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Závěje prašanu, nebe bez mráčku 
a výhled na zasněžené velehory… 
Ideální zimní dovolená! Bezvadné 
počasí sice garantovat neumíme, 
ale můžeme vám doporučit, 
kam se v zimě po Evropě vydat, 
co tam lze zažít a jak si cestu 
autem co nejvíc zpříjemnit. 

Každý jsme jiný, a tak i ideální zimní dovolenou si každý 
představujeme trochu odlišně. Někdo má nejraději 
aktivní dovolenou až na dřeň, kdy s prvními ranními 
paprsky naskočí na bezchybný manšestr a brousí svahy 
alpských velikánů až do setmění. Pro někoho je ideálem 
v poklidu vyrazit na horskou procházku, běžky, užít si 
wellness nebo après-ski, jiný zase hledá to nejlepší pro 
děti a celou rodinu. Ať už pro vás ideál zimní dovolené 
znamená cokoli, evropské hory nezklamou. Na 
následujících stránkách jsme pro vás připravili inspiraci 
a přehled tipů na zajímavé zimní radovánky 
v destinacích, kam se lze pohodlně dopravit autem. 
Na jednotlivých stránkách najdete také motoristické 
tipy, které upozorní na specifika zimního provozu 
v jednotlivých zemích a pomohou vám se co 
nejbezpečněji a nejpohodlněji vyrovnat s úskalími 
zasněžených silnic. Nejlepší prevencí neočekávaných 
situací je samozřejmě předvídavá jízda a pečlivá 
příprava vozu. Ať už jde o kvalitní a správně 
nahuštěné zimní pneumatiky s dostatečnou hloubkou 
dezénu, stav akumulátoru, odpovídající bod tuhnutí 
náplně chladicího okruhu i ostřikovačů, bezvadnou 
funkčnost i nastavení světlometů a stěračů, či 
prověření stavu podvozku a komponentů brzd. 
Nejsnadnějším krokem vstříc zimnímu provozu bez 
nemilých překvapení je kvalitní pravidelná kontrola 
v autorizovaném servisu, případně preventivní 
sezonní prohlídka. 
Zimní cestování po evropských silnicích může 
zpříjemnit i bohatá nabídka ŠKODA Originálního 
příslušenství. Z ní přinášíme malý výběr, společně 
s tipy na užitečné a zajímavé produkty ze ŠKODA 
E-shopu. Stejně jako z nabídky zimních aktivit na 
evropských horách si i zde vybere každý. S jedním 
rozdílem – cesta na hory vás bude něco stát, doprava 
zboží z e-shopu k libovolnému dealerovi ŠKODA je 
vždy zdarma.
Přejeme vám příjemné a inspirativní čtení, mnoho 
krásných zimních zážitků a šťastnou cestu!

NĚMECKO
Některé německé 

areály najdete už 
u našich hranic.

ITÁLIE
Češi zde najdou 

pohodu, sluníčko 
a také příznivé ceny.

FRANCIE
Velká propojená 
lyžařská střediska 
i skvělá gastronomie. 

TIPY 
A ZAJÍMAVOSTI
Na co nezapomenout, 
aby vás zima na 
cestách nezaskočila?

SLOVENSKO
Střediska u východních 
sousedů v posledních 
letech modernizovala.

SLOVINSKO
V létě jím jen 

projíždíte cestou do 
Chorvatska, tak zkuste  

i jeho zimní nabídku.
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RAKOUSKO
Užijte si Alpy se vším 
všudy. Vybere si každý.
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ŠKODA Connect je komplexní moderní systém online 
konektivity, který zajišťuje bezproblémové cestování 
díky připojení k internetu a aktuálním informacím, 
maximální bezpečnost přes vestavěnou datovou SIM kartu 
se spojením na složky záchranných systémů po celé 
Evropě i komfortní každodenní užívání vozu s celou 
řadou služeb ovládaných vzdáleně přes aplikaci pro 
smartphone. 
Zimní dobrodružství v horských střediscích jsou 
nezapomenutelným zážitkem, zažít je ale na cestě nechce 
nikdo. S navigací a službami Infotainment Online nic 
podobného nehrozí, díky připojení k internetu  
a zpracování informací v reálném čase okamžitě 
aktualizuje trasy a pomůže vám vyhnout se neočekávaným 
událostem. Navíc online hlasová asistentka Laura rozumí 
mluvené řeči, takže se při nastavování funkcí můžete plně 
soustředit na řízení. Předpověď počasí, aktuální zprávy, 
ceny paliv po cestě, výpis parkovacích kapacit v cíli nebo 
přehled dopravní situace jsou pro Infotainment Online také 
hračkou. Trasy a cíle si navíc můžete připravit v klidu 
domova a do navigace je jednoduše importovat. Služba 
Care Connect se systémem Tísňového volání umožňuje 
v případě komplikací stiskem jednoho tlačítka zavolat 
asistenční službu, a pokud by došlo k nehodě, spojí se 
se záchranáři a odešle GPS souřadnice a informace 
o obsazení vozu. Užitečná je i funkce Proaktivního 
servisu, kdy se vám váš domovský servis sám ozve 
a nabídne naplánování návštěvy, pokud vůz rozpozná 
závadu (např. poruchu osvětlení, opotřebované brzdové 
destičky apod.) či se blíží termín pravidelné prohlídky. 

Cestování online
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ŠKODA ZÁRUKA MOBILITY
V rámci 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.
Kontakty ŠKODA Assistance 
v ČR: 800 600 000, 
v zahraničí: +420 236 090 002

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

Uživatelský komfort zvyšuje Care Connect se vzdáleným 
přístupem k vozu. Jedete ze sjezdovky a nechcete v autě 
mrznout? Žádný problém – z aplikace v mobilu nebo 
webového rozhraní může ověřený uživatel na dálku 
zapnout například nezávislé topení, nebo zkontrolovat 
uzamčení vozu, stav paliva v nádrži, či zda jsou zavřená 
okna. Auto vám rovněž může poslat notifikaci, pokud se 
spustí alarm, či vůz vyjede ze zadané oblasti nebo překročí 
nastavenou rychlost. I s přeplněnými parkovišti lyžařských 
středisek si umí Connect poradit, na telefonu ukáže pozici 
vozu na parkovišti a z mobilu lze na dálku zablikat světly 
nebo zahoukat. A pokud se zdržíte u vleku, můžete 
mobilem rodině auto odemknout.
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■ RAKOUSKO: LYŽOVÁNÍ JAKO ZÁŽITEK

Rakousko patří k lyžařským rájům. 
Skvělé podmínky pro zimní sporty  
i zábavu na sněhu zaručuje dokonalá 
péče o lyžaře, jejich doprovod i děti, 
které mnohde lyžují až do 14 let zdarma! 
Zlevnit pobyt a lyžování nejen s dětmi 
dokážou akce jako Ladies Week 
(partner/ka zdarma).

