtížností
s převahou červených. Your Park – denně
upravovaný snowpark, atraktivní večerní
lyžování. Akce Soldiers – největší freeski ve
střední Evropě, využívající i bunkrů z 2. sv. války.

Í LYŽOV
ÁN Í

2x

6x

3x

dní

P zdarma

Díky letní údržbě povrchu sjezdovek stačí
v Říčkách relativně málo sněhu pro
zahájení sezony, tři sjezdovky různé
obtížnosti, vhodné pro rekreační lyžaře, ale
i značně náročné sjezdaře – jezdí se zde
pravidelně závody evropských juniorů.
Hřebenová Jiráskova cesta pro běžkaře
propojuje Říčky a Deštné.
www.skiricky.cz

DOLNÍ MORAVA
666–1 232 m n. m.

5 3 100 Kč

den

EČ E R N

1x

LYŽOVÁNÍ

Poměr sjezdovek 39 37 24 %

Skipas 1 570 Kč

www.destne.info
SNOWP
AR K + V

+ VEČERNÍ

10 km

Poměr sjezdovek 54 40 6 % Skipas 1 740 Kč
den
6 3 490 Kč P zdarma

MONÍNEC

dní

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

610–850 m n. m.

Středisko vyniká mj. 2,4 km dlouhou sjezdovkou s velkým
převýšením a freestyle arénou „U Slona“ (vč. funline a crossové
dráhy), která dosahuje světové úrovně a trénuje na ní česká
reprezentace. Možnost ranního lyžování před zahájením provozu
lanovek (včetně snídaně). Hezké trasy pro skialpinisty, běžecké
trasy s napojením na Jesenickou magistrálu. Pravidelně
Adventure Nights – večerní show na sněhu.

Poměr sjezdovek 9

6 3 010 Kč

dní

1x

5x

2 km

91 0 % Skipas 1 595 Kč
den

P zdarma

Moderní technologie zde umožňuje zasněžování i při
teplotách nad nulou, takže tady zahajují lyžování dřív než
ve výše položených horských střediscích. Možnost koupě
e-skipasu za zvýhodněné ceny, místo vícedenních skipasů
hodinová peněženka (5–30 h).

www.dolnimorava.cz
SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

www.moninec.cz

KOUTY NAD DESNOU
574–1 095 m n. m.
Poměr sjezdovek 69 26

6 3 010 Kč

dní

1x
5 %

3x

11,5 km

Skipas 1 570 Kč
den

P zdarma

Nejvíce kilometrů sjezdovek mezi moravskými středisky.
Stejně jako Dolní Morava velmi moderní středisko, nejdelší
modrá sjezdovka na Moravě (3 050 m), rozhledna u horní
stanice lanovky.
www.kouty.cz

ČERVENOHORSKÉ SEDLO
862–1 164 m n. m.

1x

7x

sjezdovek 75 25 0 % Skipas 1 550 Kč
den

SNOW PARK +

8

7,9 km

Poměr

6 2 200 Kč
dní

P

zdarma

Jeden z nejvýše položených areálů. Jakkoli zde umí být poměrně
drsné počasí, nabízí také velkou jistotu sněhu. Lyžařské terény od
mírných až po prudký slalomový svah. Vysokokapacitní parkoviště
v těsné blízkosti sjezdovek a romantické výhledy do krajiny jsou
samozřejmostí. V blízkosti se nacházejí termální lázně Velké Losiny.

VEČERNÍ LYŽO
VÁNÍ

www.cervenohorskesedlo.eu

í ky ◼ Beskydy a další...
VÍTKOVICE-BÍLÁ

PRADĚD – OVČÁRNA
1 235–1 445 m n. m.
sjezdovek 57 25 18 %

7x

4,8 km

Skipas 1 500 Kč
den

518–774 m n. m.

Poměr

6 2 200 Kč
dní

5,2 km

1x

6x

Poměr sjezdovek 50 50 0 %

P zdarma

P Hvězda: 70 Kč/den, Ovčárna: 450 Kč/den

Skipas 1 530 Kč

Praděd, zvaný též „moravský ledovec“, je nejvýše
položený areál pro sjezdové lyžování u nás. Leží v CHKO
Jeseník a kvůli souvisejícímu zákazu umělého
zasněžování se zde lyžuje výhradně na přírodním sněhu
– většinou od října až do května. Praděd (klimatické
lázně) se pyšní nejčistším vzduchem ve střední Evropě
a výbornými podmínkami pro sjezdaře i běžkaře.

Areál je sice poměrně nízko položený, ale
nabízí o to větší množství atrakcí – například osvětlený upravovaný dvoukilometrový běžkařský okruh či ledovou
lezeckou stěnu.

den

5 1 750 Kč

dní

www.skibila.cz

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

www.figura.cz

SNOW PARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

KYČERKA
710 m n. m.
Skipas 1 400 Kč
den

Poměr sjezdovek 23 63

5 3 200 Kč
dní

2,4 km

Poměr sjezdovek 54 46

0 %

P zdarma

Skiregion Valašsko na pomezí se Slovenskem zahrnuje několik menších
středisek – Kyčerka, Kohútka, Razula, Karolinka a Jizerka. Společné je
i česko-slovenské infocentrum a zdejší tradice – borůvkové knedlíky jako od
babičky. Ubytovat se lze v tradičních valašských chalupách nebo můžete
navštívit stylovou hospodu Valaška přímo na sjezdovce.

RAMZOVÁ
782–1 351 m n. m.

7x

5 1 790 Kč
dní

2x
4 %

3x

www.skiarealkycerka.cz

8,7 km

Skipas 1 580 Kč
den

P zdarma

Ramzová má velmi dobrou dostupnost autem,
leží ve stejnojmenném sedle na hlavním tahu
z Jeseníku na Hanušovice. Nadprůměrná nadmořská výška areálu slibuje dobré sněhové podmínky.
Sjezdovky mají značné převýšení a jsou dlouhé.
www.bonera.cz

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

TIPY JAK UŠETŘIT
Online – koupí skipasu přes internet
a s předstihem lze ušetřit až 20 %
Slevové karty – slevy na služby
i skipasy umožňuje Gopass i lokální
karty středisek

DĚTSKÉ
ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

Mějte své ratolesti na zadních
sedadlech pod kontrolou
s panoramatickým nastavitelným
zrcátkem pro vozy ŠKODA.

