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DOVOLENÁ
    V ČESKU

Jak si letos
   užít zimu jinak

01_titul.indd   1 25.11.2020   13:35:19



2

Stejně jako léto je i letošní zima 
jiná, než jsme byli všichni zvyklí. 
Mnozí z nás ji opět stráví v Česku, 
a tak jsme se v našich tipech 
zaměřili na spoustu aktivit, které 
si lze v Česku během zimy užít.  

Přestože nás přetrvávající pandemická situace doma 
i v ostatních státech v mnoha případech donutila 
změnit naše původní plány, jsme si jistí, že ucelený 
přehled zajímavých zimních tipů přijde vhod více než 
kdy předtím. Našimi letošními zimními tipy chceme 
i v této nelehké době ukázat, že možností, jak strávit 
svůj volný čas, byť v menší skupině, která se často 
omezí jen na blízkou rodinu, je stále dost. 
Zkrátka není důvod si myslet, že by v Česku během 
letošní zimní sezony nebylo co dělat. Areály pro 
sjezdové lyžování se snaží zajistit bezpečnost svých 
návštěvníků, ale nazout si lyže či snowboardy není ani 
zdaleka jedinou letošní možností. Právě i s ohledem 
na současnou situaci jsme tentokrát sjezdovkám 
a zimním střediskům věnovali o něco méně prostoru, 
aby bylo více místa na další zajímavé tipy, 
u kterých lze přece jen lépe dodržet sociální distanc.
Jakkoliv je tedy letošní zima opravdu jiná, jedna 
jistota přesto přetrvává – v zimním období by měl 
každý zodpovědný řidič věnovat svému vozu 
odpovídající péči, neboť je to nejen mráz, ale i další 
nepříznivé povětrnostní vlivy, co kondici auta 
důkladně prověří. Proto ani tentokrát nechybí naše 
praktické rady a tipy, které se soustředí nejen na 
specifika zimního provozu, ale i na správnou přípravu 
vozu. S tou vám samozřejmě nejlépe pomohou 
v každém autorizovaném servisu ŠKODA, v němž 
pečlivě zkontrolují váš automobil a případně provedou 
jeho údržbu s pomocí ŠKODA Originálních dílů, na 
které je maximální spolehnutí za všech okolností. 
Totéž platí i o ŠKODA Originálním příslušenství, jehož 
širokou nabídku určenou nejen pro váš vůz, ale i pro 
vás samotné nejlépe najdete na ŠKODA E-shopu, 
který na jaře prošel zásadní modernizací 
a nakupovat na něm je skutečně jedna radost. I proto 
jsme opět jako malou ochutnávku jeho pestré 
nabídky vybrali některé produkty, které představíme 
na následujících stranách.

Užijte si českou zimu ve zdraví, vaše ŠKODA AUTO
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5 TIPŮ, jak díky kvalitnímu 
servisu vyzrát na zimní nástrahy

3

■ ÚVODNÍK | OBSAH

ŠKODA ZÁRUKA MOBILITY
V rámci programu ŠKODA Záruka 
mobility je vám k dispozici non-stop 
asistenční služba ŠKODA 
Assistance, a to po celé Evropě.
V případě neočekávané technické 
poruchy se můžete obrátit na náš 
tým specialistů, kteří vám pomohou 
danou situaci vyřešit.
Vždy vám budeme nápomocni po 
telefonu, dle potřeby zajistíme výjezd 
servisního vozidla na místo poruchy, 

abyste mohli co nejdříve pokračovat 
v jízdě. Pokud se nepodaří váš 

problém vyřešit přímo na cestě, 
postaráme se o odtah vašeho 
vozidla do nejbližšího 
autorizovaného servisu ŠKODA.
Dále vám můžeme nabídnout 
doplňkové služby, jako je zapůjčení 
náhradního vozidla či ubytování 
v hotelu. To vše zdarma.
Kontakty ŠKODA Assistance v ČR: 
800 600 000, 
v zahraničí: +420 236 090 002

1. ZIMNÍ PNEUMATIKY
Zimní pneumatika by měla mít dezén 

s hloubkou nejméně 4 mm a musí nejen 
svým rozměrem, ale i další řadou 
parametrů odpovídat danému vozu. 
Zimní pneumatiky a komplety 
z nabídky ŠKODA jsou testo-
vány pro konkrétní modely 
a zaručují tak maximální 
bezpečnost. V ceně je 
navíc pojištění ŠKODA 
Pneugarance. 

5. ZIMNÍ KAPALINA 
DO OSTŘIKOVAČŮ
Ani sebekvalitnější stěrače nic 
nezmůžou bez správné 
nemrznoucí směsi. I v tomto 
ohledu se vyplatí dbát na 
kvalitu. ŠKODA Originální zimní 
směs do ostřikovačů prošla 
náročnými testy a je zárukou 
nejen perfektní 
funkce, ale také toho, 
že nepoškodí 
ostřikované části 
vozu, zejména pak 
polykarbonátové 
kryty předních 
světlometů. 

2. AKUMULÁTOR
Zima hluboko pod bodem mrazu a auto stojící třeba i několik dní na parkovišti 
v zimním středisku – to je pro akumulátor skutečná zatěžkávací zkouška. 
Abyste i v zimě bez problémů nastartovali, je lepší nechat autobaterii 
zkontrolovat. Autorizované servisy ŠKODA nabízejí 
kontrolu baterie zátěžovým testem, který ukáže, zda 
je akumulátor fit. Baterie je spotřební díl, u kterého  
se včasná výměna vyplatí. V nabídce ŠKODA 
Originálních dílů jsou akumulátory nejvyšší kvality 
určené přímo pro vaše auto, a to včetně cenově 
výhodných baterií řady Economy.

3. KLIMATIZACE
Klimatizaci používejte i v zimě, protože 
se nejen promazává kompresor, ale 
ventilační systém také přispívá k vysu- 
šení vzduchu, čímž se zamezuje rosení 
a mlžení skel. Ventilaci doporučujeme 
pravidelně čistit a dezinfikovat 
v autorizovaných servisech ŠKODA. 

               
              4. STĚRAČE

                   Nikdy během roku se 
nedostávají stěrače tak často ke 

slovu jako v zimním provozu. 
Stěrače z nabídky ŠKODA 

Originálních dílů jsou zárukou 
kompatibility s vaším vozem 

i bezvadné funkčnosti. Jejich 
gumičky jsou odolné vůči vlivům UV 

záření, ozonu, teplotním změnám 
i kyselým dešťům a vynikají i zvýšenou 

mechanickou odolností. I to je totiž 
důležité, neboť stěrač musí během chlad-

nější poloviny roku zvládnout v průměru 
125 tisíc cyklických pohybů. 
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Krkonoše ◼ Králický Sněžník

ŠPINDLERŮV MLÝN
 702–1235 m n. m.     6x     11x     27 km    Poměr sjezdovek 36  55  9  % 

Skipas 1
den

 990/540* Kč    6
dní

 5350/2670* Kč    P  zdarma                                 * Gopass Ticket

Mezi českými lyžaři nejpopulárnější hory nabízejí i největší areály. Nejznámější 
a nejpopulárnější je stále Špindlerův Mlýn (702–1235 m n. m.), který je přes majitele 
propojen s Vysokými Tatrami. Tradiční zimní středisko (27 km sjezdovek, třetina 
černých) se postupně modernizuje, a to nejen v terénu, ale i přístupu 
k návštěvníkům. „Špindl“ zavedl jako první u nás on-line nákupy skipasů, přičemž 
elektronická koupě – využívá ji již přes 70 % lyžařů – je výhodnější než na pokladně. 
Flexibilní cena skipasů – podobně jako u aerolinek – odráží aktuální poptávku. 
V nabitých víkendech se lyžuje dráž než ve dnech, kdy je zájem nižší. Milovníci 
ranního „manšestru“ pak 
mívají k dispozici sjezdovky  
už od 7:30 h. Fresh Track  
(1 990 Kč) má v ceně i snídani 
v panoramatické restauraci, 
ovšem počty lyžařů  
jsou limitovány. Mezi 
nejoblíbenější zábavy po 
lyžování patří návštěva 
zdejšího aquaparku. 

  www.skiareal.cz

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

VAK NA LYŽE
Bezpečnou přepravu dvou 

párů lyží v interiéru zajistí 
speciální vak z voděodolné-

ho pevného materiálu, který 
disponuje popruhy pro upev-
nění, takže odolá i prudkému 

brzdění či změnám směru.

776 Kč 
Cena 

LAPAČE NEČISTOT
Originální lapače nečistot ŠKODA ochrání  

karoserii vašeho vozu před ušpiněním 
rozježděným sněhem i před abrazivními 

účinky posypových materiálů. 

167 Kč
Ceny od

NOSIČ LYŽÍ 
A SNOWBOARDŮ
Do uzamykatelného nosiče se 
vejdou buď 4 páry lyží, nebo  
2 snowboardy.

STŘEŠNÍ BOX
Prémiový střešní box má 
vysoce kvalitní zpracování, 
aerodynamický tvar, objem  
400 litrů, otevírání na obě strany 
a samozřejmě splňuje veškeré 
bezpečnostní normy. 

PŘÍČNÉ 
STŘEŠNÍ 
NOSIČE

Široká nabídka 
kvalitních a odolných 

„příčníků“ s T-drážkou 
zahrnuje nosiče nejen 

pro nové vozy, ale 
i většinu starších.

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

MALÁ ÚPA
 990–1 250 m n. m.     10x 

 6,1 km    Poměr sjezdovek 79  21  0  % 

Skipas 1
den

 750 Kč    6
dní

 3 450 Kč    P  zdarma 

Malá Úpa je krásný „ostrov“ uprostřed 
nedotčené přírody Krkonoš v nadmořské 
výšce až 1060 metrů. Takřka odevšad se 
nabízí úžasné výhledy na Sněžku a další 
„tisícovky“. Obec si i přes nové stavby 
zachovává tradiční a romantický ráz. Kromě 
sjezdovek v nyní již propojených areálech 
Pomezky a U Kostela si na své přijdou 
i běžkaři. Díky zdejší nadmořské výšce tady 
nebývá problém s přírodním sněhem, který se 
i dlouho drží, ale mají i možnost zasněžovat. Pro 
rodiny s dětmi tu mají nejen výhodné balíčky, 
ale i možnost přenosných skipasů. Mezi 
nejoblíbenější zábavy mimo sjezdovky patří 
bruslení, zdejší kluziště je k dispozici za světla 
i za tmy.

  www.skimu.cz

Dalším významným krkonošským lyžařským 
střediskem je skiresort Černá hora – Pec 
(530–1260 m n. m.), který zahrnuje i areály 
Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda nad Úpou. 
Oba hlavní areály mohou celkem nabídnout 
30,5 km sjezdovek, společně s výše 
zmíněnými třemi středisky je k dispozici na 
společný skipas 50,2 km sjezdovek. 
Jednotlivé části skiresortu propojuje 
celkem 12 linek skibusů a také služba 

Česká republika má několik stovek lyžařských areálů. Od velkých s několika 
desítkami sjezdových tratí až po malé a místní, které slouží jen lokálním 
lyžařským nadšencům. U všech jsme letos hledali kromě sjezdovek 
a dalších aktivit spojených se sněhem také další „atrakce“, jimiž se dá 
zpestřit a zpříjemnit pobyt na horách.