2   CELOROČNÍ 
NOCKY FLITZER

Alpská horská dráha Nocky Flitzer v Turracher 
Höhe, to je 13 prudkých zatáček, 15 vln a tři 
točny. Dráha začíná v nadmořské výšce 2 000 m, 
kam zájemce o adrenalinovou jízdu vyveze 
kabinková lanovka, a vede loukami, lesem i podél 
sjezdovky Panorama v délce 1 600 m do údolí. 
A to i v zimě! Lyžařský areál Turracher Höhe je 
znám svou nabídkou zábavy zejména pro 
mladé návštěvníky (dětská sjezdovka, snowpark, 
funslope, funcross, stopy pro rodiny s dětmi).   

  www.turracherhoehe.at

1   SNÍH I WELLNESS
Středisko Bad Kleinkirchheim 
kromě více než stovky km širokých 
sjezdovek nabízí příjemné chvíle po 
lyžování díky dvojím termálním 
lázním (Thermal Römerbad,  
12 000 m2 a 13 saun, Familientherme 
St. Kathrein). Hlavním lákadlem nejen 
pro mladé návštěvníky je 86 metrů 
dlouhá krytá skluzavka. Při „lyžování 
před devátou“ (Ski vor 9, nutná 
rezervace) 2. ledna a 4./11./20. února 
2020 bude účastníky doprovázet 
olympijský vítěz Franz Klammer. Jen 
v plavkách si pod širým nebem 
můžete vychutnat zimní slunce 
a wellness i v nedalekých 
vyhřívaných hotelových koupalištích 
u jezer Millstätter See, Wörthersee 
a Turracher See. 

  www.badkleinkirchheim.at 

3  FARMÁŘSKÝ TRH
Nejvýše položený farmářský trh v Alpách, 
který proběhne přímo na sjezdovkách: 
„fanjšmekři“ se v Altenmarkt-Zauchensee 
přesouvají od jedné horské chaty ke druhé 
a mohou ochutnat  nebo rovnou zakoupit 
místní pochoutky, jako například různé druhy 
sýra, farmářský špek, zvěřinový salám, 
farmářský chléb, pálenku a mnoho dalšího. 
Nejlepší místní speciality vyzkoušíte ve Ski 
amadé po celou zimu na kulinárních 
„požitkářských“ trasách.

  www.salzburgersportwelt.com

https://www.badkleinkirchheim.at/de/
https://www.turracherhoehe.at
https://www.salzburgersportwelt.com


5   LADIES WEEK
Při rezervaci týdenního balíčku 
ve dvoulůžkovém pokoji získá 
druhá osoba šestidenní skipas 
pro oblast Ski amadé zdarma. 
Navíc se v době, kdy akční 
nabídka platí, koná rozmanitý 
program, který zahrnuje party, 
koncerty, testování lyží, skiguiding, 
večerní program na horských 
chatách, procházky za světla 
pochodní, speciální nabídky SPA 
v hotelech a mnoho dalších 
událostí. Nabídku je možné 
zarezervovat ve vybraných 
hotelech. Akce (od 929 €) platí 
od 21. do 28. 3. 2020 pro  
2 osoby včetně 7 nocí se snídaní 
a dvou 6denních skipasů.

  www.skiamade.com

■ RAKOUSKO: LYŽOVÁNÍ JAKO ZÁŽITEK
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ŘETĚZY VŽDY 
S SEBOU
Rakousko je, stejně jako 
ostatní alpské země, 

naprosto striktní, co se zimní výbavy týče. 
Nezapomeňte s sebou tedy vozit i řetězy 
odpovídající rozměrům vašich pneu- 
matik. Nejde jen o pokutu, v přívalech 
sněhu jsou skutečně nenahraditelné.

6    FILZMOOS
      VESNICE BALONŮ 
Každý rok v zimě se Filzmoos promění na 
vesnici balonů: od 11. do 18. ledna 2020 se 
koná už 41. ročník Dopgas Balloon Trophy. 
Na start se vydá kolem třiceti týmů různých 
národností. Zcela neobyčejnou podívanou 
bude „Noc balonů“ dne 18. ledna 2020. 
Individuální lety balonem je možné 
zarezervovat od prosince do konce února. 

  www.filzmoos.at

7  HINTERTUX 
      SNÍH 365 DNŮ V ROCE
Jeden z pěti tyrolských ledovců (dále Kaunertal, 
Stubai, Pitztal, Sölden). Jediné celoroční rakouské 
lyžařské středisko, jistota sněhu 365 dnů v roce. 
Opatříte-li si ledovcový skipas White 5 (425 €, 1. října 
2019 až 15. května 2020), můžete lyžovat na všech 
pěti ledovcích 10 dnů, a ty dny nemusí jít za sebou 
v kuse. Familypark pro začátečníky, Betterpark pro 
pokročilé ve freestylu. Přírodní ledový palác Natur Eis 
Palast (ledové stalaktity, krystaly, zmrzlé vodopády).

  www.hintertux.at

4   SKI AMADÉ 
Největší lyžařský ráj v Rakousku  
(760 km sjezdovek, 4 000 sněžných 
děl, 270 lanovek a vleků, 260 chat 
a restaurací) s jediným skipasem. 
Ačkoliv oblast zahrnuje pět regionů 
(Salzburger Sportwelt, Schladming- 
-Dachstein, Bad Gastein, Hochkönig,
Grossarltal), díky novince Friend 
Tracker v rámci aplikace Ski Amadé
Guide App najdete kdykoliv – když 
budou také připojeni – své přátele, 
neztratí se vám ani děti. 

  www.skiamade.com
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https://www.filzmoos.at
https://www.hintertux.at/home/
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■ RAKOUSKO: LYŽOVÁNÍ JAKO ZÁŽITEK

1  ZÁBAVNÁ JÍZDA
Svah nemusí být ani příliš prudký, a přece si zde užije zábavu každý 
sportovec. Prudké zatáčky, boule i různé další „vlny“ hravým 
způsobem vedou zejména děti a začátečníky ke zdokonalení 
lyžařské techniky i koordinace a motorických dovedností na 
sněhu. Fun Ride Ahorn v sousedství rodinného parku a cvičného 
vleku u trati Filzenalm i Ride Gerent u sjezdovky č. 11 v Penkenu 
jsou místa, která nebudete chtít hned tak opustit.

  www.mayrhofner-bergbahnen.com, www.zillertal.at

4  ELDORÁDO PRO BĚŽKAŘE
Ramsau am Dachstein znají světoví závodníci. Eldorádo 
nordického lyžování v Rakousku má běžkařskou síť o délce 
220 km v nadmořské výšce 1 100 až 2 700 m. Celá paleta 
obtížností splní nejrůznější přání, jsou zde těžké trasy 
a „sklouzne“ se tu i rodina s dětmi. Nechybí ani osvětlená stopa 
na běžkařském stadionu v Ramsau nebo dětský běžkařský 
park. Hosté si zde mohou vyzkoušet i biatlon, k čemuž 
dostanou potřebný materiál i se školením od profitrenérů. 
Kdo nechce střílet malorážkou, ten dostane laserovou zbraň.

  www.schladming-dachstein.at

2  ZÁPADNÍ VÝSPA
Čtyři romantická údolí, nedotčená příroda, příznivý poměr mezi 
cenou a kvalitou služeb a rodinná srdečnost. To jsou klady 
regionu Bludenz, za kterým ale musíte až na nejzápadnější 
výspu Rakouska. Voralbersko však díky tomu patří 
k nejklidnějším destinacím. V nabídce jsou Klosterbal, 
biosférický park Grosses Walsertal s lyžařským střediskem 
Fontanela/Faschina či Brandtal se sjezdovkami pro začátečníky 
i náročné s nádherným horským panoramatem. V areálech 
Sonnenkopf a Brandnertal rodiče platí jen za jedno dítě, ostatní 
až do 14 let lyžují zdarma. 

  www.alpenregion.at

3  ZAMRZLÁ JEZERA 
Povrch některých korutanských jezer v zimě zamrzne 
a stane se z nich zrcadlově hladké kluziště pod širým 
nebem, na kterém se to hemží bruslaři, hráči hokeje 
a metané. V nejjižnější rakouské spolkové zemi se také 
nachází největší zamrzlá plocha s přírodním ledem 
v Evropě. Na jezeře Weissensee se v roce 2020  
(18. 1. – 1. 2.) bude konat již po třicáté Holandský okruh  
11 měst, což je největší bruslařská událost na světě. Při 
něm změří síly až 5 000 Holanďanů, přičemž královská 
disciplína měří dokonce přes 200 kilometrů. Je to i divácká 
atrakce. Tratě a plochy pro veřejnost jsou upravovány. 