Cena od

217 Kč

STÍRACÍ LIŠTY

Originální stírací lišty zaručí
dokonalý výhled, dlouhou
životnost i v náročných
podmínkách a 100%
kompatibilitu s vozy
ŠKODA. Dostupné jsou
samostatně i v sadách.

V sadě pouze za

1 578 Kč

Skibus – slevy na skipasy
s jízdenkou dálkového skibusu
poskytuje např. Ještěd a Lipno
Czech Skipass – celosezonní
skipas platný ve 23 střediscích
za 9 000 Kč (dospělý)

Cena pouze

497 Kč

AUTOBATERIE

Originální autobaterie
ŠKODA a akumulátory
z výhodné řady Economy
KOMFORT
pro starší vozy vynikají dlouhou
PAKET
životností a postarají se o bezprobléZvýhodněná sada
movou dodávku vysokého
držáků Smart Holder
startovacího
proudu i v mrazech.
s adaptérem pro multimédia, ramínkem a háčCena již od
kem na tašku obsahuje
1 661 Kč
také praktický odpadkový
koš do kapsy dveří.
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Výlety ◼ Okruhy ◼ Záv o
NA BĚŽKÁCH NA VÝLET
Lyžařská střediska se starají také
o běžecké trasy, které pravidelně udržují.
Veřejnosti jsou stopy k dispozici
zdarma, udržují se většinou před víkendem a po
výraznějších sněhových srážkách. Aktuální informace
o stavu tras lze zjistit online, data jsou získávána přímo
ze strojů přes GPS.
www.bilestopy.cz
Krkonošská magistrála
Komplex běžkařských tratí nabízí 71 km stop, které
sahají od Harrachova po Žacléř. Na páteřní magistrálu
navíc navazuje přes 500 km místních lyžařských cest –
panoramatické hřebenovky i podhorské trasy, které
vedou i méně známými a frekventovanými místy.
www.krkonose.eu
Jizerská magistrála
Nabízí téměř 200 km pravidelně upravovaných stop
a 15 hlavních nástupních míst (celkem 22). Trasy Jizerské
magistrály jsou nejdéle upravovanými běžkařskými
stopami v Česku, již od roku 1984. Magistrála je
propojena s tratěmi v Krkonoších i na polské straně.
www.jizerskaops.cz
Krušnohorská magistrála
Západní část Krušnohorské magistrály zahrnuje
čtyřicetikilometrovou trasu mezi Bublavou a Božím
Darem, východní etapa z Mezihoří/Svahové na Děčínský
Sněžník měří dokonce 90 km.
www.krusnehory.cz
Šumavská magistrála
Trasa přes Šumavu měří bezmála 140 km. Začíná
v Železné Rudě (doprava vlakem ČD přímo na místo)
a končí za Zadní Zvonkovou, kde je možnost pokračovat
přes hranice do rakouských lokalit Hochficht
a Schöneben.
www.bilastopa.cz

BĚŽKAŘSKÉ OKRUHY
Specializované
běžkařské okruhy jsou
upravovány povětšinou každodenně a zaručují tak
vynikající kvalitu stopy.
Orlické Záhoří
Okruh dlouhý 4,5 km je osvětlen
160 LED svítidly, přístupný je
zdarma. V obci je navíc výchozí
bod pro další trasy, například do
Neratova s proslulým rekonstruovaným poutním kostelem.

a půl, dva, tři, pět, sedm a půl
a deset kilometrů. Nad Svatým
Petrem je pak upravován okruh
Krásná Pláň – Struhadla, měřící 5 km.
www.spindl.cz
Jilemnice – Hraběnka
Nově vybudovaný asfaltový okruh
je přes léto určen pro inline a letní
kolečkové lyže. V zimě je zde
osvětlená dráha délky 2,7 km
vč. biatlonové střelnice.

www.orlickezahori.eu

www.sport-jilemnice.cz

„Jizerská 5“
Obnovený okruh ze stadionu
v Bedřichově má délku 5 km
a vznikl kompletní rekonstrukcí původní závodní trati pro
mistrovství Evropy v roce 1976.
Nové podloží umožňuje provoz
i za nižšího stavu sněhové
pokrývky.

Vrchlabí-Vejsplachy
Běžecký okruh Vejsplachy s délkou
3,5 km okolím rybníka Kačák je
v sezoně přístupný denně od
8:00 do 20:00 hod.

www.jizerskaops.cz
Špindlerův Mlýn
Nad Medvědínem na Horních
Mísečkách se běžkařům nabízejí
závodní běžecké tratě
o délkách jeden

www.krkonose-vrchlabi.cz
Liberec-Vesec
Nový okruh zbudovaný pro MS
v klasickém lyžování. K dispozici je
tréninkový 200metrový ovál a tři
různě náročné okruhy (1 500 až
2 000 m). Využíván celoročně,
v zimě je i uměle zasněžován.
www.skijested.cz

ZÁVODY PRO VEŘEJNOST
Jizerská
padesátka
Jizerská 50 se
poprvé jela již
v roce 1968. Startuje se ze

stadionu v Bedřichově a kromě
hlavní trati na 50 km nabízí i kratší úseky na 10, 25 i 30 kilometrů.
V letošní sezoně se jede 8.–10. 2.
2019.
www.jiz50.cz
Stopa pro život
Seriál pěti závodů pro širokou
veřejnost je obdobou letního
Kola pro život a nabízí i doprovodný program pro rodiny.
www.stopaprozivot.cz
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CO SE MŮŽE HODIT

áv ody

eshop.skoda-auto.cz

LAPAČE NEČISTOT

Zadov-Churáňov
Běžecký stadion a přilehlé
závodní tratě o délkách 1–10 km.
.

www.lazadov.cz
Nové Město na Moravě
Areál zbudovaný pro MS je
veřejnosti přístupný zdarma
– jak tratě, tak stadion je možno
využívat, pokud nejsou zamluveny
pro tréninky nebo závody. Lyžovat
lze na třech kilometrech
závodních tratí i několika
turistických stopách
(4 až 20 km).

h

u

Jablonec n. Nisou – Břízky
K dispozici jsou upravované tratě
o délkách 3, 5 a 7 km. Součástí
areálu je i osvětlený a uměle
zasněžovaný běžkařský okruh,
který je zdarma denně přístupný
do 22:00 hod.