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

ČERNÁ HORA – PEC
 530–1260 m n. m.     8x     38x     50,2 km    Poměr sjezdovek 46  51  4  % 

Skipas 1
den

 790 Kč    6
dní

 3 850 Kč    P  Janské Lázně: 100 Kč/den, Pec p. S.: 120 Kč/den; vícedenní 70 Kč/den

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Ceny i dostupnost zboží se mohou měnit.
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Krkonoše ◼ Králický Sněžník
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DOLNÍ MORAVA
 666–1232 m n. m.     2x     4x     10,4 km 

Poměr sjezdovek 50  40  6  %    Skipas 1
den

 680 Kč 

5
dní

 3 670 Kč    P  zdarma

Horský resort Dolní Morava klame názvem – přes své 
moravské jméno leží v Česku, Pardubickém kraji a pod 
Králickým Sněžníkem. Důležitou novinkou na sezonu 
2020/21 je rozšíření horní spojovací cesty mezi areály 
U Slona a Sněžník, z níž se stala plnohodnotná sjezdovka. 
Téměř třetinu z více než 10 kilometrů osmi sjezdovek 
tohoto areálu díky tomu můžete sjet na „jeden zátah“. Tento 
„mamutí“ sjezd startuje ve výšce 1232 m n. m. na 
sjezdovce Slamník a díky návaznosti dalších patří k nejdelším 
v českých areálech (3,1 km). Novinkou je i to, že oblíbená 
sjezdovka Kamila dostala nové osvětlení a večer se na ní 
bude lyžovat čtyři dny v týdnu. Lyžuje se nejen po uzavření 
denního provozu sjezdovek, ale první stopu mohou lyžaři 
zanechat na svazích i před jejich oficiálním otevřením, včetně 
snídaně v horské chatě Slaměnka. Dolní Morava láká 
také skicrossovou tratí, na níž trénuje i česká 
reprezentace, snowparkem a funline na sjezdovce U Slona. 
Pro nelyžující návštěvníky jsou zde dvě bobové dráhy 
(U Slona/1 km a Mamutí horská dráha/4244 m) a večer 
mohou jezdit po osvětlené sáňkařské dráze (2,5 km). 
Kdo má po lyžování rád vodu v jejím základním skupenství, 
ten si vybere hned u sjezdovky Wellness hotel Vista.

 www.dolnimorava.cz

MALÁ ÚPA
 990–1 250 m n. m.     10x 

 6,1 km    Poměr sjezdovek 79  21  0  % 

Skipas 1
den

 750 Kč    6
dní

 3 450 Kč    P  zdarma 

Malá Úpa je krásný „ostrov“ uprostřed 
nedotčené přírody Krkonoš v nadmořské 
výšce až 1060 metrů. Takřka odevšad se 
nabízí úžasné výhledy na Sněžku a další 
„tisícovky“. Obec si i přes nové stavby 
zachovává tradiční a romantický ráz. Kromě 
sjezdovek v nyní již propojených areálech 
Pomezky a U Kostela si na své přijdou 
i běžkaři. Díky zdejší nadmořské výšce tady 
nebývá problém s přírodním sněhem, který se 
i dlouho drží, ale mají i možnost zasněžovat. Pro 
rodiny s dětmi tu mají nejen výhodné balíčky, 
ale i možnost přenosných skipasů. Mezi 
nejoblíbenější zábavy mimo sjezdovky patří 
bruslení, zdejší kluziště je k dispozici za světla 
i za tmy.

  www.skimu.cz

HARRACHOV
 650–1020 m n. m.     2x     3x     7,9 km    Poměr 

sjezdovek 33  51  16  %    Skipas 5
hod.

 790 Kč    5
dní

 3 000 Kč    P  50 Kč/den

Každý ubytovaný host v Harrachově získá na dobu pobytu zdarma 
zelenou kartu Harrachov Card, garantující slevy při půjčování 
lyžařského vybavení či v lyžařské škole, i návštěvě muzeí. Modrou HC 
poskytují ubytovatelé ze „Sdružení“, ta nabízí širší spektrum slev, mj. i na 
hotelová wellness, bazény, sauny, posilovny, squash i kryté tenisové 
kurty. Lyžařské středisko proslulé skokanskými můstky (možnost 
prohlídky) nabízí v případě špatného počasí i návštěvu čtyř muzeí, 
sáňkování a bobovou dráhu. Mezi oblíbené výlety patří pěší trasa 
k Mumlavským vodopádům. 

  www.skiareal.com, www.harrachovcard.cz

Dalším významným krkonošským lyžařským 
střediskem je skiresort Černá hora – Pec 
(530–1260 m n. m.), který zahrnuje i areály 
Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda nad Úpou. 
Oba hlavní areály mohou celkem nabídnout 
30,5 km sjezdovek, společně s výše 
zmíněnými třemi středisky je k dispozici na 
společný skipas 50,2 km sjezdovek. 
Jednotlivé části skiresortu propojuje 
celkem 12 linek skibusů a také služba 

SkiTour – každých 15 minut od 9:30 do 
15:30 je možný přejezd rolbou z Černé 
hory do Pece pod Sněžkou. Návrat 
skibusy. V Janských Lázních najdete fitness 
centrum a Aquacentrum, otevřené pro 
lyžaře ideálně od 16 do 21 h, v Peci pod 
Sněžkou několik hotelů zpřístupňuje svá 
wellness i veřejnosti. 

  www.skiresort.cz

COVID-19: SEMAFOR 
PRO SJEZDOVKY 
I česká horská střediska přijala specifická 
opatření a vytvořila vlastní semafor v reakci 
na pandemickou situaci. 

V ČR je 98 % lanovek otevřených a doba jízdy je kratší než 9 minut, 
takže riziko infekce je nízké. Hodně však bude záležet na osobní 
zodpovědnosti, především při dodržování odstupu a osobní hygieny 
(mytí a dezinfekce rukou, zejména před stravováním).

Protiepidemická opatření:
▶ Vyznačení rozestupů u pokladen a na nástupištích lanovek a vleků
▶ Na sedačkách maximálně dvě osoby, pokud nejde o rodinu
▶ Pravidelná dezinfekce vnitřních i vnějších prostorů
▶ Častá dezinfekce kritických míst (kliky, umyvadla, toalety)
▶ Dezinfekce pracovních oděvů zaměstnanců
▶ Kontrola šátků či roušek v místech koncentrace osob
▶  Nové možnosti on-line nákupů i plateb a jejich podpora
▶ Úprava organizace v lyžařských školách
▶ Přizpůsobení akcí typů après–ski
▶ Pravidelné a důkladné větrání interiérů

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

ČERNÁ HORA – PEC
 530–1260 m n. m.     8x     38x     50,2 km    Poměr sjezdovek 46  51  4  % 

Skipas 1
den

 790 Kč    6
dní

 3 850 Kč    P  Janské Lázně: 100 Kč/den, Pec p. S.: 120 Kč/den; vícedenní 70 Kč/den

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Ceny i dostupnost zboží se mohou měnit.

SNOWPARK 

+ VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Šumava ◼ Krušné h. ◼ Jesení  ky ◼ Orlické h. ◼ Jizerské h. ◼ Monínec

ŽELEZNÁ RUDA – ŠPIČÁK
 860–1202 m n. m.     1x     6x     7,4 km    Poměr sjezdovek 36  51  13  % 

Skipas 1
den

 680 Kč    6
dní

 3 040 Kč    P   zdarma 

Nejznámější šumavský areál nabízí cenově výrazně zvýhodněnou rodinnou jízdenku,  
s níž neomezený počet vlastních dětí lyžuje zdarma, platí jen rodiče. Skipas je 
společný i pro železnorudská střediska Nad Nádražím a Belveder. Na Špičák kdysi 
lákala zejména nejprudší sjezdovka v ČR (sklon 45 stupňů), nyní také Freestyle Area, 
měřená trať slalomu, funline i půjčovna. Vypůjčit si lze i sněžnice, fatbike, snowscoot. 
Na vrcholu Špičáku najdete ekologické toalety, v nichž odpad likvidují „mrazuvzdor-
né“ žížaly. Bazén, saunu, masáže a další služby nabízí jen tři kilometry vzdálený hotel 
Horizont v Železné Rudě, kde najdete i bowling, minipivovar v hotelu Belveder, 3D 
kino a několik muzeí, včetně motocyklového na místním zámečku. 

 lyzovani.spicak.cz SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

LIPNO   
 709–900 m n. m.