  www.korutany.com

Linz

Salzburg

Innsbruck

4

3

2

6

1

https://www.mayrhofner-bergbahnen.com
https://www.zillertal.at
https://www.vorarlberg-alpenregion.at
https://www.vorarlberg-alpenregion.at
https://www.korutany.com
https://www.schladming-dachstein.at/de
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7   TIP NA 
VÍKEND

Lyžařské středisko Hochkar 
je dobře přístupné 
především z jižní Moravy. 
Ačkoliv nadmořská výška 
nepřesahuje 2 000 m, 
působí vysokohorským 
dojmem a patří mezi 
sněhově spolehlivá střediska. 
Nabízí lyžování od prosince 
do dubna, sjezdovky (38 km) 
často mění sklon a jsou 
atraktivní i pro náročnější 
lyžaře. Najdete tu terény pro 
jízdu hlubokým sněhem, 
snowpark i běžecké stopy. 
V sousedství je vysloveně 
rodinný areál Lackenhof se 
zábavním parkem pro děti.

  www.hochkar.at

6  RAKOUSKÁ ŠUMAVA
Z Česka nejbližšími rakouskými 
středisky jsou Hochficht a Sternstein. 
To první má na Šumavu dlouhé 
sjezdovky spojené do malé houpačky 
a také výhodné podmínky pro rodiny 
u celoročních permanentek (děti do 
10/15 let zdarma). Sternstein je 
přímo předurčen pro rodiny s dětmi. 

  www.hochficht.at
          www.sternstein.at

5  LYŽAŘSKÝ TAXÍK 
      PRO SKIALPINISTY
Region Hochsteiermark se 
rozkládá od Štýrského 
Semmeringu až po Hochschwab 
a Eisenerzské Alpy. Vyniká dobrou 
dostupností z Vídně, ale i Prahy  
(4 h). Nekonvenční region, k jehož 
trumfům patří skialpinistické túry, 
výborně upravené široké lyžařské svahy i náročné sjezdové tratě, 
adrenalinové zážitky při potápění pod led a lezení na ledu. Cílem pro začínající 
skialpinisty je Aflenzer Bürgeralm, kde půjčí skialpinistickou výbavu – lyže 

nebo sněžnice. Pro unavené lyžaře, kteří neodhadnou 
napoprvé síly, je k dispozici dokonce i lyžařský 

taxík, který je dopraví 
z Almboden až k horskému 
hostinci Schönleitenhaus  
(1 810 m). Balíček pro 
začátečníky přijde na  
49 eur, včetně výbavy
a konzumace.

www.hochsteiermark.at
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SPORTOVNÍ MIKINA
Mikina z technicky odolného 
materiálu je dostupná jak pro 
ženy (1 168 Kč), tak muže 
(1 212 Kč). Originální vzhled 
zajišťuje použití nylonového 
ripstop materiálu na rukávu.

BUNDA 
MOTORSPORT

Softshellová bunda 
Motorsport je vyrobena 

ve stylu týmového 
oblečení ŠKODA 

Motorsport, takže by 
neměla chybět v šatníku 

žádného příznivce 
rallyeového sportu.

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.

MULTIFUNKČNÍ 
ŠÁTEK
Do zimního počasí je 

jako dělaný multifunkční 
šátek z příjemného 

materiálu s originálním 
potiskem a co-brandingem 

ŠKODA a Cirque du Soleil.

TAŠKA MONTE CARLO
Kolekce Monte Carlo je inspirována úspěchy znač-

ky ŠKODA na této 
legendární rallye 

a vznikla ve 
spolupráci se 

značkou Helly 
Hansen. Kromě 

oblečení a doplňků 
zahrnuje i zavazadla.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Originální sněhové řetězy ŠKODA 
zaručují 100% kompatibilitu 
s vozy a jejich podvozkovými 
a elektronickými částmi. 
Vyrobeny jsou z ušlechtilé 
oceli legované 
manganem. 

936 Kč
Cena

264 Kč
Cena pouze

1 166 Kč
Ceny od

https://www.hochsteiermark.at/at/
https://www.hochsteiermark.at/at/
https://skisport.com/Hochkar/de
https://skisport.com/Hochficht/cs
https://www.sternstein.at
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/damska-mikina-seda-000084141g8xpx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/fitness-hodinky-000050800tx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/multifunkcni-satek-s-motivem-000084330lx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/sportovni-taska-monte-carlo-modra-3u0087318ax
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/panska-softshellova-bunda-motorsport-000084003xxxxxx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/Category3_10001_10051_12002_-11_Y_normal_0___


Itálie na vavřínech neusnula: lanovky modernizuje pod heslem „méně času 
na lanovce, více času na sjezdovce“, nadále vede v úpravě tratí a zlepšuje  
i infrastrukturu. Spolu s tím sice italské areály zvolna zdražují, nicméně 
z alpských zemí tu stále mají nejpřijatelnější ceny za ubytování, skipasy i jídlo. 
Navíc slunce, přírodu, výhledy. Lyžuje se tady s úsměvem a v pohodě… 
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■ ITÁLIE: POHODOVÉ LYŽOVÁNÍ S DOBROU     NÁLADOU A SLUNCEM 

2  ZA 
     KAŽDÉHO 
     POČASÍ 
Rozlehlý areál Cortiny nabízí 
jedinečně pestré lyžování a díky 
různorodosti zde najdete dobré 
podmínky k lyžování za každého 
počasí. Kvarteto areálů (Tofana, Faloria, 
Cristallo, Falzarego) však propojuje jen skibus. 
Nejpřitažlivější a nejnáročnější je olympijský areál 
pod Tofanou, v horní části převážně s černými 
a červenými sjezdovkami. Najdete tu ale i cvičné 
louky a freeridové svahy. Specifická je zdejší atmo-
sféra, a to nejen exkluzivními butiky a jejich klientelou, 
ale také cíleně udržovanou dobovou atmosférou. 

  www.dolomiti.org

3   SPORT I RELAX
Ze středověkého města Bormio vedou moderní expres-
ní lanovky na třítisícovou horu Cima Bianca, odkud 
začíná řada sjezdovek, včetně závodní trati Stelvio. 
Bormio je centrem regionu Alta Valtellina, takže míst-
ních 35 km tratí (sjezd z vrcholu má 10 km!) lze na 
společný skipas znásobit: k návštěvě láká zejména  
115 km nedaleké bezcelní střediska Livigno. Après-ski 
v Bormiu má městský a lázeňsko-termální rozměr. 

  www.bormio.eu

1  SUPERSKIPAS A SELLA RONDA
Jeden „superskipas“ umožňuje absolvovat nejen legendární lyžařské 

safari Sella Ronda, ale také sjezdovat v kterémkoliv ze čtyř údolí v centrální 
části pohoří (Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa, Arabba). Na okruhu Sella 
Ronda se nemusí žádná trať jet dvakrát (80 km) a hodně zábavy poskytnou 
i jednotlivá střediska. Příjemnější než módní a přeplněná Arabba je například  
Val Gardena, kde zdatní lyžaři mohou poznat sjezd Světového poháru. 

                                                                                 www.dolomitisuperski.com 
 

4  BALKON NAD BRIXENEM
Areál Plose nad Brixenem, dobře známým v Čechách (K. H. Borov-
ský),  s jižně orientovanými sjezdovkami nad hranicí lesa nabízí 
jedinečný rozhled. Oproti dalším dolomitským areálům má 
výhodu v nižší návštěvnosti, ačkoliv např. sjezdovka Trametsch  
(9 km) od horské chaty Plose (2 446 m n. m.) vede až na 
parkoviště a patří k nejkrásnějším v Dolomitech. Jedinečná je 
osvětlená sáňkařská dráha od horní stanice kabinky, oblíbená 
dospělými i dětmi. Půjčovny saní v cíli i na startu. Plus znamená 
příjezd po dálnici až do Brixenu a rozumné ceny ubytování v okolí. 

  www.plose.org 
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https://www.dolomitisuperski.com/it
https://www.bormio.eu
https://www.dolomiti.org/it/
https://www.plose.org


HLOUBKA 
DEZÉNU
I když je lyžování v Itálii 
oblíbené zejména díky 
slunnému počasí, 
nepodceňujte hloubku 
dezénu svých zimních 
pneumatik, která by měla 
být minimálně 4 mm. 
Kromě odpovídajícího 
záběru na sněhu se 
také vyhnete 
případným 
problémům 
a postihům 
v tranzitních zemích 
(Německo 
a Rakousko). 