Boží Dar
Nejvýše položené město v ČR
nabízí hned několik běžkařských
okruhů: Karlův běh (20 km), Božím
Darem (4 km), okolo Myslivny
(7 km) a okruhy Jahodovka
(v délkách 1–7 km) i možnost
využít tratě v Oberwiesenthalu
na německé straně.
www.bozi-dar.eu

Bílá na Moravě
Bílá upravuje dvoukilometrový
osvětlený okruh kolem místní
obory. Dále je zde možnost napojit
se na čtyři upravované tratě
s délkou 33, 20, 16 a 10 km.

26.–27. 1. Jilemnická 50,
Vítkovice–Roudnice
16.–17. 2. Karlův běh,
Boží Dar
23.–24. 2. Šumavský
skimaraton, Kvilda
16. 3. Krkonošská 70,
Špindlerův Mlýn – Pec
pod Sněžkou

Ceny od

1 427 Kč

ZIMNÍ
KOMPLETNÍ KOLA

Ceny od

2 109 Kč

www.skibila.cz

Komplety litých i plechových kol
a kvalitních zimních pneumatik
nabízí ŠKODA za výhodné ceny.
Pneumatiky jsou přímo určeny
a testovány pro dané modely
a zaručují tak bezchybnou
funkčnost ABS a stabilizačních
systémů. Pojištění poškození
pneumatik ŠKODA
Pneugarance je v ceně
kompletů.

TRASY
Upravované běžecké trasy
v okolí lyžařských středisek:

19. 1. Ve stopě Zlaté lyže,
Nové Město na Moravě

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Originální sněhové řetězy ŠKODA
zaručují 100% kompatibilitu s vozy
a jejich podvozkovými skupinami za
všech okolností. Jsou vyrobeny
z ušlechtilé oceli legované
manganem a díky čtyřhranným
článkům garantují skvělý grip
i brzdné vlastnosti. Nasazují se
snadno a bez nutnosti popojíždění.

www.vysocina-arena.cz

www.jablonec.com

e

Originální lapače nečistot
ŠKODA ochrání karoserii
vašeho vozu před ušpiněním
rozježděným sněhem
a abrazivními účinky
posypových materiálů. Jsou
k dispozici pro většinu (i starších)
Ceny od
modelů, s montáží ochotně
201 Kč
pomůže autorizovaný servis.

Špindlerův Mlýn .........................................85 km
Harrachov ...................................................104 km
Černá hora – Pec pod Sněžkou ......92,5 km
Bedřichov/Severák/Špičák .................186 km
Rokytnice nad Jizerou .............................57 km
Deštné v Orlických horách ...............100 km
Říčky v Orlických horách......................42 km
Lipno..............................................................39 km
Zadov-Churáňov .................................. 50 km
Železná Ruda – Špičák...................... 50 km
Kvilda ........................................................ 51 km
Bublava-Stříbrná ............................150 km
Klínovec..............................................50 km
Klíny ....................................................65 km
Monínec ..........................................54 km
Dolní Morava .............................60 km
Červenohorské sedlo ........... 83 km
Bílá ............................................... 76 km

NOSIČ LYŽÍ

Bezpečnou přepravu
zimního vybavení zajistí
originální střešní
nosiče. Kromě širokého
výběru příčníků a nosičů pro konkrétní modely
nabízí ŠKODA také univerzální uzamykatelný
aerodynamicky optimalizovaný nosič čtyř párů
lyží nebo dvou snowboardů.

STŘEŠNÍ BOX

Pro bezpečnou přepravu zimního vybavení bez
ohledu na klimatické a povětrnostní podmínky
je ideální střešní box. Boxy ze ŠKODA Originálního
příslušenství jsou uzamykatelné, vynikají aerodynamickým tvarem, mají objem 380 litrů, nosnost
75 kg a jsou k dispozici v černé, bílé a stříbrné barvě.
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◼ MOTOROVÉ SÁNĚ ◼ SKIJÖRING ◼ RYBOLOV
MOTOROVÉ SÁNĚ
Vyjet si na projížďku po horách sněžným
skútrem je unikátní zážitek. První moderní
sněžný skútr zkonstruoval v roce 1935
Kanaďan J. A. Bombardier, pod jehož jménem se ostatně

„motorové saně“ vyrábějí dodnes. Konceptů motorizované jízdy
po sněhu byla v historii celá řada, často pokusných přestaveb
osobních vozů, včetně modelů ŠKODA. Vývojem se etablovaly
a rozšířily dva koncepty: obratný stroj s pohonem jedním pásem
a řízením lyžemi, alias sněžný skútr, a těžké pásové vozidlo řízené
stejně jako tank přibrzďováním pásů – rolba. Obojí si můžete
v Česku vyzkoušet na vlastní kůži.
Vydat se za motoristickými zážitky na sněhu na vlastní pěst je
u nás poněkud problematické kvůli celé řadě předpisů a omezení.
Na českých horách se ale dnes již nabízí mnoho možností si
skútry i další sněžné „samohyby“ vyzkoušet bezpečně a legálně.
Instruktoři vás naučí skútr ovládat a mají i zmapované ty nejhezčí
povolené cesty.
Skútrem i rolbou
Pobyt ve Špindlerově Mlýně si můžete zpestřit nejen projížďkou
na sněžných skútrech, ale i pásových čtyřkolkách, a dokonce
je zde i možnost projet se rolbou. Při noční úpravě
sjezdovek a běžkařských