 4x     4x     13,5 km 

Poměr sjezdovek 72  24  4  % 

 Skipas 1
den

 890 Kč    6
dní

 3 040 Kč 

P  zdarma

Nová sjezdovka s vlastní 
čtyřsedačkou a parkovištěm 

zvýšila délku sjezdových tratí na 
Lipně už na 13,5 km. Se 

sezonním skipasem spojeným 
s Lipno.card lze nejen lyžovat 
kdykoliv v době provozu areálu, 
tedy i večer, ale i mít přístupy ke 
všem nabídkám včetně Stezky 
korunami stromů. Nechybí 
snowpark a skicrossová 
a snowcrossová trať. Na břehu 
přehrady kousek od sjezdovek je 
i Aquaworld Lipno, přičemž další 
aquapark se nachází v nedalekém 
Frymburku ve stejnojmenném 
hotelu. 

  www.lipno.info

KOUTY NAD DESNOU
 574–1095 m n. m.      1x     3x     11,5 km

Poměr sjezdovek 69  26  5  %    Skipas 1
den

 655 Kč 

6
dní

 3 155 Kč   P  zdarma 

Moderní areál s jedinou šestisedačkovou 
lanovkou u nás je největším lyžařským střediskem 
na Moravě. Jeho 3 km dlouhá modrá sjezdovka 
zaujme zejména rodiny s dětmi. Pohodová trať má 
stejně jako ostatní čtyři sjezdovky dostatečnou 
šířku, takže poskytuje dost místa pro pokusy 
začátečníků i carvingovou stopu. Ve středisku 
najdete také dětský park a lyžařskou školu, 
snowpark a veškeré zázemí.

 www.kouty.cz

TIP 
BEZPEČNÝ PŘEVOZ LYŽÍ
I když má vaše auto průvlak mezi zadními 
sedadly, je stejně bezpečnější převážet 
lyže mimo interiér, tedy na střeše. 
V takovém případě je ideální střešní box, 
ve kterém jsou lyže bezpečně uloženy 
nejen během cesty, ale také při 

zastávkách a parkování. Lyže uvnitř musí 
být upevněny popruhy, aby v případě 
nehody neprorazily přední stěnu boxu. 
Rozhodně nesmí být překročena nosnost 
boxu, potažmo střechy. Bezpečný způsob 
převážení lyží umožňují také nosiče lyží 
a snowboardů, popř. speciální vak na 

lyže do interiéru. Dbejte na to, aby 
veškeré nosiče měly všechny potřebné 
bezpečnostní certifikace a homologa-
ce. Největší jistotu kvality a kompatibility 
s vaším vozem zajistí produkty z široké 
nabídky ŠKODA Originálního 
příslušenství.  

KLÍNOVEC
 750–1244 m n. m.      5x     16x     31,4 km    Poměr 

sjezdovek 55  33  12  %    Skipas 1
den

 850 Kč    6
dní

 4 370 Kč    P  zdarma

Výhodou Klínovce je jeho propojení s německým 
Fichtelbergem, takže nabízí celkem 47 km výborně 
upravených sjezdovek, které jsou k dispozici všem, kteří si 
koupí skipas s minimální délkou 1,5 dne. Oba areály propojují 
bezplatné skibusy, cesta trvá jen 10 minut. Lyžování bez 
hranic má výhodu i pro nelyžaře: na německé straně je 
k dispozici 1,8 km dlouhá středně těžká sáňkařská dráha, 
kluziště a ve třech hotelech také možnost rehabilitace. 

 www.klinovec.cz

KLÍNY V KRUŠNÝCH HORÁCH
 580–862 m n. m.     1x     3x     3,1 km    Poměr sjezdovek 58  42  0  % 

Skipas 1
den

 450 Kč    6
dní

 2 050 Kč    P  zdarma 

Rodinný Sport areál Klíny nabízí sedačkovou lanovku, pět sjezdovek, snowpark a je 
i výchozím místem pro běžecké tratě. Svézt se můžete rolbou a vyzkoušet krytou 
lezeckou stěnu. Najdete tu ale i minipivovar v hotelu Emeren, kde mají i finskou 
a biosaunu, objednat si můžete masáže nebo se projít po tzv. Kneippově chodníku,  
což je střídavé procházení bazénky se studenou a teplou vodou.

 www.kliny.cz
SNOWPARK 

+ VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

ČERVENOHORSKÉ SEDLO  
 862–1164 m n. m.     1x     7x     7,9 km 

Poměr sjezdovek 75  25  0  %    Skipas 1
den

 550 Kč 

6
dní

 2 600 Kč    P   zdarma 

Díky nadmořské výšce a drsnějšímu počasí dává 
předpoklad kvalitního lyžování od prosince do 
března. Z Červenohorského sedla se také 
rozbíhají trasy na obě strany Hrubého Jeseníku. 
Nejenže v Červenohorském sedle stejnojmenný 
hotel (1013 m n. m.) nabízí služby wellness 
(sauna, bazének, masáže), další zázemí nabízejí 
také Bělá pod Pradědem a Loučná nad Desnou, 
ale zejména nepříliš vzdálené lázně Karlova 
Studánka, Velké Losiny a Lázně Jeseníky. 

  www.cervenohorskesedlo.eu

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Šumava ◼ Krušné h. ◼ Jesení  ky ◼ Orlické h. ◼ Jizerské h. ◼ Monínec

KOUTY NAD DESNOU
 574–1095 m n. m.      1x     3x     11,5 km

Poměr sjezdovek 69  26  5  %    Skipas 1
den

 655 Kč 

6
dní

 3 155 Kč   P  zdarma 

Moderní areál s jedinou šestisedačkovou 
lanovkou u nás je největším lyžařským střediskem 
na Moravě. Jeho 3 km dlouhá modrá sjezdovka 
zaujme zejména rodiny s dětmi. Pohodová trať má 
stejně jako ostatní čtyři sjezdovky dostatečnou 
šířku, takže poskytuje dost místa pro pokusy 
začátečníků i carvingovou stopu. Ve středisku 
najdete také dětský park a lyžařskou školu, 
snowpark a veškeré zázemí.

 www.kouty.cz

JEŠTĚD
 540–1012 m n. m.     4x     7x 

 9,8 km    Poměr sjezdovek 20  74  6  % 

Skipas 1
den

 690 Kč    6
dní

 3 370 Kč    P  zdarma 

Pro sezonu 2020/21 byla vybudována 
sjezdovka Nová Skalka (délka 1,5 km, 
šířka 45 m) a rozšířena byla některá 
místa na dosavadních sjezdovkách. 
Zázemí města zvyšuje zájem 
o večerní lyžování (lidé přicházejí po 
práci) a současně dává výjimečnou 
možnost relaxu a dalších aktivit 
(např. aquapark Babylon). 

 www.skijested.cz

KLÍNOVEC
 750–1244 m n. m.      5x     16x     31,4 km    Poměr 

sjezdovek 55  33  12  %    Skipas 1
den

 850 Kč    6
dní

 4 370 Kč    P  zdarma

Výhodou Klínovce je jeho propojení s německým 
Fichtelbergem, takže nabízí celkem 47 km výborně 
upravených sjezdovek, které jsou k dispozici všem, kteří si 
koupí skipas s minimální délkou 1,5 dne. Oba areály propojují 
bezplatné skibusy, cesta trvá jen 10 minut. Lyžování bez 
hranic má výhodu i pro nelyžaře: na německé straně je 
k dispozici 1,8 km dlouhá středně těžká sáňkařská dráha, 
kluziště a ve třech hotelech také možnost rehabilitace. 

 www.klinovec.cz

SKIARENA JIZERKY (BEDŘICHOV, SEVERÁK, ŠPIČÁK)
 542–812 m n. m.     2x     21x     16,9 km    Poměr sjezdovek 70  23  7  % 

Skipas 1
den

 670 Kč    6
dní

 3 010 Kč    P  Bedřichov: 100 Kč/den, Severák: 70 Kč/den, Špičák: zdarma

Tři jizerské lyžařské areály jsou propojeny nejen společným skipasem, ale také 
skibusem. Skipas platí na 17 km sjezdovek, karta poskytuje slevy nejen na vstup do 
bazénu nebo Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, ale i další atrakce 
včetně aquaparku Babylon v Liberci. 

DEŠTNÉ A ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH
DEŠTNÉ/ŘÍČKY  610–850 m n. m./740–992 m n. m.     2x/1x     4x/3x 

 5,1 km/4,1 km    Poměr sjezdovek 55  17  29  %/ 39  37  24  % 

Skipas 1
den

 560 Kč/630 Kč    6
dní

 2 780 Kč/ 5
dní

 2870 Kč    P  zdarma/zdarma 

O pozornost se v Orlických horách dělí dvě střediska. Sportovnější Říčky 
a Deštné, areál s tratěmi všech obtížností vyhledávaný rodinami s dětmi. Pro 
potomstvo je tu zábavná dětská dráha v areálu Marta II, atraktivitu střediska 
zvyšuje snowpark „Yourpark“. Taháky jsou zde Skiinterkriterium (junioři/Říčky) 
a akce Soldiers (Deštné), největší podnik ve freestylu ve střední Evropě.

 www.skiricky.cz, www.skicentrumdestne.info

MONÍNEC
 610–850 m n. m.     1x     5x 

 2 km    Poměr sjezdovek 9  91  0  % 

Skipas 1
den

 670 Kč    30
hod.

 2 855 Kč    P  zdarma 

V areálu na Monínci se každoročně 
lyžuje již od poloviny listopadu, 
a to díky technologii Snowfactory, 
umožňující zasněžování 
i v teplotách nad nulou. V sezoně 
se areál zaměřuje zejména na 
rodiny s dětmi a nabízí nejen výuku 
ve školním skiparku, ale i hernu 
Moniště přístupnou dětem 
každého věku. K horní stanici 
lanové dráhy byla přestěhována 
dřevěná poštovna ze Sněžky. 
V hotelu Monínec najdete bazén 
s výhledem do Českého 
Meránu, který je přístupný 
i veřejnosti (180 Kč/h, 
děti 100 Kč/h).

 www.moninec.cz

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

ČERVENOHORSKÉ SEDLO  
 862–1164 m n. m.     1x     7x     7,9 km 

Poměr sjezdovek 75  25  0  %    Skipas 1
den

 550 Kč 

6
dní

 2 600 Kč    P   zdarma 

Díky nadmořské výšce a drsnějšímu počasí dává 
předpoklad kvalitního lyžování od prosince do 
března. Z Červenohorského sedla se také 
rozbíhají trasy na obě strany Hrubého Jeseníku. 
Nejenže v Červenohorském sedle stejnojmenný 
hotel (1013 m n. m.) nabízí služby wellness 
(sauna, bazének, masáže), další zázemí nabízejí 
také Bělá pod Pradědem a Loučná nad Desnou, 
ale zejména nepříliš vzdálené lázně Karlova 
Studánka, Velké Losiny a Lázně Jeseníky. 

  www.cervenohorskesedlo.eu

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

SNOWPARK + VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ  www.skijizerky.cz
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Běžecké trasy

Ačkoliv úprava běžeckých tras, které dnes potřebují mít stopy pro klasické 
běžkaře a „dráhu“ pro bruslaře, je stále náročnější a dražší, horské oblasti 
i střediska je stále zpřístupňují zdarma.