■ ITÁLIE: POHODOVÉ LYŽOVÁNÍ S DOBROU     NÁLADOU A SLUNCEM 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

6   RŮŽOVÉ DOLOMITY
Lyžařská houpačka Ski Center Latemar od 
jihotyrolského Obereggenu až po Val di Fiemme 
nabízí jak lyžařské dálnice, stoprocentně 
zasněžované včetně osvětlené 1,5 km dlouhé 
červené sjezdovky s paralelní sáňkařskou drá-
hou, tak romantické západy slunce, zbarvující 
Dolomity do růžova. Osvětlená sjezdovka je 
místem večerních show, končících zpravidla 
v baru pod ní. Děti využijí dětský park Brunoland.  

  www.obereggen.com

5   PEVNOSTI A ZELENÁ VLAJKA
Areál Alpe Cimbra – Folgaria Lavarone, pouhých 20 km od Trenta a mýtných 
bran Brennerské dálnice, láká lyžaře i milovníky historie. Lyžuje se tady mezi 
pevnostmi z 1. světové války, za kterými je nejlepší se vydat vyznačenými 
stopami na zdejší zasněžené pastviny na běžkách. Vedle 100 km sjezdovek různé 
náročnosti tu jsou i dětské sjezdovky, oceněné italskými pediatry Zelenou 
vlajkou za bezpečnost a kvalitu. Užít zimu si můžete na kole, na saních i na 
sněžnicích, při snowtubingu i v zábavním parku Parco Neveland.

  www.alpecimbra.it

7   VZPOMÍNKA 
NA HABSBURKY

Lyžařský resort Madonna di Campiglio je 
jedním z nejstarších v Itálii, současně 
však i nejmodernějších. Amfiteátr hor kolem 
městečka nabízí 150 km sjezdovek 
v několika propojených střediscích. 
V polovině února se tu koná Habsburský 
karneval, připomínající akcemi i kostýmy 
dobu panování habsburského rodu. 

  www.campigliodolomiti.com

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz
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396 Kč
Cena pouze

KAPESNÍ NŮŽ  
VICTORINOX KAMIQ
Kapesní nůž Victorinox typu Spartan 

v červené barvě se pyšní logem KAMIQ 
a spoustou praktických funkcí 

včetně pinzety.

SLUNEČNÍ 
BRÝLE 

KAMIQ
Unisexové sluneční 

brýle s matně 
šedo-červenými 
obroučkami a reflexními 
šedými skly mají UV filtr
400 a dodávají se  
s látkovým pouzdrem.

SOFTSHELLOVÁ 
VESTA RS

Pánská sportovní 
softshellová vesta  

v modré barvě „race“ 
je vyrobena z funkčních 

materiálů, které jsou 
zárukou komfortu i při 

outdoorových aktivitách.

POWERBANKA 
10 000 mAh

Kovová externí baterie 
s barevným potiskem má 

dva USB porty (micro USB 
a USB), DC 5V slot a displej 
ukazující aktuální stav baterie.

DÁMSKÁ 
ZIMNÍ BUNDA 

Teplá prošívaná 
a přitom velmi lehká 

zimní bunda má 
laminovanou

membránu  
a voděodolnost  

7 000 mm 
(prodyšnost 

5 000 g/m2/ 24 h. ) 643 Kč
Akční cena pouze

ZIMNÍ ZELENÁ ČEPICE
Pletený zimní kulich s bambulí v typické 

ŠKODA zelené barvě vynikne nejen na 
každém après-ski, ale také ve městě. 

Má jemnou fleeco- 
vou podšívku, takže

se příjemně nosí.

https://www.alpecimbra.it/en/alpe-cimbra/1-0.html
https://obereggen.com/en
https://www.campigliodolomiti.it/en
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kapesni-nuz-victorinox-kamiq-658069692x
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/zelena-zimni-cepice-000084303xx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/slunecni-bryle-kamiq-658087900x
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/slunecni-bryle-kamiq-658087900x
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/vesta-panska-softshellova-rs%09-5e0084030x
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kovova-externi-baterie-10-000-mah-cerna-000051729ex
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/bunda-damska-lehka-zimni-skoda-565084012x


Bílé Slovensko, to nejsou jen Vysoké a Nízké Tatry, Tatranská Lomnice  
a Štrbské Pleso či Jasná a Chopok, ale řada dalších, v posledních letech 
modernizovaných lyžařských areálů. Ve známých tatranských středis-
cích budete lyžovat levněji, když nakoupíte skipasy online přes Gopass.
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3   SNĚŽNÝ VLÁČEK 
Donovaly mají pověst nejlepšího 

rodinného zimního střediska. Velký dětský 
zábavní park (12 500 m2, jeden z největších v  Evropě, 

mj. 9 pojízdných koberců) se nachází mezi lyžařskými 
lokalitami Nová hoľa a Záhradiště. Každý den v poledne tu jezdí 

v rámci show Sněžný 
vláček. Pro odrostlejší děti 
a dospělé je pak Riders 
Park, který vyhledává 
i slovenská reprezentace 
ve snowboardingu, 
slopestylu a akrobatic-
kém lyžování, dále bobová 
dráha, kluziště, sáňkování 
i snowtubing. 

  www.parksnow.sk

2   HOUPAČKA 
A „CHODNÍK“

Rodinná houpačka v podhůří 
Belianských Tater s desítkou převážně 
kratších sjezdovek vsadila na nabídku pro 
děti (kolotoč, pojízdný koberec, snowtubing). 
Atraktivitu střediska Bachledka Ski&Sun zvýšilo 
členství ve skupině Tatry Super Ski  
(17 středisek, 91 sjezdovek, 
také v Polsku) i Chodník 
korunami stromov. 
Letošní novinkou je 
restaurace Panorama   
s regionálními specialitami. 
Nelyžaři tu najdou 
sáňkařskou dráhu (2,5 km) 
a kluziště v Jezersku.

  www.bachledka.sk

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

1  NEJDELŠÍ SJEZD
Koupě skipasů online v kombinaci s „flexi cenami“ (jako letenky, levněji než na pokladně) 
umožňuje od letoška i volbu mezi Štrbským Plesem, Smokovcem a Tatranskou Lomnicí. 
Štrbské Pleso láká vysokohorskými panoramaty, sněhovou spolehlivostí i lyžováním 
na přírodním sněhu, Tatranská Lomnice zase poskytuje rozmanitému areálu 
všestranné zázemí (mj. sáňkování, jízda se psím spřežením).  
Po jízdě šestisedačkou, nebo kabinkou na Skalnaté pleso 
a dvousedačkou do Lomnického sedla můžete 
absolvovat nejdelší (černá, červená, modrá)  
sjezd na Slovensku (5 km). 

  www.tmr.sk, www.vt.sk

■ SLOVENSKO: MODERNÍ AREÁLY NEJEN    V TATRÁCH
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LOPATA NA SNÍH
Lehká hliníková třídílná skládací lopata na 

sníh se dodává v praktickém pouzdře 
a váží pouhých  750 gramů. Když 

náhodou zapadnete, bude k nezaplacení.

KOMFORT PAKET
Zvýhodněná sada držáků Smart Holder s adaptérem pro 
multimédia, ramínkem a háčkem na tašku obsahuje 
také praktický odpadkový koš do kapsy dveří.