SKIJÖRING
Jízda na lyžích v tahu za terénní motorkou, čtyřkolkou
nebo sněžným skútrem vypadá na první pohled jako jeden
z nových adrenalinových sportů. Ve skutečnosti má ale
dlouhou tradici v severských zemích, kde se pro zápřah využívali psi
nebo koně. Na našem území se jel první závod se psy již za minulého
režimu, v roce 1985. Motocyklová odrůda – motoskijöring – má v ČR i svůj šampionát, jehož závody opravdu stojí za vidění.
Motorizovaný adrenalin na lyžích můžete zažít také osobně, stejně tak lze vyzkoušet klasickou variantu se psím spřežením.
Závody: www.autoklub.cz, motoskijöring: www.motoskijoring.cz 1 , www.kmsport.cz 2
se psy: www.aventura.cz 3

CO SE MŮŽE HODIT

Cena jen

107 Kč

eshop.skoda-auto.cz

ROZMRAZOVAČ SKEL

Půllitrové balení účinného rozmrazovače námrazy
a ledu na sklech vám vydrží celou sezonu.
Přípravek vyvinutý speciálně pro vozy ŠKODA
nepoškozuje plastové, pryžové ani lakované díly
a zabraňuje opětovnému vzniku námrazy.

LAKOVÁ TUŽKA

Ceny od

181 Kč

Zimní provoz může lak vozu drobně poznamenat, ať už jsou to
škrábance z přeplněného parkoviště, odlétávající kamínky a posyp
nebo průjezd hlubším sněhem. Tato poškození snadno odstraní
dvousložková laková tužka dostupná v odstínech ŠKODA.
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SMETÁČEK A ŠKRABKA

S 53 cm dlouhou násadou z odolného plastu
pohodlně odstraníte námrazu ze skel i sníh z celého
vozu, aniž byste se museli nahýbat a špinit o karoserii.

OBALY
NA KOLA

Sada pevných obalů na
sezonní kola (14–18 palců) s kapsami na šrouby
je odolná vůči vodě,
nečistotám a UV záření.
Pneumatiky jsou
bezpečně uskladněny,
nedegradují a snadno
se přenášejí.

Cena od

647 Kč

1

V ◼ PARAGLIDING

2

4 1
2
3

3
52

2

1
2
3

1

tratí se navíc dozvíte mnoho zajímavých informací o náročném
povolání rolbaře.
www.snowwolves.cz 1
Raději s průvodcem
Sněžné skútry lze zapůjčit na mnoha místech v ČR. Sice najdete
i půjčovny, kde vám půjčí skútr, vlek za auto a zbytek je na vás včetně
všech povolení, ale doporučeníhodné je (speciálně pro začátečníky)
spíše si vybrat půjčovnu se službami průvodce a zaškolením.
Dohodnout lze i vícedenní expedice a zážitkové jízdy pro skupiny.
Krkonoše: www.skutrykrkonose.cz, www.jakemoto.cz
www.yellow-point.cz, www.aventura.cz 2
Orlické hory: www.lanovyparkdestne.cz 3
Jizerské hory: www.pujcovnasneznychskutru.cz 4
Jeseníky: www.kmsport.cz 5

CHLAZENÉ RYBY
Obchody nabízejí nejen před Vánoci chlazené
ryby s tím, že jsou nejčerstvější. Nejsou.
Nejčerstvější je rozhodně ryba právě ulovená
a díky možnosti zimního lovu „na dírkách“ bude také
dobře vychlazená. Lov ryb dírkou vyvrtanou v ledu je starý
jako lidstvo samo, na ledových pláních severu představuje
často jediný způsob rybolovu po značnou část roku. Vybavení
pro lov na dírkách je prosté, potřebujete v podstatě jen
speciální kratinký prut a vrták na led. Pokud tedy nejste

S VĚTREM O ZÁVOD
Proletět se na padákovém křídle nad zimní
krajinou není jen specialita alpských vrcholků.
Výhled na domovinu za svistu větru v lanoví je,
pakliže netrpíte závratěmi, unikátní zážitek. Tandemový
paragliding (ve dvojici s instruktorem) lze i v zimě
pojmout dvěma způsoby. Buď odstartováním ze sjezdovky či upraveného stanoviště, nebo skokem z letadla.
Seskok z letadla: www.jump-tandem.cz 1
Start ze země: www.elspeedo.cz 2

v Rusku, kde bývala výbava výrazně bohatší. Zahrnovala
například i auto – Záporožec (ZAZ 968) měl v podlaze
u spolujezdce otevíratelný otvor a speciální lampičku, aby
posádka mohla nad dírku najet a lovit na zmrzlé Sibiři z tepla.
I u nás lze v některých revírech lovit na dírkách, soukromé
rybníky nabízejí vyzkoušení této kratochvíle i bez rybářského
lístku, přičemž výbavu není problém zapůjčit. Vybrat si můžete
povolenku „chyť a pusť“ nebo si ryby odnést. Přehled revírů pro
lov na dírkách: www.chytej.cz/rybareni-na-dirkach
Pro veřejnost bez povolenky: www.skalicka-ryby.cz 1
www.dobravoda.org 2 www.jestrabice.cz 3
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◼ SAUNOVÁNÍ ◼ CURLING ◼ SKIBOB ◼ SKIAL P
TEPLO A ZIMA
Střídání vysoké a nízké teploty coby ozdravný proces (dnešním jazykem
termoterapie) je na našem území poprvé zmiňováno již v druhé polovině
desátého století. Sauna zhruba v podobě, jak ji známe dnes, je poprvé
dokládána v 11. a 12. století a v severní Evropě byla již v šestnáctém století tak běžná,
že ji jako veřejnou službu provozovala prakticky každá vesnice. Saunování je nejen
příjemným relaxačním zážitkem, ale také pomáhá posilovat srdce a prokrvení
organismu. V české kotlině má saunování dlouhou tradici a je velmi populární. Na Finsko,
kde mají vlastní saunu čtyři z pěti domácností, sice ztrácíme, ale přesto najdete veřejnou
saunu v každém větším městě, přičemž vznikají a prosperují i celá saunová centra nabízející
na jednom místě různé druhy sauny, rozmanité ceremoniály a doprovodné procedury. Zima
ale láká vyzkoušet opravdovou venkovní saunu v přírodě.
Severská romantika u Prahy
Saunování s výhledem na Cukrák a ochlazení v přírodním bazénu můžete vyzkoušet
kousíček od Prahy – v Kijukiju sauně Biotopu Radotín. Pro dokonalou relaxaci u plápolajícího ohně se postará 100 kg lávových kamenů, k dispozici je i knihovna. Návštěvu je
nutno rezervovat předem.