Pro polykače kilometrů jsou připraveny „magistrály“ často po hřebenech pohoří, nyní v řadě případů (Šumava, 
Krušné hory) s tím, že trasy pokračují i přes hranice. Magistrál, které představují něco jako garantovanou kvalitu stopy 
po celé trase, je devět: Beskydská, Brdská, Hostýnská, Jesenická, Jizerská, Krkonošská, Krušnohorská, 
Středobrdská a Šumavská. Podrobněji představíme několik z nich. 

JIZERSKÁ MAGISTRÁLA
Slavná Jizerská padesátka představuje prakticky čtvrtinu zdejších pravidelně 

upravovaných stop. Jizerská magistrála je jedinečná i množstvím nástupních míst 
(26), takže si lze vybrat okruh nebo trasu podle aktuální kondice. Za standardní 
situace se lze občerstvit ve 13 penzionech (chatách) a 8 kioscích. Slavná „padesátka“ 
má na vzniku magistrály velký podíl – strojová úprava zde probíhá od roku 1984 
a cílem bylo dát budoucím účastníkům závodu možnost se na akci dobře připravit. 
Užívání stop je bezplatné, upravit trasu trvá čtyřem řidičům až 10 hodin. Za sezonu 
je to přes tisíc hodin a tisíce kilometrů, což znamená milionové náklady. Hlavně 
pomáhají města a sponzoři, ale přispět může každý zasláním DMS Magistrála 
30/60/90 na tel.: 87 777, přispět lze i koupí samolepek a odznaků. Pokračovat ze 
stop Jizerské magistrály můžete až do Krkonoš, včetně tras na jejich polské straně. 
Každoročně do stop lyžařské magistrály zavítá přes 600 tisíc lyžařů.

 www.jizerskaops.cz 1

KRUŠNOHORSKÁ LYŽAŘSKÁ MAGISTRÁLA   
Tato dálková trasa pro běžecké lyžování představuje jednu z nejkrásnějších tras 
u nás. Skládá se ze tří vzájemně nepropojených úseků: ze západního (41 km, Bublava 
– Boží Dar), středního (15 km, Loučná pod Klínovcem – Horní Halže) a východního 
(90 km, Mezihořský vrch – Děčínský Sněžník). Na tyto části Krušnohorské 
magistrály se napojují stopy z jednotlivých areálů, které i s místními trasami a okruhy 
znásobují celkovou délku tras. Jen ve východní části Krušných hor je to na 250 km. 
Značná část magistrály je vedena po v zimě neudržovaných silničkách a cestách, takže 
rozestup klasických stop je velkorysý, a doprostřed se tak pohodlně vejdou 
bruslaři. Další kilometry vedou hned za hranicí po německém území a stopy jsou na 
mnoha místech propojeny. Vzhledem k délce magistrály a nástupům v různé nadmoř-
ské výšce mohou být zejména na jaře některé úseky bez úpravy, případně nesjízdné.

 www.zivykraj.cz 2

BRDSKÁ MAGISTRÁLA
Nejlepší běžkařský terén v sousedství Prahy. 
Když je dost sněhu, dá se začít už na Zbraslavi. 
Po celé délce zalesněným hřebenem vede 
červená značka a existuje několik dobrých 
nástupních míst. Za běžkařský ráj je považována 
široká hřebenová cesta od Černolic bez 
výrazných převýšení. To se naopak vyskytuje na 
tzv. Středobrdské magistrále, která vede ze 
Zaječova a napojuje se na Brdskou magistrálu za 
obcí Orlov od rozcestí Pod Třemošnou náročným 
stoupáním, které opačným směrem představuje 
až nebezpečný sjezd. V Brdech je nyní 
stanoveno na 75 km cest, na nichž 
není prováděna zimní údržba 
(posyp).

 www.brdskelisty.cz 4

KRKONOŠSKÁ 
MAGISTRÁLA
Páteřní hřebenovou trasu od Harrachova až 
po Žacléř proslavil závod hlídek 
(Krkonošská 70, nejstarší běžkařský závod 
u nás). Na hřebenovku navazuje více než 
500 km tras, opečovávaných mnoha 
místními středisky. Hřebenová trasa 
z Harrachova přes Špindlerův Mlýn, Pec 
a Malou Úpu až do Žacléře se značí červeně, 
modře se označují závodní okruhy 
a turistické trasy mají značení zelené.

 www.region-krkonose.cz 3

TIP 
Chraňte interiér proti vlhkosti!
V zimním období se nelze vyvarovat 
přenášení sněhu, zmrazků či štěrku 
z posypových materiálů do interiéru vozu. 
Pokud v autě necháte klasické textilní 
koberce, budete je muset často pracně 
čistit a nechávat vyschnout, protože drží 
více vlhkosti, která může dlouhodobě 

negativně působit na podlahu vozu. 
Naštěstí existuje celá řada účinných 

pomocníků z nabídky ŠKODA 
Originálního příslušenství. Vybírat lze 
z čistě gumových koberců nebo 
gumotextilních variant, a to vždy pro 
přední i zadní cestující. Nezapomínejte ani 
na ochranu kufru, ať už v podobě 
jednoduché odolné vložky, plastové vany či 
promyšleného rozkládacího koberce, 
kterým ochráníte i nárazník. Vše se snadno 
čistí a je přesně navrženo pro váš model. 

08_11_bezky.indd   8 25.11.2020   13:26:50
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Běžecké trasy

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
Pánská softshellová bunda s kapucí je 
vyrobena z lehké, prodyšné a voděodolné 
třívrstvé tkaniny. K dispozici 
i v dámském provedení.

BATOH OCTAVIA
Městský batoh s objemem 25 l 
má anatomické tvarování 
a polstrované ramenní popruhy. 
Uvnitř je jedna komora a vnitřní 
polstrovaná kapsa na počítač.

DÁMSKÁ MIKINA
Dámská sportovní mikina je 
vyrobena z technicky odolného 
materiálu s voděodolným 
předním zipem. Má také 
laminované očko pro 
provlečení kabelu sluchátek 
a reflexní poutko na zadní 
straně.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

582 Kč
Cena 

PÁNSKÁ 
MIKINA RS
Pánskou funkční 

mikinu s kapucí 
zdobí potisk 
inspirovaný 

výkonem modelu 
RS. Rychloschnoucí 

materiál má UV 
ochranu.1 792 Kč

Cena 

CESTOVNÍ TAŠKA
Cestovní taška s pryžovými 

ložiskovými kolečky je 
vyrobena 

z voděodol-
ného 

materiálu 
a má objem 

90 litrů. 
Nechybí 

pevná madla 
ani boční 

kapsa.

BRDSKÁ MAGISTRÁLA
Nejlepší běžkařský terén v sousedství Prahy. 
Když je dost sněhu, dá se začít už na Zbraslavi. 
Po celé délce zalesněným hřebenem vede 
červená značka a existuje několik dobrých 
nástupních míst. Za běžkařský ráj je považována 
široká hřebenová cesta od Černolic bez 
výrazných převýšení. To se naopak vyskytuje na 
tzv. Středobrdské magistrále, která vede ze 
Zaječova a napojuje se na Brdskou magistrálu za 
obcí Orlov od rozcestí Pod Třemošnou náročným 
stoupáním, které opačným směrem představuje 
až nebezpečný sjezd. V Brdech je nyní 
stanoveno na 75 km cest, na nichž 
není prováděna zimní údržba 
(posyp).

 www.brdskelisty.cz 4

BESKYDSKÁ MAGISTRÁLA
Unikátní síť upravovaných tras o délce až 300 km v devíti lokalitách po celých 

Beskydech. Na rozdíl od nejznámějších magistrál (Jizerská, Krkonošská) 
nejsou všechny navzájem propojeny. Díky systému GPS on-line 

sledování sněžných roleb se lze dozvědět, kde jsou trasy 
čerstvě upravené.

 www.beskydska-magistrala.cz 5

ŠUMAVSKÁ MAGISTRÁLA 
Propojuje Šumavu od Železné Rudy, hlavního lyžařského 

střediska západní Šumavy s dobrým vlakovým a autobusovým spojením, až 
k Lipnu. Protíná tak celé pohoří. Na obou místech je dostatečná parkovací 
kapacita. Šumavská magistrála má cca 140 km, další udržované trasy na 
Šumavě měří kolem 400 km. Šumavská magistrála končí u Zadní 
Zvonkové, kde je možnost pokračovat po rakouském území v okolí 
Schönebenu a Hochfichtu. Vzhledem k šířce cest je upravovaná většinou 
pro klasický styl, místně, kde to terén umožní, i pro bruslení.

 www.bilastopa.cz 6

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Ceny i dostupnost zboží se mohou měnit.
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Okruhy pro běžkaře

    

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA
Výhodný kompletní set originálního 
disku a kvalitní zimní pneumatiky je 

ideálním řešením sezonního 
přezouvání pneumatik. Kromě toho 
s jistotou, že jak disk, tak pneumatika 

jsou určeny přímo pro váš vůz a prošly 
patřičným testováním.

Stále roste i zájem o běžkařské okruhy, které jsou snadněji dosažitelné nejen 
z horských chalup a hotelů, ale i měst. Některé mají možnost osvětlení a slouží  
tak také k relaxaci po zaměstnání. Výhodou i těch delších, vedoucích do hor je  
návrat do výchozího místa, k autu.

OKRUH PRO SAMOTÁŘE
Středně náročná trasa Rychlebskými 
horami, které jsou dosud stranou 

masového zájmu. Trasa začíná v Javorníku, 
ale strojově je okruh upravován většinou až 
od restaurace Celnice, odkud se postupně 
stoupá na Borůvkovou horu. Odtud se 
otevírají výhledy na polská jezera a do 
Kladska, na masiv Králického Sněžníku 
i panoráma Jeseníků. Zpět cesta vede opět 
k restauraci Celnice.

 www.rychleby.cz 1

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Areál Vysočina Arena (původně areál Zlatá lyže, jako zdejší závod) byl primárně zbudován 
pro lyžařské světové poháry a vrcholné soutěže v biatlonu. Veřejnost sem může zdarma 
v době, kdy se zde nezávodí. V okolí stadionu a závodních tratí jsou i turistické stopy (4 až 
20 km). V areálu i okolí platí zákaz lyžování s čelovkami, mj. kvůli riziku srážky s rolbami, navíc 
čerstvě upravené trati hrozí poškození – má do rána vymrznout a zpevnit se.

 www.vysocina-arena.cz 5

LIBEREC-VESEC
Celoročně využívaný 

areál vznikl pro MS 2009 
v klasickém lyžování. Má  
tři delší okruhy (1500 až 
2000 m) a 200metrový 
ovál. Stopy jsou tu jak pro 
pokročilé, tak i pro úplné 
začátečníky. V případě 
potřeby je uměle zasněžován. 
Parkuje se na neplaceném 
parkovišti u hřbitova.

 www.arealvesec.cz 2

DLOUHÉ STRÁNĚ 
– HORSKÝ OKRUH 
1330 M N. M.
Horní nádrž přečerpávací elek-
trárny Dlouhé stráně láká 
v létě turisty a cyklisty, v zimě 
okruh zvaný Stadion vábí 
běžkaře. Trať po hrázi nádrže 
je dobře dostupná lanovkou ze 
skiareálu Kouty, od jejíž horní 

stanice je to 3,5 km po 
vrstevnici.  