924 Kč
Cena pouze

1 577 Kč
V sadě pouze za

https://www.tmr.sk
https://www.vt.sk
https://bachledka.sk
https://www.parksnow.sk/zima/
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/lopata-na-snih
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/lopata-na-snih
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/komfort-pack-000061122dx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/komfort-pack-000061122dx


PŘEVOZ LYŽÍ 
V INTERIÉRU
Slovensko je poměrně blízko, 
a tak může řadu lidí napadnout 
vézt lyže uvnitř vozu. To je samo-
zřejmě možné, legálně ale pouze 
s potřebným příslušenstvím, 
kterým je odolný a bezpečný vak 
na lyže, jejž lze ukotvit bezpeč-
nostními pásy. Jestliže lyže pove-
zete „na volno“, riskujete v přípa-
dě prudkého brzdění, či dokonce 
nehody naprosto fatální důsledky 
pro osoby v interiéru.

5   ZA KLASIKOU 
Sjezdovky tradičního lyžařského střediska Vrátna (Malá 
Fatra) směřují do tří lokalit podél údolí Vrátna dolina. 
Magnetem je nejvýše položený areál Pod Chlebom. 
V horní partii se vyskytuje nejstrmější a nejdelší černá 
trať (až 2 000 m, převýšení 750 m). Široké bezlesé 
pláně a okolní freeridové a skialpinistické terény 
obsluhuje nová 
kabinka s rozumnou 
kapacitou 900 osob. 
Mezi oblíbené 
zábavy tu patří Snow 
Show a také 
masopustní lyžování 
v maskách.  

  www.vratna.sk

4   ALPSKÁ PŘÍCHUŤ
V nejznámějším slovenském 
lyžařském středisku Jasná/Chopok 
najdete sjezdovky všech obtížností. 
Po propojení jižních a severních svahů 
má na střední Evropu velkou rozlohu 
(50 km sjezdovek, „flexi ceny“ přes 
Gopass) a dává značnou možnost 
výběru tratí, včetně 12 freeridových 
terénů. Zajímavá je i gastronabídka: 
vyhlídková Rotunda na Chopoku, od letoška à la carte. K „muzejnímu“ 
restaurantu ve strojovně legendární lanovky Von Roll (1 670 m n. m.) 
se můžete nechat dovézt večer rolbou, kterou se lze svézt i na 
après-ski party na Priehybe (Demänovka snowboard shots). Plusem 
je i blízkost Liptovského Mikuláše (aquapark Tatralandia).

  www.jasna.sk

7  U ČESKÝCH HRANIC
Středisko Velká Rača vyhledávají i lyžaři 
z Polska a Moravy. Sjezdovky (14 km) ve 
třech propojených lokalitách dobře 
obsluhují čtyřsedačky a jeden telemix. 
Dedovka nabízí mírné terény, Marguška je 
sportovnější a Laliky lákají nejmoderněj-
ším zázemím. Oblíbené akce: Havajská 
lyžovačka (plavky), Večerní s čelovkami, 
Finská sáňkovačka (vše kromě saní).

  www.snowparadise.sk

6   ŠIROKÉ SVAHY 
I SJEZDOVKY 

Svahy oravsko-magurského skiparku 
Kubínská hoľa mají mírnější sklon, ale 
až alpskou šířku, takže ve spodní části 
areálu jsou na jednom svahu vyznačeny 
i tři sjezdovky. Nejdelší od páteřní 
lanovky na Minčol (1 396 m n. m.) má 
přes čtyři kilometry! Z blízkého Dolného 
Kubína jsou v případě přemíry sněhu pro 
příjezd ideální vozidla s pohonem 4x4.

  www.kubinska.sk

■ SLOVENSKO: MODERNÍ AREÁLY NEJEN    V TATRÁCH

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

OBALY NA KOLA
Mimořádně praktická sada pevných 

obalů na sezonní kola (14–18 palců) je 
odolná vůči vodě, nečistotám i UV 
záření. Pneumatiky jsou díky tomu 

bezpečně uskladněny, nedegradují 
a snadno se přenášejí.

ZIMNÍ SADA AUTOKOSMETIKY
Kvalitní originální zimní sada zahrnuje přípravek Stop 
námraze (500 ml), odmrazovač (500 ml), utěrku 
proti zamlžení oken (30 x 35 cm) a škrabku na led.
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VODOTĚSNÁ VLOŽKA DO KUFRU
Převoz mokrých a špinavých věcí je v zimním období 
naprosto běžná věc záležitost, a tak určitě oceníte praktickou 
vložku do kufru, která je vyrobena z pogumovaného materiálu a ochrání 
nejen dno, ale i boky. 

813 Kč
Cena pouze

https://www.jasna.sk
http://www.vratna.sk
https://www.kubinska.sk
https://snowparadise.sk
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/exterier/sada-autokosmetiky---zimni-000096352hx/0/1/24/43/1001
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/exterier/sada-autokosmetiky---zimni-000096352hx/0/1/24/43/1001
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/prepravni-vodotesna-vlozka-dma629001x--11
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/prepravni-vodotesna-vlozka-dma629001x--11
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/vak-na-lyze-000050515dx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/sada-obalu-pro-kompletni-sadu-kol-pro-kodiaq-000073900gx


■ NĚMECKO: ALPY, ALE I ŠUMAVA A KRUŠ  NÉ HORY

Německé sjezdovky čeští lyžaři často míjí při jízdě do středisek v Itálii, 
Švýcarsku nebo Francii. Zdejší terény však stojí za poznání, tím spíš, že 
nejbližší německé areály najdete už u našich hranic. U všech se navíc 
lze spolehnout na kvalitu a nápaditou nabídku, včetně výhodných 
„lyžařských paušálů“. 
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2  OLYMPIJSKÉ MĚSTEČKO
Ga-Pa kromě areálu Zugspitze nabídne „Garmisch 
Classic“. Lanovky vedou již z okraje města a díky 
konkurenci ledovcových tratí Zugspitze tu je 
volněji. Zpestřit si pobyt lze jak ve výše položeném 
Osterfelderkopfu, tak v Partenkirchenu, kde na 
domech tradičně zdobených obrazem řemesla 
majitele můžete vyzkoušet znalosti svých dětí.  

                                     

1  „ALPY“ ZA HRANICÍ
Lepší „alpské“ lyžování v oblasti 
Šumavy než na Velkém Javoru 
(Arber, 1 456 m n. m.) nenajdete. 
Širokánské sjezdovky (15 km), 
běžecké stopy (100 km), moderní 
a výkonné lanovky, dokonalé zázemí, 
včetně horských chat s bavorskou 
kuchyní. Na večerní lyžování (2x týdně, 
tři sjezdovky) se při koupi vícedenního 
skipasu nepřiplácí! V Dětském světě 
ArBär umožní medvídek prostřednictvím 
čtyř pojízdných koberců zvládnout první 
lyžařské krůčky. K dráze (1 200 m) pro 
sáňkaře vede šestimístná sedačka 
s dětským jištěním, od cíle u restaurace 
Thurhofstüberl jezdí bezplatný „sáňkobus“. 

  www.arber.de

4  TAJNÝ TIP 

Oblast kolem Berchtesgadenu skýtá 
mnoho alternativních zimních aktivit 
a romantickou kulisu. Hlavní lyžařskou 

zábavu nabízí za dva roky špičkově 
zmodernizovaný areál Jenner (57 milionů 

eur). Nová desetimístná kabinka zájemce 
vyveze až do výše 1 800 m n. m. – do údolí  
je to 8 km po trati nebo volným terénem. 
Sněhu je dost i do pozdního jara. 
V mezistanici je cvičný areál pro rodiny 
s dětmi. Oblast Berchtesgadenu vyhledávají 
rádi také skialpinisté. Po tříhodinové „škole“ 
(zapůjčí výbavu, naučí základy techniky 
pohybu i lavinové bezpečnosti) se na cestu 
vydávají celé rodiny. 