PARÁDNÍ DIS C
Skibob byl
donedávna snem
každého dítěte.
Dnes zažívá trochu
pozapomenutý sport pomalou
renesanci a čeští reprezentanti
v něm patří k absolutní
světové špičce. Ostatně
celosvětově nejúspěšnějším
závodníkem všech dob je
dodnes Češka. Alena Housová
získala celkem neuvěřitelných
30 titulů mistryně světa
v jízdě na skibobech. Různé
typy skibobů se dají zapůjčit
v půjčovnách vybavení
v zimních střediscích nebo

biotopradotin.cz/sauna 1
Přírodní sauna na Labi
Na kraji Hradce Králové ve směru na starou Třebeš, u slepého ramene Labe, vznikl zajímavý
projekt přírodní sauny. Nuuk nabízí saunu vytápěnou dřevem, romantické výhledy do krajiny,
ochlazení přímo v řece a „maringotkovou kulturní osvěžovnu“. Wi-fi nebo elektřinu zde
nehledejte, tu pravou zimní romantiku rozhodně ano.
www.saunanuuk.net 2
Retro na finský způsob
Historická finská sauna v Komorní Lhotce nabízí autentický retro zážitek. Sauna byla otevřena již
v r. 1966, vytápěna je dosud bukovým dřívím, k dispozici jsou březové metličky a bazény jsou
napájeny místní řekou Stonávkou. Autenticitu sauny podtrhuje i zde podávané tradiční
občerstvení – podmáslí a chléb s tvarohem a čerstvě strouhaným křenem.
www.sauna-komorni-lhotka.cz 3
Horská koupel v sudu
Horská bouda nad sjezdovkami v Janských Lázních nabízí jak standardní služby jako
restauraci nebo ubytování, tak především unikátní venkovní dubový sud s vodou
ohřívanou kamny na dřevo. Byť nejde o saunu jako takovou, je princip střídání teplot
podobný. Navíc zážitek z koupání pod mrazivým hvězdným nebem s ochlazením
přímo v závěji lze doporučit každému, kdo má alespoň trochu romantiky v duši.
www.kiosekustarelanovky.cz 4

43
2 2
1 1

2
1
3
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CO SE MŮŽE HODIT

L PINISMUS

eshop.skoda-auto.cz

SÍŤOVÉ PROGRAMY

K upevnění drobnějších předmětů
v zavazadelníku skvěle poslouží pevné
a pružné sítě, uchycené do kotevních ok.
Simply Clever síťové programy ŠKODA
pomohou udržet
v kufru pořádek
a přispívají
k bezpečnosti.

KAMENY NA LEDĚ
Curling se začal poprvé hrát během 16. století v oblasti dnešního Skotska, ale
opravdovou popularitu začal získávat od
padesátých let 20. století. Jako ukázkový sport se hrál již
na prvních olympijských hrách v Chamonix (1924),
plně olympijským sportem je od Nagana (1998). Posílání
kamenů po ledě a balet s košťátkem si lze vyzkoušet
třeba na Zbraslavi, kde pořádají lekce pro laickou
veřejnost, nebo ve specializované Curling aréně Praha.
Pro veřejnost: www.centrumtresnovka.cz 1
aréna: www.curlingpromo.cz 2

S CIPLÍNA
přímo od českého výrobce.
Pokud chcete zavzpomínat
na první veřejný závod na
světě, který se konal v roce
1914 v Liberci, vyberte si
raději sjezdovku
s lanovkou, jízda na vleku
se skibobem není nijak
snadná. Pečlivou
instruktáž a vyzkoušení na
mírném svahu lze také jen
doporučit, skibob je
záludnější, než vypadá.

Již od

210 Kč

Gumové koberce, které
v zimní plískanici ochrání
podlahu vozu, jsou snadno
omyvatelné, cenově dostupné
a nepropouštějí vodu ani nečistoty.
K dispozici jsou pro širokou škálu vozů
ŠKODA.

Závody: www.skiboby.cz
výroba, půjčovna:
www.skibob.cz

NAHORU PO SVÝCH,
DOLŮ FREERIDE
Není upravená běžecká stopa nic pro vás a na
sjezdovkách vám zase schází hluboký prašan?
Zkuste skialpinismus. Na speciálních lyžích vybavených
vázáním s odpojitelnou patou a pro stoupání tzv. tuleními pásy
(v minulosti opravdu byly z tuleních kůží) se můžete vydat i do
těch částí hor, kde na mnoho lidí nenarazíte. Odměnou za
výšlap do kopce vám bude sjezd čerstvým sněhem.
Skialpinistické vybavení lze půjčit buď ve specializovaných
půjčovnách, nebo v některých horských střediscích.
Nezapomeňte ale, že většina našich hor spadá pod některý ze
stupňů ochrany přírody a že i na našich kopcích hrozí lavinové
nebezpečí. Tipy na bezpečné skialpové výlety najdete na
stránkách nadšenců tohoto sportu.
Informace a tipy na výpravy: www.tulenipasy.cz
půjčovny: www.ski-alp.cz 1 , www.skialp-praha.cz 2
www.msportspindl.cz 3

ODOLNÉ
KOBERCE

Ceny od

397 Kč

OCHRANA TUNELU

Ceny od

112 Kč

Čalounění tunelu v zadní části
podlahy je v období zimních
plískanic náchylné k zašpinění
(zvláště při cestování v pěti)
a obtížně se čistí. Gumové koberce
ŠKODA ochrání i tuto
exponovanou část interiéru.