Částečně vede  
po okruhu 

Mrave-
nečník 

(15 km), 
který je 

proslulý 
unikátními 

výhledy na vrcholy 
Jeseníků. Pro náročné je tu 
10 km dlouhá trasa 
Medvědí hora, z údolí až 
k horní stanici lanovky.

 www.kouty.cz 4

STADION 
BEDŘICHOV/PĚTKA
Okruh v místě oblíbeného místa nástupu na Jizerskou 
padesátku má soutěžní minulost, vznikl pro ME 1976 
juniorů. Trasa o délce 5 km vede ze Stadionu Bedřichov a je 
známá obecně jako „Pětka“. Po rekonstrukci stačí k provozu 
menší množství sněhu, k dispozici je i umělé zasněžování.

 www.jizerskaops.cz 3

BĚŽKAŘI MÍSTO KONÍ
Trať i zázemí dostihového závodiště Velké pardubické se v případě 
dostatečné sněhové pokrývky otevírají běžkařům. Je to v rámci 
akce zvané Zimní sportovní park, která se koná v termínu od 
začátku ledna do konce února. Okruh dlouhý dva kilometry však 
není osvětlen, končí se v 17 h. Vstup zdarma.

 www.zavodistepardubice.cz 6

PODLOŽKA
POD DĚTSKOU SEDAČKU
Velmi praktické řešení ochrany čalounění sedadel 
v autě při častějším použití dětské 
sedačky. Podložka je odolná proti 
posunu a zajišťuje tak optimál-
ní stabilitu dětské 
sedačky. Děti mají 
kromě toho 
k dispozici i praktické 
síťové kapsy na 
uložení hraček.

444 Kč
Cena pouze
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ ◼ Okruhy pro běžkaře

    

399 Kč
Cena pouze

VŠESPORTOVNÍ 
AREÁL
HRABĚNKA
Jilemnické veřejnosti volně 
přístupný areál Hraběnka se 
mění v zimě v ráj pro běžkaře. 
Kromě cca 20 km závodních 
tratí je zde osvětlená asfaltová 
dráha o délce 2,7 km, na níž 
inlinové bruslaře nahrazují 
běžkaři. Pozor na možnost 
rezervace areálu pro závodní 
tréninky nebo soutěže.  

 www.sport-jilemnice.cz 8

KVILDA
V okolí Kvildy a Horské Kvildy se pravidelně upravuje více 
než 50 km běžeckých stop. Startuje se od informačního 
střediska a mezi nejoblíbenější patří trasa na Horskou Kvildu 
(4,5 km) a také výlet (7 km) k pramenům Vltavy.

 www.skikvilda.cz 7

BÍLÁ NA MORAVĚ
Kromě klasických tratí přírodou o délkách 10 až 33 km 
v lyžařském areálu Bílá v Beskydech upravují 
dvoukilometrový osvětlený okruh, který vede kolem 
místní obory a Bílanské promenády. 

 www.skibila.cz 11

HORNÍ MÍSEČKY
Zatímco sjezdovky tu mají spíš rodinný charakter, na běžkaře zde čekají ve výšce přes 1000 m 
s velkou jistotou sněhu závodní tratě o délce 1,5 až 10 km, celkem 29 km. Běžecké tratě jsou 
pravidelně upravovány pro klasický i volný styl. Najdete tady i standardní běžkařské trasy 
s napojením na Krkonošskou magistrálu. Velká většina tratí začíná přímo před chatou Stopa, 
která slouží jako zázemí a poskytuje i teplé a studené občerstvení.

 www.skiareal.cz 12

BOŽÍ DAR
Běžkaři zde mohou vyrazit na Krušnohorskou magistrálu, ovšem 
nemusí se ani příliš vzdálit od centra nejvýše položeného města v ČR 
(1020 m n. m.). Navíc nedaleko jsou i početné tratě na německé 
straně v Oberwiesenthalu. V samotném Božím Daru je k dispozici 
13 okruhů od 1 do 20 km – mj. Jahodovka (1 až 7 km), Božím 
Darem (4 km), okolo Myslivny (7 km) a Karlův běh (20 km).  

 www.bozidar.cz 10

BĚŽKAŘI MÍSTO KONÍ
Trať i zázemí dostihového závodiště Velké pardubické se v případě 
dostatečné sněhové pokrývky otevírají běžkařům. Je to v rámci 
akce zvané Zimní sportovní park, která se koná v termínu od 
začátku ledna do konce února. Okruh dlouhý dva kilometry však 
není osvětlen, končí se v 17 h. Vstup zdarma.

 www.zavodistepardubice.cz 6

ZADOV 
– CHURÁŇOV
První závod SP na našem 
území se konal na 
Zadově v roce 1983. 
Tradice a zájem 
veřejnosti 
zavazuje – v oblasti 
Zadova se upravuje 
nejméně 3x v týdnu přes 
80 kilometrů lyžařských 
stop, včetně závodních 
tratí a okruhu na 
běžeckém stadionu 
o délkách 1 až 10 km.   

 www.lazadov.cz 9

276 Kč
Cena

MULTIFUNKČNÍ 
NÁŘADÍ
12 užitečných funkcí ve 
velikosti kreditní karty – to 
je SwissCard Quattro od 
Victorinoxu, který nezabere 
téměř žádné místo 
a oceníte ho nejen v zimě.

TERMOHRNEK ŠKODA
Dvojplášťový vakuový termohrnek o objemu 400 ml udrží teplotu horkých a studených 

nápojů po dlouhou dobu. Je vyroben z nerezové oceli a pro snadné plnění má plastové 
odšroubovatelné víčko s pítkem. Dobře se drží díky příjemnému povrchu soft-touch.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Praktická sada horizontálních 
i vertikálních prvků, které 
v zavazadlovém prostoru 
účinně zabraňují lehčím 
předmětům ve volném 
pohybu. Sítě lze sbalit do 
kompaktní kapsy.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Ceny i dostupnost zboží se mohou měnit.
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◼ SÁŇKOVÁNÍ ◼ SNĚŽNICE ◼ V KORUNÁCH ◼ SKAN  ZENY ◼ SKIALPINISMUS

Dlouhé procházky a celodenní pohyb na čerstvém 
mrazivém vzduchu mají ozdravný účinek na celý 
organismus a aktivit, které lze provozovat bez 
nějakého většího technického vybavení, je v zimě 
skutečně požehnaně.

Nejstarší sportovní aktivita 
na horách je sáňkování. 
„Rohačky“ sloužily 

k dopravě dřeva a dalších věcí, posléze si 
do nich sedli lidé. Jezdilo se ze 
Špindlerovky dolů do „Špindlu“, nebo 
z Černé studnice až do Jablonce! 
Sáňkování zažívá nejen v českých 
horách renesanci, k dispozici jsou 
půjčovny i průvodci pro noční sjezdy.

Smržovka: 
Čtyři kilometry od rozhledny
Smržovka je známa jako kolébka 
tuzemského závodního sáňkování. První 
dráha tu byla postavena již v roce 1912 
a v upravené podobě stále slouží soutěžím 
včetně tuzemského mistrovství. Existuje tu 
i čtyřkilometrová veřejná dráha, která 
začíná u rozhledny Černá studnice a končí 
u vleku Filip ve Smržovce. 

 www.sane.cz 
        www.smrzovka.cz 1

Kvilda: Svah jen pro sáňkaře a bobisty
Jeden ze svahů zdejšího areálu je denně 
upravován rolbou jen pro sáňkaře a bobisty! 
Lyžaři se tam plést nemusí, mají na Kvildě 
několik upravených sjezdovek. Kvilda ale 
není jediná, sáňkařskou louku pro rodiče 
s dětmi nabízí 100 m od sjezdovky Horal 
Ski areál Razula. 

 www.skikvilda.cz 
         www.valachy.cz/razula 2

Dolní Morava: 
Ve dne boby, večer sáňky
Přes den je k dispozici Mamutí horská 
bobová dráha, nejdelší ve střední Evropě. 
Přes tři kilometry dlouhý sjezd plný zatáček, 
360° otáček i s osmičkovou smyčkou 
potěší každého milovníka adrenalinu. 
Večer je v Dolní Moravě k dispozici 
osvětlená sáňkařská dráha o délce 2,5 km. 

 www.dolnimorava.cz 3

Černá hora: 
Pozor na křížení se sjezdovkou
Silnička na Černou horu se 
v zimě mění na 
sáňkařskou dráhu 
s převýšením  
560 m. Ve dne se 
sáňkuje od 9 do  
16 h, po setmění 
pak s čelovkou 
a průvodcem. Nutná 
je rezervace a v ceně  
400 Kč je i jízda lanovkou, 
zapůjčení saní, čelovka a průvod-
ce. Dráha čtyřikrát křižuje sjezdovky, 
přednost mají lyžaři, sáňkaři musí 
sesednout a opatrně přejít.

 www.skiresort.cz 4

Špindlerův Mlýn: 
Nahoru rolbou, dolů na saních
Téměř 3 km dlouhá sáňkařská dráha má 
začátek u Špindlerovy boudy ve výšce  
1155 m n. m., kam držitele vstupenky 
vyveze autobus z centra Špindlerova Mlýna. 
Dráha končí na Dívčích lávkách, odkud je 
možné jet zpět autobusem nebo se vrátit 
procházkou kolem Labe. Denní jízdy 10 až 
17 h, noční 18 až 21 h. Dráha je denně 
upravována rolbou, která je k dispozici i pro 
kupce certifikátu „Nahoru rolbou, dolů na 
saních“, což je perfektní dvojí zážitek.

 www.skiareal.cz 5

SNĚŽNICE
Sněžnice na nohách jsou 
garantem nevšedních 
zážitků ve volné přírodě. 