  www.jennerbahn.de

3   HORA JAKO ROZHLEDNA
Zugspitze umožňuje ze střešní terasy 
lanovek rozhled na stovky alpských 
štítů. Ledovcová kotlina, do níž se jezdí 
z vrcholu krátkou lanovkou na mezistanici 
Sonnalpin, kam vede z údolí tunelová 
železnice do Grainau a dále do Ga-Pa, vítá 
lyžaře od podzimu. Zdejší červené i modré 
sjezdovky jsou na ledovec zajímavě 
proměnlivé. Když je prašan, tak je okolí 
tratí plné vyznavačů freeridu. Blízkost 
Mnichova ovšem znamená zvláště 
o víkendu plné sjezdovky.

  www.zugspitze.de

www.zugspitze.de

Drážďany

Norimberk

Mnichov

Frankfurt
nad Mohanem

Düsseldorf

Brémy

Hamburk

BERLÍN

5

7 32
6 4

1

https://www.arber.de
https://zugspitze.de/de/winter
https://zugspitze.de/de/winter
https://www.jennerbahn.de


■ NĚMECKO: ALPY, ALE I ŠUMAVA A KRUŠ  NÉ HORY
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6   DĚTSKÝ OKRUH 
V běžkařském areálu Reit im Winkl připravili 
jako první na světě Dětskou stopu. Okruh 
o délce cca 300 m dává dětem možnost 
bezpečně zkusit běžecké lyžování, pro 
dospělé tu je nově šestikilometrová 
Panoramaweg. Sjezdovky nezapomeňte, 
na skibusu je areál Winklmoos-Alm/
Steinplatte s nejdelší německou 
sjezdovkou (9 km). 

  www.reitimwinkl.de

7  LYŽOVÁNÍ DO KVĚTNA 

V Oberstdorfu v Algavských Alpách 
začíná Turné čtyř můstků, ale najdete 
tady i 50 km sjezdovek z vrcholů 
Nebelhorn, Fellhorn a Söllereck. 
Skipas platí i v sousedním rakouském 
údolí Kleinwalsertal. Hlavní spleť 
sjezdovek v kotli pod vrcholem 
Nebelhornu (2 224 m n. m.) je sice 
na jih, ale lyžovat se tu dá do května. 

  www.oberstdorf.de

5  PARTNERSTVÍ PŘES HRANICI
Fichtelberg jako nejvyšší hora Krušných hor (1 214 m n. m.) 
s blízkým Klínovcem tvoří hlavní centrum zimních sportů 
v Krušných horách. Skipasy již od jednoho a půl dne (do 13 h, od 
13 h) umožňují lyžovat v celém InterSkiregionu. Z Oberwiesen-
thalu vede na Fichtelberg kabinková lanovka (Schwebebahn), 
nejstarší v Německu (od roku 1924), a již jízda s ní je zážitek. 
Kromě sjezdovek (10/15,5 km, na Klínovci 31,5 km) je tu 
snowpark, snowtubing a také skokanský můstek.

   www.interskiregion.cz, www.fichtelberg-ski.de
     www.oberwiesenthal.de

S BOXEM JEN 
130 KM/H
Převážná 
většina z nás 
vyráží na 
lyžařskou 
zimní 
dovolenou 
s lyžemi uloženými na 
střeše, ať už v nosiči či  
v „rakvi“. I když jsou kvalitní 
střešní boxy z nabídky 
Originálního příslušenství 

homologované podle náročných 
kritérií a snesou i vyšší cestovní 
rychlosti, je dobré vědět, že 
nejen v Německu stanovuje 
předpis, že s nákladem na 
střeše se nesmí jet více než 
130 km/h. To je zároveň 
i rychlost, kterou doporučují 
jako optimální i sami  výrobci 
střešních boxů.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

CELOROČNÍ 
GUMOVÉ KOBERCE
Pro dokonalou ochranu 
podlahy vozu byly vyvinuty 
důmyslné celoroční vkládané 
koberce z termoplastického 
elastomeru, které účinně 
zabraňují zašpinění či 
průsakům do podlahy vozu.

NOSIČ LYŽÍ
Bezpečnou přepravu čtyř párů lyží 

nebo dvou snowboardů 
zajistí uzamykatelný 
originální homologovaný 

střešní nosič ŠKODA.

LAPAČE NEČISTOT
Originální lapače nečistot 
ŠKODA chrání karoserii 

vašeho vozu před 
ušpiněním od bahna, 
rozježděného sněhu či 

posypových materiálů, které 
mohou poškrábat lak.

CERTIFIKOVANÉ DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY
Všechny dětské sedačky nabízené v rámci ŠKODA Originálního 

příslušenství jsou od renomovaných 
dodavatelů a plně odpovídají požadavkům 
normy ECE R 44.04.

ZIMNÍ SMĚS DO 
OSTŘIKOVAČŮ

Také originální zimní směs 
prošla náročnými testy 

a zkouškami, takže 
garantuje ochranu před 

zamrznutím ostřikovacího 
zařízení až do -25 °C. 

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

280 Kč
Cena za 3 litry 

130

https://www.interskiregion.cz
https://www.fichtelberg-ski.de
https://www.oberwiesenthal.de/index.cfm
https://www.reitimwinkl.de
https://www.oberstdorf.de
https://eshop.skoda-auto.com/cz/AjaxCatalogSearchView?storeId=10001&catalogId=10051&langId=-11&pageSize=24&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=normal&searchTermScope=5&coSearchSkuEnabled=true&skuCaseSensitive=no&searchTerm=gumov�+koberce
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/zimni-smes-do-ostrikovacu-000096311gx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/detska-autosedacka-kidfix-xp-ii-000019906lx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/detska-autosedacka-kidfix-xp-ii-000019906lx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/AjaxCatalogSearchView?storeId=10001&catalogId=10051&langId=-11&pageSize=24&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=normal&searchTermScope=5&coSearchSkuEnabled=true&skuCaseSensitive=no&searchTerm=lapa%C4%8De
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/uzamykatelny-nosic-lyzi-a-snowboardu-000071129aax
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/box-stresni-5l6071175x--11


Francie je průkopníkem propojených lyžařských středisek. Mnoho areálů 
nyní své aktivity digitalizuje, nepřeberná je i nabídka adrenalinových 
aktivit. Ve Francii nemohou chybět ani gastronomické zážitky. 
Rodiny najdou jistotu zábavy pro děti ve střediscích s certifikátem  
Famille Plus, které nabízejí zajímavé cenové balíčky. 
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■ FRANCIE: STOVKY KILOMETRŮ SJEZDOV  EK I ZÁŽITKY

1   GEODETICKÉ  
 KOPULE

Středisko Les Orres je dobře 
naladěné na děti a a dokonce zavedlo 
hlídání dětí zdarma od 17.30 do  
22 h. Před větrem se na sjezdovkách 
(88 km) lze kromě vrcholových partií 
schovat v místech vedoucích 
v modřínových lesích. Nový zážitek 
z ubytování na horách poskytují 
geodetické kopule Alpin Cocoon: 
každá z nich představuje luxusní 
pokoj o ploše 40 m² originálního 
architektonického řešení s velkou 
prosklenou stěnou s výhledem 
160°. Letos zde otevřou i nový 
snowpark a děti znuděné lyžováním 
tu mají sáňkařskou dráhu.

   www.alpin-cocoon.com
         www.lesorres.com

2   SOCHY Z LEDU
Ve střediscích Valloire a Villard-de-Lans slouží skipas jako 
multifunkční karta, takže s ním lyžujete, bobujete, běžkujete 
i bruslíte. Před sezonou se modernizovalo: ve Valloire mají 
novou šestisedačku na Montissot se zpomaleným nástupem  
a vyšší kapacitou, ve Villard-de-Lans bobovací dráhu  
s posuvným kobercem. Magnetem Villard-de-Lans je ovšem 
mezinárodní sympozium, na němž umělci vytváří sochy z ledu. 
Ty zůstávají k vidění až do konce sezony, dokud je mráz…

   www.valloire.net, www.villarddelans.com 

4  HORALSKÉ MENU
Betonové srdce komplexu Tři údolí, 
zvané Les Menuires, to je kromě  
300 km sjezdovek také horská 
chalupa Pépého Nicolase, kde 
k jídlu dostanete celé zimní horalské 
menu – zdejší slaninu, horalský salát, 
tradiční jídlo Pot-au-Feu nebo 
gratinovaný sýr, savojský koláč 
a savojská vína. V Les Menuires 
můžete zkusit i čtyřkilometrový 