PRO ZIMU I LÉTO

Oboustranné koberce do zavazadlového
prostoru mají z jedné strany textilní
materiál zamezující pohybu nákladu
a z druhé strany nepromokavou
omyvatelnou plastovou vrstvu
na odkládání zašpiněných
a vlhkých předmětů.

Již od

1 274 Kč

VANY DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

Odtávající sníh z lyžařského vybavení je
nepříjemným průvodním jevem lyžařských
výletů. Plastové vany do kufru modelů ŠKODA
však vodu ani nečistoty nepropustí, mají
zvýšené hrany
a lze je navíc
osadit
praktickou
dělicí příčkou.
Ceny od

1 599 Kč
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◼ PSÍ SPŘEŽENÍ ◼ BALONOVÉ LÉTÁNÍ ◼ SÁŇKO
PSÍ SPŘEŽENÍ
Jízda po zasněžené krajině se psím spřežením je
pohledem dnešního člověka esencí romantiky.
Využití psů jako tažných zvířat se ale na Sibiři
a u severoamerických kultur datuje do doby dvou tisíc let před
naším letopočtem a žádná velká idyla to nebyla. Člověk si
v průběhu historie pro potah ochočil celou řadu zvířat od koní přes
domácí skot, velbloudy, soby až po slony či pštrosy. Ale jediné zvíře,
které zvládalo při práci nejen mrazivé teploty, ale i nepravidelné
krmení jen u příležitosti dobrého lovu, je pes. Shodou okolností také
jediná šelma v celém dlouhém seznamu tažných pomocníků
člověka. Dodnes jsou pro mushing chována plemena sociálně
zdatná a fyzicky odolná jako sibiřský husky, aljašský malamut,
grónský, indiánský a kanadský eskymácký pes a samojed. Když
pomineme dálný sever, kde ani nejlepší sněžný skútr

1 1
24
2
4
3
12

3
33
4

2

SAMOCHODKY
Kdo by nechtěl
mrazíkovské sáně
„samochodky“? Vždyť
tahat sáňky do kopce je o tolik méně
zábavné než pak sjíždět dolů… Na českých
horách se nabízí bezpočet možností, jak
lze dětský ideál sáňkování zažít. Na
kopec vás vyveze lanovka nebo autobus
a pak už vás čeká několikakilometrový
nerušený sjezd po upravené trati.
Smržovka
Závodní sáňkařská dráha zde byla postavena již v roce 1912, dodnes je
v provozu a jezdí se zde mistrovství, při
nichž sportovci dosahují rychlostí i přes
100 km/h a absolvují i 400° karusel.
Vy se zde můžete svézt na čtyři
kilometry dlouhé veřejné dráze, kde si lze
půjčit klasické i sportovní sáně.
www.sankarskadraha.eu 1
Špindlerův Mlýn
Zdejší upravená dráha startuje
u Špindlerovy boudy v nadmořské

1
výšce 1 155 metrů a na třech
kilometrech délky klesne takřka
o 400 výškových metrů. Povozit se
můžete jak přes den, tak i večer až do
21:00 hodin. Nahoru je možno vyjet
i rolbou a připravit si trať sám pro sebe.
www.sankarska-draha.cz 2
Dolní Morava
V resortu Dolní Morava je
připravena večerní sáňkařská dráha
s délkou 2,5 km. Přes den se
můžete svézt na dvoumístných
bobech na vyvýšené bobové dráze.
www.dolnimorava.cz 3
Černá hora
Speciální dráhu pro sáňky,
dlouhou 3,5 km, provozuje
i skiareál na Černé hoře. Noční
jízda s průvodcem začíná na
horní stanici lanovky.
www.skiresort.cz 4

ZIMA LIDOVÁ
Muzea v přírodě neboli
skanzeny jsou v České
republice rozšířeným
fenoménem. Malebnou lidovou architekturu
i ukázky života našich předků a tradičních
řemesel můžete navštívit i v zimě. Většina
z šestnácti skanzenů v Čechách, na Moravě
i ve Slezsku pořádá v zimní sezoně tematické
akce, zvláště v době adventu a následně
s blížícím se jarem a Velikonocemi. Betlém
v Hlinsku v Čechách je dokonce otevřen
celoročně, stejně jako Národopisné muzeum
v Přerově nad Labem. V souboru lidových
staveb na Veselém kopci rozhodně stojí za
návštěvu předvánoční jarmark a masopust
(2. 2.), skanzen je ale celoročně volně přístupný
pro procházky. Náš největší skanzen, Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
nabídne jen v prosinci hned šest akcí a i zde se
můžete mimo otvírací dobu procházet mezi
zasněženými roubenkami.
www.skanzen-vysocina.cz 1
www.betlem-hlinsko.cz 2
www.polabskemuzeum.cz 3
www.vmp.cz 4
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VÁNÍ ◼ SKANZENY ◼ STEZKY NAD STROMY
dodnes nedokázal psy nahradit, může být jízda se psím
spřežením sportovním vyžitím (závody se jezdí i v ČR) nebo
nezapomenutelným zážitkem. Psí spřežení jsou k dispozici ke
svezení se jako pasažér, vyzkoušení na okruhu nebo k delším
výpravám (včetně nočních a vícedenních) na většině českých hor.
Krkonoše: www.alaskandogs.cz 1
Šumava: www.sleddogs.cz 2
Jeseníky: www.huskyzazitky.cz 3
Orlické hory: www.mojeorlickehory.cz/mushing/ 4
Vysočina: www.adrop.cz
závody psích spřežení: www.mushing.cz