Vždyť se díky nim můžete vydat 
panenskou zasněženou přírodou do 
míst, která jsou v zimě za normálních 
podmínek nepřístupná. V Krkonošském 
národním parku jsou připraveny nádherné 
výlety, které můžete absolvovat buď 
sami, s průvodcem či podle GPS. Na 
sněžnicích se můžete jen tak pohodově 
toulat krajinou, krátce vyrazit s celou 
rodinou, nebo si třeba dát pořádně do těla 
při celodenních túrách. Lahůdkou jsou pak 
organizované noční pochody za úplňku 
s jedinečnými výhledy za svitu luny.

 www.snowwolves.cz

SKIALPINISMUS
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 v 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, www.skialp-praha.cz 
www.msportspindl.cz

STEZKY 
V KORUNÁCH 
Stezky v korunách stromů 
jsou i v zimě zajímavým 

cílem výletů. Pohled přes ojíněné koruny 
stromů do krajiny můžete zažít na Lipně 
(možnost odložit přezkáče a zapůjčit 
pohorky). Daleké výhledy do zasněžené 
krajiny nabídne Dolní Morava (k dispozici 
návleky na lyžáky). Pokochat se pohledem 
shora na zimní přírodu můžete 
i v Janských Lázních a nově přibyla 
stezka Valaška na Pustevnách.

  www.stezkakrkonose.cz 1  
www.dolnimorava.cz 2   
stezkakorunamistromu.cz 3  
www.stezkavalaska.cz 4

ATMOSFÉRA LADOVY ZIMY
Muzea 
v přírodě 
neboli 

skanzeny jsou v České 
republice rozšířeným 
fenoménem. Malebnou 
lidovou architekturu 
i ukázky života našich před-
ků a tradičních řemesel 
můžete navštívit i v zimě. 
Většina z šestnácti skanze-
nů 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, skanzen je ale celoročně volně 
přístupný pro procházky. Náš největší skanzen, Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, obvykle nabízí nejrůznější zimní 
tematické akce 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

SÁŇKOVÁNÍ JE NAŠE TRADICE 
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PP

BUNDA MOTORSPORT
Funkční softshellová bunda je 
vyrobena ve stylu oblečení 
ŠKODA Motorsport a na 
prsou je lehce zateplena, 
takže zahřeje i při 
nepříznivém 
počasí.

BATOH 
MOTORSPORT
Dvoukomorový batoh 

o objemu 30 l má 
zádový systém Air 

Channel, boční síťové 
kapsy, vnitřní organizér, 

bederní pás  a je vybaven 
reflexní pláštěnkou.

FITNESS HODINKY
Voděodolné fitness hodinky měří 

kromě jiného i tepovou frekvenci 
či monitorují spánek. Párují se 

s chytrým telefonem (Android, iOS) 
a nabité vydrží až 8 dní.

KOVOVÁ 
POWERBANKA
Kovová externí baterie má 

kapacitu 10 000 mAh, 
dva USB porty (micro USB 

a USB), DC 5V slot a LED 
displej informující o aktuálním 

stavu baterie.

ROZKLÁDACÍ KOBEREC
Gumotextilní rozkládací koberec do 

zavazadlového 
prostoru pomáhá 

nejen udržovat 
čistotu v kufru, ale 
lze ho i rozložit přes 

zadní nárazník, čímž se 
ochrání lak i vaše 

oblečení.

ZIMNÍ SADA AUTOKOSMETIKY
Vysoce kvalitní a ekologicky 
šetrná kosmetika zajistí  
profesionální péči o váš vůz. 
Součástí sady je Stop námraze, 
Odmrazovač, bílá utěrka proti 
mlžení skel 
a škrabka  
na led.

740 Kč
Cena pouze

494 Kč
Cena pouze

461 Kč
Cena

SNĚŽNICE
Sněžnice na nohách jsou 
garantem nevšedních 
zážitků ve volné přírodě. 

Vždyť se díky nim můžete vydat 
panenskou zasněženou přírodou do 
míst, která jsou v zimě za normálních 
podmínek nepřístupná. V Krkonošském 
národním parku jsou připraveny nádherné 
výlety, které můžete absolvovat buď 
sami, s průvodcem či podle GPS. Na 
sněžnicích se můžete jen tak pohodově 
toulat krajinou, krátce vyrazit s celou 
rodinou, nebo si třeba dát pořádně do těla 
při celodenních túrách. Lahůdkou jsou pak 
organizované noční pochody za úplňku 
s jedinečnými výhledy za svitu luny.

 www.snowwolves.cz

SKIALPINISMUS
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 v 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, www.skialp-praha.cz 
www.msportspindl.cz

STEZKY 
V KORUNÁCH 
Stezky v korunách stromů 
jsou i v zimě zajímavým 

cílem výletů. Pohled přes ojíněné koruny 
stromů do krajiny můžete zažít na Lipně 
(možnost odložit přezkáče a zapůjčit 
pohorky). Daleké výhledy do zasněžené 
krajiny nabídne Dolní Morava (k dispozici 
návleky na lyžáky). Pokochat se pohledem 
shora na zimní přírodu můžete 
i v Janských Lázních a nově přibyla 
stezka Valaška na Pustevnách.

  www.stezkakrkonose.cz 1  
www.dolnimorava.cz 2   
stezkakorunamistromu.cz 3  
www.stezkavalaska.cz 4

ATMOSFÉRA LADOVY ZIMY
Muzea 
v přírodě 
neboli 

skanzeny jsou v České 
republice rozšířeným 
fenoménem. Malebnou 
lidovou architekturu 
i ukázky života našich před-
ků a tradičních řemesel 
můžete navštívit i v zimě. 
Většina z šestnácti skanze-
nů 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, skanzen je ale celoročně volně 
přístupný pro procházky. Náš největší skanzen, Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, obvykle nabízí nejrůznější zimní 
tematické akce 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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O sauně zhruba v podobě,  
jak ji známe dnes, se 
historické prameny poprvé 

zmiňují v 11. a 12. století. V severní Evropě 
byla již v 16. století tak běžná, že ji jako 
veřejnou službu provozovala prakticky 
každá vesnice. Střídání vysoké a nízké 
teploty coby ozdravný proces (dnešním 
jazykem termoterapie) je na našem  
území poprvé zmiňováno již v druhé 
polovině 10. století. 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.

Romantika u Prahy
Saunování s výhledem na Cukrák 
a ochlazení v přírodním bazénu můžete 
vyzkoušet kousíček od Prahy – v Kijuki-
ju sauně Biotopu Radotín. O dokonalou 
relaxaci u plápolajícího ohně se 
postará 100 kg lávových kamenů, 
k dispozici je i knihovna. Návštěvu je 
nutno rezervovat předem.

  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 zážitek. Sauna byla 
otevřena již v r. 1966, vytápěna je bukovým 
dřívím a bazény jsou napájeny místní 
řekou Stonávkou. Autenticitu sauny podtr-

huje i zde podávané tradiční občerstvení 
– podmáslí a chléb s tvarohem 
a strouhaným křenem.

  www.sauna-komorni-lhotka.cz 3

Horská koupel v sudu
Horská bouda nad sjezdovkami 
v Janských Lázních nabízí jak standardní 
služby, 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

SAUNOVÁNÍ ZLEPŠUJE IMUNITU A ODOLNOST CELÉHO ORGANISMU

JAKO „BÁBA Z LEDU“
Český film z roku 2017 se velkou měrou zasloužil o popularizaci 
otužování a zimního plavání mezi širokou veřejností. Cílem této 
aktivity je zlepšování tělesné zdatnosti, upevňování zdraví 

a v neposlední řadě i pevné vůle. Za sportovní otužování je bráno plavání ve 
vodě s teplotou pod 10 °C, a to za každého počasí. Byť mohou fotografie 
plavců mezi kusy ledu leckoho odradit, začít může opravdu každý zdravý 
jedinec, samozřejmě po schválení lékařem. První kroky zvládnete doma pod 
sprchou či ve vaně, do studené vody se dostanete až následně. Stále se 
rozrůstající party nadšenců vás ochotně přijmou mezi sebe a zasvětí do všech 
tajů této disciplíny, včetně stravování či úpravy biorytmu. 

  www.zimni-plavani.info 
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TIP 
Servis pohonu ŠKODA 4x4
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 mezinápravo-
vé spojce každé 3 roky. 

Nejznámější přírodní 
bruslení je spojeno 
s dráhou na Lipně, kde se 

za příznivých podmínek dají najet desítky 
kilometrů mezi Lipnem a Frymburkem. 
Ale za bruslením pod širým nebem 
není třeba jezdit do hor,  jsou i další 
místa a otevřená kluziště ve městech. Při 
bruslení v přírodě je třeba zachovávat 
potřebnou opatrnost. Bezpečná tloušťka 
ledu je cca 25 cm.