„sněžný“ sjezd na kole (Fat Bike) 
nebo na koloběžce (Easy Trott, 

Roc’N Trott).

  www.lesmenuires.com

3   TĚŽKO SI VYBRAT
Nejvýše položený ubytovací resort v Alpách nabízí 
k lyžování spoustu dalších možností. Můžete zde zažít 
večerní jízdu na rolbě, bobové dráze, nebo nejdelší let  
na laně ve Francii. Ledové iglú zde najdete ve výši  
2 400 m n. m., a kromě přespání tu nabízejí večeře 
(raclette, fondue) i „panáka“ v ice baru. 
Novinkou je možnost zajezdit si autem po 
ledovém okruhu. Ekologickou zvláštností  
Val Thorens je elektroskibus bez řidiče.

  www.valthorens.com

Rennes

Nantes

Tours

Lyon

Bordeaux

Montpellier

Toulouse

PAŘÍŽ

1
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https://www.alpin-cocoon.com
https://www.lesorres.com
http://www.valloire.net
https://www.villarddelans.com
https://www.valthorens.com/en/
https://lesmenuires.com/fr/


STARTUJTE V KLIDU
Především ve francouzských střediscích je běžné 
odstavit po příjezdu svůj vůz na centrálním 
parkovišti a znovu jej nastartovat až 
v den odjezdu. Kvůli hlubokým mra-
zům a delší době stání je proto důleži-
té mít v pořádku akumulátor. 
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■ FRANCIE: STOVKY KILOMETRŮ SJEZDOV  EK I ZÁŽITKY

5   ADRENALINOVÝ 
SKOK DO PRÁZDNA

Maxiareál Espace Killy, jehož je Tignes/ 
Val d‘Isère jako typický apartmánový resort 
s výjezdem přímo z lyžárny na sjezdovku 
součástí, má výtečně propojené tratě a jistotu 
sněhu. Adrenalinové freeridové možnosti dostaly 
nyní korunu: v nadmořské výšce 2 500 m najdete 
BUN J RIDE, což je skok do prázdna ze 40metro-
vé výšky po rozjezdu na lyžích na rampě. Lze se tu 
i potápět pod led, lézt po zamrzlých vodopádech, 
létat v tandemu na paraglidu. Zejména rodiny pak 
ocení, že v ceně skipasu je i vstup do aquacentra 
Lagon a na zimní stadion.

  www.tignes.net

6   KOKOSY NA SNĚHU
Savojské La Plagne je s rozhlohou 10 000 m2 

na plochu největším střediskem v Evropě 
(nikoli co do délky sjezdovek).  Adrenalin tu 
kromě lyžování ve volném terénu umožňující 
olympijská bobová dráha (1 500 m, 19 za- 
táček, rychlost až 120 km/h) nabízející zážitek 
připomínající slavný film Kokosy na sněhu. Řídit 
můžete skutečný závodní bob, do něhož 
smějí i děti s výškou nad 130 cm. Relaxovat lze 
v novém pivním baru Le Brix se širokou nabíd-
kou piva, nebo při návštěvě ledové jeskyně.

   www.la-plagne.com

7   LÁVKA NAD PROPASTÍ
V Les Arcs si můžete přejít lávku  
„La Passerelle“ dlouhou 35 m a 
„hlídanou“ na každé straně strážcem  
ze skla. Najdete ji na vrcholu „jehly“ 
Aiguille Rouge (3 226 m n. m.). Umožní 
všem nelyžařům užít si nádherné 
panorama s výhledem na Mont Blanc. 
Lyžaři mohou využít dvě horské tratě, 
nebo serpentinovitou sjezdovku s 
rozhledy na hřeben masivu Vanoise. Za 
příplatek je možné lyžovat na skipas 
Paradiski také v sousedním La Plagne. 
Z nelyžařských aktivit si lze dopřát 
paragliding nebo výlet na čtyřkolce.

   www.lesarcs.com

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

INTERIÉROVÁ 
LED LAMPIČKA
Na dlouhých cestách 
tuto LED čtecí lampičku 
s 12V napájením ocení 
nejen spolujezdec, 
ale také řidič, kterého 
díky ohebnému 
ramenu 
s otočnou 
hlavou světlo 
neoslňuje.

STÍRACÍ LIŠTY
Originální stírací lišty 

zaručí bezpečný výhled 
a dlouhou životnost 

i v náročných zimních 
podmínkách. Dostupné jsou 

pro všechny modely ŠKODA jak 
samostatně, tak v sadách.

BRAŠNA 
DO KUFRU
Praktická brašna do 
zavazadlového prostoru 
je vyrobena  
z nepromokavého  
a omyvatelného 
materiálu. Pomocí 
háčků ji lze připevnit 
k boční stěně. 

542 Kč
Cena

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

DĚTSKÁ
CESTOVNÍ HRA

Magnetická hra, jejímž cílem 
je vyhrát automobilový 
závod, se hodí na dlouhé 

cesty autem. Je vhodná pro 
2 až 4 hráče ve věku 

od 3 do 99 let.

PÁNSKÁ MIKINA 
MONTE-CARLO

Exkluzivní tmavě modrá 
sportovní funkční mikina 
na zip vznikla ve spolupráci 

se značkou Helly Hansen.
Na hrudi má výšivku

Monte Carlo a na
pravém rukávu číslo 49.

https://www.tignes.net
https://www.la-plagne.com
https://www.lesarcs.com
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/interierova-led-cteci-lampicka-%2812-v%29-000069690lx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/detska-cestovni-hra-000087528dx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/panska-mikina-monte-carlo-3u0084131x
https://eshop.skoda-auto.com/cz/AjaxCatalogSearchView?storeId=10001&catalogId=10051&langId=-11&pageSize=24&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=normal&searchTermScope=5&coSearchSkuEnabled=true&skuCaseSensitive=no&searchTerm=st%C4%9Bra%C4%8De
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/brasna-do-zavazadloveho-prostoru
https://eshop.skoda-auto.com/cz/AjaxCatalogSearchView?storeId=10001&catalogId=10051&langId=-11&pageSize=24&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=normal&searchTermScope=5&coSearchSkuEnabled=true&skuCaseSensitive=no&searchTerm=baterie


Zatímco při letní cestě na dovolenou do Chorvatska zde málokdo zastaví, 
v zimě se může stát samotné Slovinsko cílem. Tato jižní země má sice 
jen několik spíš menších středisek, ale s nečekanou sněhovou jistotou!

■ SLOVINSKO: JIŽNÍ LOKALITA SE SNĚHOV  OU JISTOTOU

3   DĚTI SE TU NEZTRATÍ 
Členité svahy Krkavce jsou prošpikované 
zajímavě propojovanými sjezdovkami, 
takže z jedné či dvou lanovek lze vybrat 
různé varianty sjezdu. Černé sjezdovky 
z vrcholu Zvohu se úmyslně neupravují,  
a tak zde najdou ráj vyznavači prašanu 
a boulí. Areál je přehledný: všechny tratě 
totiž končí u nástupní stanice kabinky. 
To ocení zejména rodiny s dětmi, 
kterým se ratolesti neztratí. Pozor na 
víkendy, Krvavec je blízko z Lublaně.