LEHČÍ NEŽ VZDUCH
PROCHÁZKA NAD LESY
Stezky v korunách stromů jsou i v zimě zajímavým
cílem výletů. Pohled přes ojíněné koruny stromů do
krajiny můžete zažít na Lipně (možnost odložit
přeskáče a zapůjčit pohorky). Daleké výhledy do zasněžené
krajiny nabídne Dolní Morava (k dispozici návleky na lyžáky,
tzv. nesmeky). V Janských Lázních se můžete pokochat pohledem
na zimní les z 45 metrů vysoké věže s panoramatickým výhledem.
www.stezkakorunamistromu.cz 1
www.stezkakrkonose.cz 2 www.dolnimorava.cz 3

Princip horkovzdušného balonu je založen na
rozdílu v hustotě studeného a teplého
vzduchu. Že teplý vzduch stoupá vzhůru
a studený naopak klesá, věděli již bratři Montgolfierové
v roce 1783, kdy se díky jejich balonu člověk poprvé vznesl.
První montgolfiéra na našem území vzlétla již o sedm let
později a horkovzdušné balony jsou oblíbené dodnes.
Chladné období roku je díky vyššímu rozdílu teploty
okolí a vzduchu v balonu pro lety vlastně z principu
ideálním obdobím a není tedy divu, že zážitkové lety
balonem se nabízejí i v zimě. Balony startují z míst po
celé republice, a tak je jen na vás, jaké kulisy si pro svoji
bezhlučnou plavbu vzduchem nad pocukrovanou
krajinou vyberete. Tedy místo vzletu je na vás,
o lokalitě přistání rozhoduje spíše rozmar počasí
a proudění větru. Let vám kromě dechberoucích
výhledů na krajinu, města, hrady a zámky může
zpříjemnit klidně i opulentní menu s šampaňským,
připravované kuchařem přímo v koši balonu.
www.habalon.cz, www.balony.eu

Cena od

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz
Cena jen

270 Kč

MINIATURY VOZŮ ŠKODA

261 Kč

Krásným dárkem pro fanoušky značky jsou modely z kolekce historických,
závodních i nejnovějších miniatur vozů ŠKODA. Modely v měřítkách 1 : 43 a 1 : 18
mají kovové karoserie a věrně provedené detaily, které potěší malé i velké.

HODINKY
ŠKODA

Kolekce hodinek
ŠKODA zahrnuje
elegantní modely
TUŽKA
s koženými
řemínky, trendy
S USB
kousky s motivy
Simply Clever propisovací
Motorsportu
tužka s vyměnitelnou náplní
a Monte Carla
v sobě ukrývá kompaktní
i technicistní
USB flash paměťové médium
sportovní
s kapacitou 8 GB. Dodávána
chronografy z RS.
je v dárkovém balení.

ŠKODA NA CESTY

Ceny od

546 Kč

Kolekce cestovních zavazadel ŠKODA
obsahuje kvalitní kufry a tašky v různých
velikostech, sportovní i elegantní batohy, stylová
zavazadla Monte Carlo, skládací nákupní košík,
praktický přenosný box do zavazadlového prostoru,
a dokonce i pouzdro na tablet, brašnu na
Ceny od
notebook či koženou dámskou kabelku.
171
Kč
Inspirujte se na E-shopu ŠKODA.
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◼ PŘÍPRAVA AUTA NA ZIMU A PRAKTICKÉ
Zima je pro řidiče i auto nejnáročnějším obdobím roku – ztížené
povětrnostní i světelné podmínky a namrzající vozovky vyžadují zvýšenou
pozornost, mrazy prověří techniku. Zimní provoz zkrátka má svá úskalí
a nahrává vzniku neočekávaných situací. Mnoha komplikacím ale lze
snadno předcházet a na specifické situace se připravit.
SERVISNÍ PROHLÍDKA
Pravidelný servis je důležitý v každém období, ale speciálně v zimě se může
zanedbání prevence projevit nejvíce. Servisní technici ŠKODA vůz důkladně
zkontrolují, včetně stavu brzd, podvozkových komponent, osvětlení i náplní
a speciálním spektrometrem změří bod tuhnutí náplní. Zásadní je také
kondice olejové náplně, které v mrazech klesá viskozita (tuhne). To může při
studených startech způsobit zvýšené opotřebení motoru a v extrémním
případě i jeho kritické poškození. Nezáleží přitom jen na tom, kolik má olej
„najeto“, maziva postupně degradují i časem.

POVINNÁ VÝBAVA
Počínaje prvním říjnem platí
novela vyhlášky, která značně
redukuje povinnou výbavu.
Nově s sebou nemusíte vozit
sadu žárovek a pojistek, zvedák,
klíč na kola a rezervní pneumatiku. Rezervu
suplují buď dojezdové pneumatiky, opravná sada, nebo
non–stop asistenční služby. Nejen v případě defektu je
kdykoli a kdekoli připravena pomoci ŠKODA Assistance.
Lékárnička dle nové úpravy již nemá omezenou životnost.
Kvalitní lékárnička v kompaktním pevném obalu za
akční cenu 167 Kč z E-shopu ŠKODA vám vydrží opravdu
dlouho.

TAŽNÉ LANO
Tažné lano není a nebylo součástí
povinné výbavy, nemít jej ale v zimě
s sebou by byl nerozum. Hodit se
může, pokud uváznete ve sněhu nebo
vám jej za auto na parkovišti nahrnou
silničáři. Podobná situace se navíc
nemusí přihodit jen vám a zimní dobrý
skutek pomoci motoristovi v nouzi
přece zahřeje u srdce. V E-shopu
ŠKODA stojí
kvalitní
lano jen
236 Kč.

AKUMULÁTOR
V KONDICI
Baterii zima opravdu prověří,
i zdánlivě bezchybně funkční
akumulátor může s prvním větším
mrazem nečekaně vypovědět
službu. Všechny autorizované
servisy ŠKODA nabízejí kontrolu
baterie zátěžovým testem,
který ukáže, zda je akumulátor fit
pro zimní období. Přesto se
mohou hodit startovací kabely –
stačí zapomenout rozsvícenou
čtecí lampičku a promrzlý
akumulátor již nemusí na start
studeného motoru stačit.