Český unikát na Lipně
Krátký bruslařský okruh je v zátoce u Lipna, 
delší vede až do Frymburku (oficiálně  
10 922 m). Za ideálních podmínek může  
mít dráha délku až 38 km (do Perneku). 
Většinou však bývá k dispozici 
čtyřkilometrový ovál na Lipně a místní 
bruslařská „kolečka“ ve Frymburku a u Horní 
Plané (u přívozů), kde jsou upravována 
i menší hokejová hřiště. Záleží na tom, jak 
mrzne. Dráhu od sněhu čistí pracovníci 
skiareálu Lipno, kteří i zjišťují tloušťku ledu 
a bezpečnost bruslení.

  www.lipno.info 1

Romantika na jezeře
Máchovo jezero díky tomu, že v dokeské 
kotlině bývají silné mrazy, ale méně sněhu, 
poskytuje po zamrznutí dobré podmínky 
k bruslení. Ke sportovnímu zážitku zde patří 
krásné pohledy na Bezděz, Borný 
i Kummerské pohoří, lemující jezero směrem 
na sever. Dobruslit se dá až k ostrůvku 
zvanému Myšlín. O trať pro bruslaře 
a běžkaře se stará lodní doprava Regata. 

  www.regatamachovojezero.cz 2

Vraňansko-hořínský kanál
Za větších mrazů nabízí několik 
kilometrů bruslení i Hořínský kanál 
vedoucí podél Vltavy k Mělníku. 
Nástup může být poblíž zdymadel 
v Hořínském parku a bruslení mezi 
lužními lesy je příjemné. Když výhledům 
začne dominovat nový most přes Labe, je 
třeba končit – dál by to bylo nebezpečné. 
Odtud se dá dojít k pískovně Baraba, která 
nabízí na dva kilometry bruslení na 
namodralém ledu. 

  www.pvl.cz, www.ticmelnik.cz 3

Městská nabídka
Hlavně v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, 
Plzni, ale i dalších městech, se nebruslí jen 
na krytých zimních stadionech, ale také na 
dočasných ledových plochách na náměs-
tích a v parcích. V Praze např.  
na Ovocném trhu nebo Letenské pláni. 
Většinou je to v rámci vánočního  
období a bruslení je zdarma.

  www.kudyznudy.cz

BRUSLENÍ V PŘÍRODĚ I MĚSTECH

huje i zde podávané tradiční občerstvení 
– podmáslí a chléb s tvarohem 
a strouhaným křenem.

  www.sauna-komorni-lhotka.cz 3

Horská koupel v sudu
Horská bouda nad sjezdovkami 
v Janských Lázních nabízí jak standardní 
služby, 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

SAUNOVÁNÍ ZLEPŠUJE IMUNITU A ODOLNOST CELÉHO ORGANISMU

JAKO „BÁBA Z LEDU“
Český film z roku 2017 se velkou měrou zasloužil o popularizaci 
otužování a zimního plavání mezi širokou veřejností. Cílem této 
aktivity je zlepšování tělesné zdatnosti, upevňování zdraví 

a v neposlední řadě i pevné vůle. Za sportovní otužování je bráno plavání ve 
vodě s teplotou pod 10 °C, a to za každého počasí. Byť mohou fotografie 
plavců mezi kusy ledu leckoho odradit, začít může opravdu každý zdravý 
jedinec, samozřejmě po schválení lékařem. První kroky zvládnete doma pod 
sprchou či ve vaně, do studené vody se dostanete až následně. Stále se 
rozrůstající party nadšenců vás ochotně přijmou mezi sebe a zasvětí do všech 
tajů této disciplíny, včetně stravování či úpravy biorytmu. 

  www.zimni-plavani.info 

RYBAŘENÍ „NA DÍRKÁCH“
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 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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FATBIKEM NEJEN PO HORÁCH
Milovníci cyklistiky a nevšedních sportů v přírodě 
nemusí zahálet ani v zimě, a to díky speciálním 
kolům, kterým se říká fatbike nebo snowbike 

a která mají extrémně široké pláště s šířkou kolem 10 cm. Jsou 
tedy vhodná i pro jízdu v hlubším sněhu (doporučuje se upustit tlak 

v pneumatikách) a lze si s nimi v zimním období pořádně zařádit, a to 
nejen na sněhových pláních v nížinách, ale třeba i na vybraných 
trailech či horských hřebenovkách. Při jízdě v lokalitách 
společných s běžkaři doporučujeme maximální ohleduplnost, 
protože fatbiky mohou upravené běžkařské trasy poměrně dost 
poničit. I proto je lepší si vybrat místa mimo hlavní běžkařské 
magistrály, kde si fatbike užijete dosytosti. S naplánováním výletu 
vám určitě pomohou přímo v půjčovnách, které najdete na spoustě 
míst českých hor, popř. lze často využít i služeb místního průvodce.

 Krkonoše: www.pujcitelektrokolo.cz 1  
        Šumava: www.pujcovnamodrava.cz 2  

Jizerské hory: www.bsport-hrabetice.cz 3  
Olomouc: www.skveska.cz 4    

Brno: www.fatbike4fun.cz 5

SKIJÖRING
Zapomínat nesmíme ani na zábavu s příchutí benzinu. 
K neobvyklým adrenalinovým sportům patří třeba 
motoskijöring, tedy jízda na lyžích v tahu za terénní motorkou, 

čtyřkolkou nebo sněžným skútrem. Tento motorizovaný adrenalin na 
lyžích můžete zažít také na vlastní kůži, přičemž si lze vyzkoušet i jeho 
původní klasickou variantu taženou 
psím spřežením.

 Závody: www.autoklub.cz  
        Motoskijöring:  
         www.motoskijoring.cz  
         www.kmsport.cz 
        Tažení psy: 

 www.aventura.cz

VZHŮRU  
DO OBLAK
Pohled na zasněženou krajinu 
z ptačí perspektivy může být 

skutečně výjimečným celoživotním zážitkem, 
tím spíše, pokud vás od okolního mrazivého 
vzduchu nedělí okénko letadla, ale jste přímo 
vystaveni povětrnostním vlivům. Takové pocity vám 
zprostředkuje let horkovzdušným balonem. 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 této roční době. Místo startu si můžete 
vybrat víceméně kdekoliv po celé republice, lokalita 
přistání pak záleží na šikovnosti pilota balonu 
a proudění vzduchu. Bezhlučné plynutí po obloze si 
můžete v případě zájmu obohatit o občerstvení, 
dokonce i formou menu s šampaňským, 
připravovaného kuchařem přímo v koši balonu.

 www.habalon.cz, www.balony.eu

PSÍ SPŘEŽENÍ
Usednout do saní, zachumlat se do 
teplé kožešiny a vyrazit za psího 
štěkotu vstříc novým dobrodruž-

stvím. Mushing neboli jízda se psím spřežením vás 
zaručeně přenese z české kotliny na zasněženou 
Aljašku v době zlaté horečky. Jízda se psím 
spřežením může být i sportovním vyžitím, neboť 
se i v Česku jezdí závody, ale samozřejmě existují 
i možnosti, jak se svézt jako pasažér. Na 
českých horách se dokonce podnikají i delší 
vícedenní výpravy včetně nocování v přírodě. 
Pro mushing jsou chována speciální psí plemena, která jsou mimořádně fyzicky odolná a zdatná, 
třeba jako sibiřský husky, aljašský malamut či grónský, indiánský a kanadský eskymácký pes. 

  Krkonoše: www.alaskandogs.cz 1  Šumava: www.sleddogs.cz 2  
Orlické hory: www.mojeorlickehory.cz/mushing 3  Jeseníky: www.huskyzazitky.cz 4  
Vysočina: www.adrop.cz 5  
Závody psích spřežení: www.mushing.cz

VSTŘÍC ZEMI
Velmi silným zážitkem je také let na 
tandemovém padákovém křídle, 
což je aktivita často viděná zejména 

v Alpách. Jenže se už méně ví, že se provozuje i na 
mnoha místech u nás. Tandemový seskok, tedy let 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 
         Start ze země: www.elspeedo.cz

16

I zima přeje neobvyklým venkovním aktivitám, které i v Česku určitě stojí za 
vyzkoušení. Napoprvé si pravděpodobně potřebné vybavení vypůjčíte, 
ale kdoví, třeba některé činnosti natolik propadnete, že příště už budete do 
kufru své škodovky dávat vybavení vlastní…
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CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

673 Kč
Cena od 

PP

ČISTIČ
DISPLEJE
Kvalitní čisticí  
utěrka 
z mikrovlákna 
společně s čisticím 
prostředkem 
v minimalistickém 
designu odstraní 
otisky na displejích 
v interiéru.

SMETÁČEK NA SNÍH
I smetáček na sníh může být navržený s ohledem na 
maximální funkčnost a ergonomii. Nepostradatelný 
pomocník pro zimní období by měl v autě mít stálé místo.

OBALY NA KOLA
Sada pevných obalů na
sezonní kola je odolná vůči 
vodě, nečistotám a UV 
záření. Pneumatiky jsou
bezpečně uskladněny,
nedegradují a snadno
se přenášejí.

KOMFORT PAKET
Zvýhodněná sada
držáků Smart Holder 

s adaptérem pro multimédia, 
ramínkem a háčkem na tašku 
obsahuje také praktický odpadkový
koš do kapsy dveří.

VAK NA STŘEŠNÍ 
NOSIČE

Praktický textilní 
dvoukomorový vak je určen 

na úschovu všech základních 
a příčných nosičů z nabídky ŠKODA 

Originální příslušenství.

205 Kč
Cena jen 

299 Kč
Cena 

SNĚŽNÉ SKÚTRY
Stejně jako v létě čtyřkolky jsou v zimě oblíbené sněžné skútry. Jenže vydat se 
s nimi za zážitky na sněhu na vlastní pěst je u nás poněkud problematické kvůli 
celé řadě předpisů a omezení. Proto je mnohem lepší využít možností půjčoven 

a instruktorů, kteří vás naučí skútr nejen ovládat, ale i doporučí nejhezčí povolené cesty. 
Takto si můžete zpestřit pobyt třeba ve Špindlerově Mlýně, kde se dokonce nabízí možnost 
projet se rolbou. Kromě  toho se při noční úpravě sjezdovek a běžkařských tratí dozvíte 
spoustu informací a perliček „ze zákulisí“ rolbařské profese.

TIP 
Na jakou nápravu 
patří řetězy?
Řetězy samozřejmě vždy patří 
na poháněnou nápravu, ale 
třeba u vozů s pohonem 4x4 se 
může doporučení výrobce 
k osazení řetězů lišit dle modelu. 
Doporučujeme používat 
výhradně kvalitní řetězy ze 
sortimentu ŠKODA Originálního 
příslušenství, které lze snadno 

nasadit bez 
nutnosti s vozem 
popojíždět 
a které garantují 
kompatibilitu 
s vaším 
vozem.

PSÍ SPŘEŽENÍ
Usednout do saní, zachumlat se do 
teplé kožešiny a vyrazit za psího 
štěkotu vstříc novým dobrodruž-

stvím. Mushing neboli jízda se psím spřežením vás 
zaručeně přenese z české kotliny na zasněženou 
Aljašku v době zlaté horečky. Jízda se psím 
spřežením může být i sportovním vyžitím, neboť 
se i v Česku jezdí závody, ale samozřejmě existují 
i možnosti, jak se svézt jako pasažér. Na 
českých horách se dokonce podnikají i delší 
vícedenní výpravy včetně nocování v přírodě. 
Pro mushing jsou chována speciální psí plemena, která jsou mimořádně fyzicky odolná a zdatná, 
třeba jako sibiřský husky, aljašský malamut či grónský, indiánský a kanadský eskymácký pes. 