S JISTOTOU A LEVNĚJI
Šeková knížka ŠKODA umožňuje majitelům
vozů starších čtyř let získat slevy až 20 % na
Originální díly a práci nutnou k jejich výměně.
S výraznou slevou lze opravit mj. spojku,
brzdy, tlumiče, výfuk nebo komponenty
rozvodů. Servisy ŠKODA nabízejí také bohatý
sortiment náhradních dílů řady Economy,
určených taktéž pro starší vozy, které jsou
v porovnání se ŠKODA Originálními díly až
o 35 % výhodnější.

ŠEKOVÁ
KNÍŽKA
2019
Aby vaše ŠKODA zůstala originální.
ŠKODA Originální díly
a servisní práce se slevou až 20 %.

Platí pro vozy ŠKODA
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É TIPY

?
NEBOJTE SE ZEPTAT

JAK VYBRAT SPRÁVNOU ZIMNÍ PNEUMATIKU?
Od prvního listopadu bychom měli používat zimní pneumatiky. Definiční nejasnost vyhlášky ale nahrává
situaci, kdy jsou na trhu prodávány jako zimní i nekvalitní pneumatiky, které kromě označení nemají se
zimním obutím mnoho společného. Navíc se měkčí směs zimních pneumatik přirozeně více
deformuje, což může mít vliv na funkci systémů stabilizace či ABS. Zimní pneumatiky a komplety
z nabídky ŠKODA jsou testovány pro konkrétní modely a zaručují tak maximální bezpečnost.
V krizových situacích jde často o centimetry a milisekundy, tak proč riskovat?! V ceně je navíc pojištění
ŠKODA Pneugarance, kryjící náhodné (hřebík na silnici) i vlastní vinou způsobené poškození pneumatik
(např. proražení bočnice při parkování).

JAK ZAMEZIT MLŽENÍ OKEN?

Rosení oken v nízkých teplotách může mít několik příčin, z nichž tou nejpravděpodobnější je zanesený kabinový filtr, případně
nevyčištěný systém větrání. Výměna filtru za několik stokorun tak může výrazně pomoci výhledu z vozu a tím i bezpečnosti.
Mlžení eliminuje také použití klimatizace, která vysušuje vzduch. Kompresor klimatizace se navíc používáním promazává, což
mu svědčí. Systém větrání vozu doporučujeme nechat odborně vyčistit – autorizované servisy ŠKODA nabízejí dezinfekci
systému sprejem či hloubkové čištění speciálním vyvíječem ozonu. Zbavíte se tak nejen mlžení, ale i choroboplodných zárodků.

NA KTEROU NÁPRAVU SE OSAZUJÍ SNĚHOVÉ ŘETĚZY?
Vždy na tu poháněnou, u vozů ŠKODA tedy na přední kola. U vozů s pohonem 4x4 se
může doporučení výrobce k osazení řetězů lišit dle modelu. Konkrétní montážní pokyny
najdete v návodu k obsluze vozu – ty lze pro aktuální i starší modely zdarma stáhnout
na stránkách ŠKODA, v záložce Servis a příslušenství. Doporučujeme používat
výhradně kvalitní řetězy ze sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství, které lze
snadno nasadit bez nutnosti s vozem popojíždět.

VYŽADUJE POHON VŠECH KOL ZVLÁŠTNÍ ÚDRŽBU?
Servisní nároky moderních vozů ŠKODA 4x4 se od modelů s pohonem přední nápravy liší minimálně. Dříve byla předepsána
výměna oleje v mezinápravové spojce každých 60 tisíc km a měnil se také olejový filtr. Dnes se mění pouze olej
v mezinápravové spojce každé 3 roky. Žádnou další údržbu moderní pohon 4×4 nepotřebuje.

JAK BEZPEČNĚ PŘEVÁŽET LYŽE A SNOWBOARDY?
Nejen lyže, snowboardy a lyžařské boty, ale jakýkoli nezajištěný náklad
v interiéru vozu může v případě nehody způsobit posádce vážná zranění.
Nejbezpečnější je přepravovat zimní sportovní výbavu na střeše, za
pomoci k tomu určených přepravních systémů. Jak příčníky, tak střešní
boxy a nosiče lyží z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství procházejí
náročnými testy, včetně testů odolnosti přetížení při nehodě – i při
prudké deceleraci zůstanou lyže pevně uchyceny. K přepravě lyží
v kabině vozu je určen průvlak v zadních sedačkách a speciální
nepromokavý vak na lyže, který je pevně přichycen a zamezí pohybu lyží
v krizových situacích.

CO DĚLAT, KDYŽ ZAPADNU?
Elegantním řešením je skládací hliníková lopata v praktickém pouzdře z E-Shopu ŠKODA. Pokud ji nemáte a vůz „sedí“
v hlubokém sněhu, zkuste jej „rozhoupat“. S prokluzem spojky najíždějte po kouscích dopředu a dozadu na hradbu
sněhu, dokud vůz „nevyskočí“. V každém případě vypněte tlačítkem nebo v menu protiprokluzový systém, který
by jinak nedovolil se řízeným prokluzem kol „prokousat“ sněhem. U vozů 4x4 zvolte režim Off-road, pak
půjde vše skoro samo. Pokud se nemůžete rozjet na ledu, zkuste podložit poháněná kola například
větví. Není-li v okolí k dispozici, použijte koberečky z auta (obraťte je lícem dolů).
Fotografie: ŠKODA AUTO, archivy firem, Martin Štěrba, Wikimedia Commons: Ukko-wc, Stefan.straub, Benson Kua, Bernd Brenter, Isiwal. Uvedené ceny
produktů ŠKODA
jsou doporučené konečné zákaznické ceny včetně DPH, platné k datu vydání. Ceny skipasů a parkovišť jsou uvedeny k datu vydání a platí pro plnou sezonu bez dalších slev.
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