  Krkonoše: www.alaskandogs.cz 1  Šumava: www.sleddogs.cz 2  
Orlické hory: www.mojeorlickehory.cz/mushing 3  Jeseníky: www.huskyzazitky.cz 4  
Vysočina: www.adrop.cz 5  
Závody psích spřežení: www.mushing.cz

VSTŘÍC ZEMI
Velmi silným zážitkem je také let na 
tandemovém padákovém křídle, 
což je aktivita často viděná zejména 

v Alpách. Jenže se už méně ví, že se provozuje i na 
mnoha místech u nás. Tandemový seskok, tedy let 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 
         Start ze země: www.elspeedo.cz

  Krkonoše: www.skutrykrkonose.cz 1  Orlické hory: www.lanovyparkdestne.cz 2  
Jizerské hory: www.pujcovnasneznychskutru.cz 3  
Jeseníky: www.kmsport.cz 4

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Ceny i dostupnost zboží se mohou měnit.
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■ POVINNÁ VÝBAVA A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC TIPY PRO JÍZDU V ZIMĚ ■

Nad rámec povinné výbavy se vyplatí si v zimě přibalit do auta 
také několik věcí, které vám mohou pomoci při nečekaných 
situacích. Být dobře připraven platí v zimě dvojnásob.

SVÍTILNA
V zimě se brzy stmívá, 
a budete-li řešit cestou 
nějaký problém, uvíznete na 
dálnici v zácpě, zapadnete, nebo 
budete jen třeba hledat něco 
v plném kufru, přijde vhod 
praktická malá LED svítilna 
s jasným svitem a dlouhou 
výdrží. A přesně takovou nabízí 
i ŠKODA E-shop. Do ruky 
příjemná černá svítilna má nejen 
přímé, ale i boční svícení a lze ji 
uchytit pomocí integrovaného 
magnetu například ke dveřím od 
kufru vozu. To vše za cenu 
pouhých 143 Kč.

ZIMNÍ ČEPICE 
Čepici nosí v zimě samozřejmě 
každý, ale není vůbec od věci si 
jednu pořádnou, třeba tu ze 
ŠKODA E-shopu, nechat pro 
jistotu také v autě, ideálně spolu 
s šálou a rukavicemi. Nikdy nevíte, 
co vás může na 
cestách potkat, ať 
už je to 
několikahodinové 
stání v dopravní 
zácpě či 
sněhová 
vánice. 

SKLÁDACÍ LOPATA NA SNÍH
Náhlá sněhová nadílka dokáže znehybnit auto i na jinak skvěle 
přístupném místě, a kdo má v takových případech v autě 
k dispozici lopatu, vyhrál. Lehká třídílná skládací lopata 
z nabídky ŠKODA Originálního 
příslušenství je proto jasnou 
volbou. Je vyrobena z hliníku 
s práškovým lakováním, takže se 
na ni nelepí sníh, a lze ji 
jednoduše složit do praktického 
a odolného pouzdra.

TERMOLAHEV 
MONTE CARLO
Zejména na dlouhé 
cesty v mrazivém 
počasí se vyplatí vézt 
s sebou také alespoň 
trochu teplého 
nápoje. Ideálně 
k tomuto účelu 
poslouží nerezová 
termolahev, která 
udrží nápoj teplý až 
12 hodin. A nebojte, 
užijete ji i v létě, kdy  
se naopak postará 
o to, aby tekutina 
uvnitř zůstala až  
jeden den osvěživě 
chladná.

TAŽNÉ LANO
Povinné není, doporučení- 

hodné ale určitě je. Po 
několikadenním stání na 
zasněženém parkovišti se může 
hodit vám nebo můžete 
pomoci ostatním. Místa moc 
nezabere a drahé také není. 
E-shop ŠKODA nabízí kvalitní 
lano za akčních 186 Kč.

PŘÍPRAVA ZA VÝHODNOU CENU
Máte-li vůz ŠKODA starší čtyř let, můžete nejen před sezonou využít 
výhodných cen Originálních náhradních dílů i práce servisu. Právě vám je 
určena Šeková knížka plná slev, s níž ušetříte  20 % například při výměně 
brzdových destiček i kotoučů, spojkové sady včetně dvouhmotového 
setrvačníku, výfuku nebo tlumičů pérování včetně nastavení geometrie na 
laserové stolici. K dispozici jsou také výhodné sady rozvodů se slevou 15 %, uplatnit lze i slevu 10 % na jakékoli Originální 
díly u zakázky s cenou nad 3 000 Kč, získat autokosmetiku ŠKODA zdarma nebo nakoupit zvýhodněné 
ŠKODA Originální příslušenství.

drahé také není.
E-shop ŠKODA nabízí kvalitní 
lano za akčních 186 Kč.

BRZDOVÝ KOTOUČ

BRZDOVÝ TŘMEN

BRZDOVÉ DESTIČKY

ŠEKOVÁ KNÍŽKA
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■ POVINNÁ VÝBAVA A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC TIPY PRO JÍZDU V ZIMĚ ■

Klid za volantem, plynulost a předvídavost, to 
jsou základní doporučení pro bezpečnou 
jízdu v zimě. Počasí dokáže v zimním období 
připravit řidiči různé nástrahy a perné chvilky, 
a tak přinášíme praktická doporučení určená 
zejména vozům s předním pohonem.

19

Fotografie: ŠKODA AUTO, provozovatelé lyžařských a běžkařských areálů a služeb či aktivit, Michal Štengl, Shutterstock, 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 i dostupnost zboží se mohou měnit dle aktuálních podmínek. Ceny skipasů a parkovišť jsou platné k datu vydání a platí pro plnou sezonu bez dalších slev.

ROZJEZD
Základem bezproblémového rozjezdu je 
citlivá práce s plynovým pedálem, 
případně i spojkou u vozů s manuální 
převodovkou. Kvalitní zimní pneumatiky 
spolu s moderními asistenčními systémy 
dnes sice dokážou vyřešit spoustu situací 
za řidiče, ale i tak mohou nastat specifič-
tější momenty, kdy bude více záležet na 
umu řidiče. Ideální stav je vyvarovat se 
prokluzu kol a umožnit tak pneumati-
kám pomalu, ale jistě zabírat na kluzkém 
povrchu. Nepřidávejte tedy příliš plynu 
a vnímejte odvalování kol. Pokud to 
nestačí, lze vyzkoušet i doporučení 
některých výrobců pneumatik, které je 
vhodné jen na uklouzaný, ale tvrdší 
podklad, kde nehrozí zapadnutí. Vypněte 
elektronickou kontrolu prokluzu kol 
(tlačítkem ESC) a nechte přední kola 
naopak protočit. Vzniklou větší odstředi-
vou silou dochází k pročištění zaneseného 
dezénu a většímu rozevření lamel zimních 
pneumatik, což může pomoci lepší trakci.

JÍZDA
V zimě se vyplatí nespěchat a předví-
dat. Vyrovnaný a klidný jízdní styl je 

nejbezpečnější a v konečném důsledku 
i nejrychlejší. Drtivou většinu běžných 
rizik souvisejících se ztrátou trakce či 
neřízeného smyku dnes na minimum 
snižují systémy stabilizace, řízení prokluzu 
kol a ABS. Elektronika tedy sice pomůže, 
ale nevhodnou reakcí jí můžete řešení 
situace pěkně zkomplikovat. V zimě tedy 
více než kdy jindy platí, že auto by mělo 
být „připraveno“ před zatáčkou, 
v které už by se nemělo brzdit a naopak 
při výjezdu plynule zrychlovat. Pozor také 
na jednu z nejzrádnějších nástrah, kterou 
je tzv. černý led. Ten pokrývá vozovku, 
která na první pohled vypadá jen mokrá. 
Na rozdíl do vás jej elektronika nemůže 
předvídat, takže buďte ostražití zejména 
v situacích, kdy silnice vjíždí do stínu (les, 
údolí). Pokud situace či dopravní značení 

vyžadují nasazení řetězů, učiňte tak 
raději dříve než později. Používejte 
samozřejmě odpovídající řetězy určené 
pro váš vůz, nejlépe přímo z nabídky 
ŠKODA Originálního příslušenství, 
a dodržujte nejen doporučený postup 
instalace, ale také rychlostní omezení při 
jízdě, aby nedošlo k poškození vozu.

BRZDĚNÍ
Brzdná dráha je v zimním období delší 
i na vyloženě suché vozovce a logicky se 
prodlužuje s klesající přilnavostí vozovky. 
Zimní pneumatiky si musí poradit s řadou 
podmínek, ať už jde o vodu, břečku, 
sníh či led. Byť dnes výrazně pomáhá 
celá armáda jízdních asistentů, které 
zvládnou auto stabilizovat i v kritických 
situacích, stále nastává celá řada momen-
tů, v nichž mají fyzikální zákony nad 
elektronikou navrch. Udržujte tedy vždy 
dostatečný odstup od vozů před vámi, 
abyste měli více času na reakce. Při brzdě-
ní se vyvarujte zbrklých pohybů a pokud 
možno nechte auto brzdit v přímce, 
kdy mají pneumatiky nejvyšší účinnost. 

ZAPADLI JSME
Vydatné noční sněžení, neopatrné sjetí ke 
krajnici či neodhadnutí měkkosti povrchu 
třeba i na rovném travnatém místě, kde 
v létě bez problému parkujeme. Důvodů 
k zapadnutí je v zimě spousta. Dříve než 
budete volat traktor a připevňovat lano, 
můžete ještě svépomocí zkusit pár triků. 
Prvním je samozřejmě za pomoci lopatky 
opatrně uvolnit nahrnutý sníh ve směru, 
kterým chceme odjet. Kola také můžete 
podložit třeba štěrkem či větvemi, 
v nejhorším případě poslouží i koberečky 
z interiéru. Deaktivujte kontrolu prokluzu 
kol a zkuste postupným najížděním tam 
a zpět na vrstvu sněhu vůz „rozhoupat“. 
Pomoci může i upuštění tlaku v pneuma-
tikách, čímž získáte větší styčnou plochu. 
Jen neupouštějte moc, abyste nepoško-
dili bočnici pneumatiky, a samozřejmě 
ihned po vyřešení situace pneumatiky 
opět nahustěte. Pokud to situace 
umožňuje, lze zkusit daný úsek také 
vycouvat – tím se hmotnost vozu 
přenese více na přední nápravu, která 
díky tomu bude mít o něco lepší trakci. 
Manévr však vyžaduje bezproblémové 
zvládnutí couvání včetně reakcí na 
případné smýkání vozu. 
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