  

2   HODINU OD LUBLANĚ
Moderně vybavené lyžařské 
středisko Cerkno je pouhou 
hodinu od hlavního slovinského 
města Lublaně, což umožňuje 
zkombinovat lyžování  
s dalším zajímavým 
programem, a zábava typu 
après-ski nemá konkurenci. Lyžu-
je se v pásmu lesa, ale pětina z celkem 18 kilometrů sjezdovek 
má nejvyšší – černou obtížnost polovina červenou. Sjezdovky 

obsluhují tři expresní moderní lanovky.  

  www.cerkno-resort.si, www.visitljubljana.si

1 280 Kč
Ceny od

1  KOUZELNÝ AREÁL
Při cestě do střediska za hranicemi v Julských Alpách není 

třeba kupovat slovinskou dálniční známku. Strmé pláně nad 
obcí Bovec jsou propojeny přeshraniční lanovkou s italským 
střediskem Sella Nevea, kam vedou červené sjezdovky 
sportovního ladění. Skály Kaninu (až 2 300 m) jsou současně 
nejlepším slovinským freeridovým terénem. Třešničkou na 
dortu je rozhled: z bodu Sedla jsou jedním směrem Julské Alpy 
s Triglavem a je možné dohlédnout až k moři (Jadran, Terst). 

  www.kanin.si

LUBLAŇ

Kranj

Postojna

www.rtc-krvavec.si
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PLASTOVÉ VANY DO KUFRU
Odolné plastové vany do kufru modelů 
ŠKODA mají zvýšené hrany a nepropustí 
odtávající sníh z lyžařského vybavení. Lze 
je také opatřit praktickou dělicí příčkou.

SPORTOVNÍ 
SVETR
Elegantní a hřejivý 
sportovní svetr se 
zapínáním na zip je 
k dispozici v dámské  
(1 196 Kč) i pánské  
(1 305 Kč) variantě.  
Je vyroben z látky se 
strukturou jemné 
pleteniny. 

PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE
Kvalitní a pro konkrétní model 
homologované eloxované hliníkové 
příčné střešní nosiče jsou garancí 
bezpečného převozu nákladu na 
střeše vozu.

ODOLNÝ 
ZNAČKOVÝ BATOH
Praktický a stylový batoh od 

značky Halfar má klopu na zip 
a úložný prostor pro notebook. Je 

vyroben z pevného polyesteru 
300 D s komfortním 

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

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

ZIMNÍ
KOMPLETNÍ KOLA

Komplety litých i plechových 
kol s kvalitními zimními 

pneumatikami nabízí ŠKODA 
pro své modely za výhodné 

ceny, jejichž součástí je 
i pojištění ŠKODA 

Pneugarance. 2 211 Kč
Ceny od

https://www.kanin.si
http://www.cerkno-resort.si/sl/index.html
https://www.visitljubljana.com/en/visitors/
https://www.rtc-krvavec.si
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/plastova-vana-do-zavazadloveho-prostoru-dce720001x--11
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/plastova-vana-do-zavazadloveho-prostoru-dce720001x--11
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/damsky-sportovni-svetr-000084110x
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/batoh-sedy-000087327kx
https://eshop.skoda-auto.com/cz/AjaxCatalogSearchView?storeId=10001&catalogId=10051&langId=-11&pageSize=24&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=normal&searchTermScope=5&coSearchSkuEnabled=true&skuCaseSensitive=no&searchTerm=p%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%BD
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/zimni-sady-kol
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■ SLOVINSKO: JIŽNÍ LOKALITA SE SNĚHOV  OU JISTOTOU

6  „SKANZEN“ U JEZERA
Jistota sněhu (nezřídka tu zápolí 
s několikametrovými peřinami prašanu) 
a kouzelná „panoramata“ kolem 
Bohinjského jezera, to je Vogel. 
Výhledy a poklid klasického střediska 
mohou lákat víc, než tradiční lyžařské 
zážitky. Sjezdovky jsou tu totiž vesměs 
dost krátké a až na výjimky 
(čtyřsedačka Orlove glave u centrální 
modré sjezdovky) obsluhovány starší-
mi jedno- či dvousedačkovými 
lanovkami a vleky. Do údolí vede za 
dobrých sněhových podmínek 
sedmikilometrový romantický sjezd 
opuštěnou krajinou. 

  www.vogel.si

4  SLOVINSKÝ ŠPINDL – SNĚŽNÁ PLÁŽ
Přestože se většina sjezdovek nachází v nižších 
nadmořských výškách, jedná se  o nejznámější 
slovinské lyžařské středisko. Studené klima 

zdejšího údolí zajišťuje dostatek sněhu, ovšem 
proměnlivé kvality. Tradiční horské středisko na úpatí Julských 

Alp má hotely v centru i na úpatích svahů. Město má malou pěší 
zónu s původní zástavbou a bary a v okolí moderní hotely s wellness 

i kasinem, kam mají hoteloví hosté vstup často zdarma nebo se slevou.

  www.kranjska-gora.si, www.nc-planica.si 

8   MĚSTSKÝM AUTOBUSEM NA LYŽE
Ačkoliv je Mariborsko Pohorje s téměř 42 kilometry sjezdovek a 22 lanovkami a vleky 
největším lyžařským střediskem Slovinska, je dosažitelné ze stotisícového Mariboru 
městským autobusem. Areál Dětská země, v němž nechybí ani trasa, na níž se měří 
čas, signalizuje důraz na rodiny s dětmi. Zdatní lyžaři mezi rodiči určitě vyzkouší svah, 
kde se jezdí slalomy FIS a SP. Pod kabinkovou lanovkou Pohorska Vzpenjaca jsou 
neupravené lyžařské terény pro freeridery. Zvolit lze i túry na sněžnicích nebo 
s pochodněmi, projížďky s koňským nebo psím spřežením. Za après-ski se  
jezdí do Mariboru, kde je mnoho lyžařů ubytováno. 

  www.visitpohorje.si

5   LÁZNĚ 
V PODHŮŘÍ

Středisko Rogla najdete 
v horském masivu Pohorje. 

Jeho 12 kilometrů sjezdovek 
začíná v rozmezí 1 050 až 1 517 m n. m. 
Přesto je areál kompletně zasněžován. 
Terény tu najdou začátečníci, 
zkušení lyžaři i profesionální 
sportovci. Vedle sjezdovky Mašin 
Žaga je uzavřený polygon pro snow-
boardisty a freestylové lyžaře. 
Zázemí pro Roglu představuje měs-
tečko Zreče s termálními lázněmi 
a obchody, restauracemi, bary, 
diskotékou a sportovním areálem 
(bazény, squash, bowling aj.). 

  www.rogla.si

7   VE STOPÁCH 
BIATLONISTŮ

Pokljuka v Julských Alpách 
v Triglavském národním parku 
v nadmořské výšce od 1 100 do  
1 400 m se ve světě sportu 
proslavila zejména biatlonovými 
závody (MS, SP). Kromě závodních 
okruhů (SP 2020 v termínu 20.–26. 1.) 
ovšem rozlehlá planina dává možnost 
k výletům na běžkách. Jen 20 
kilometrů je to odsud na Bled, kde si 
sice nezalyžujete, ale pokud mrzne, tak 
se dá na jezeře bruslit. 

   www.center-pokljuka.si 
www.bled.si

Maribor

Ptuj

Celje

8
5

https://www.rogla.eu/si/
http://www.vogel.si/zima/
https://www.center-pokljuka.si
https://www.bled.si
https://www.visitpohorje.si
https://www.kranjska-gora.si
https://www.nc-planica.si


■ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝBAVY BEZPEČNĚ I V ZIMĚ ■

V zimním období, a při cestách do zahraničí zvláště, se může hodit 
dovybavit auto několika drobnostmi, které mohou cestování 
značně usnadnit a pomoci v neočekávaných situacích.

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 183 Kč.

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 LED baterka. Ideálně 
čelovka nebo svítilna s magnetem, 
která ponechá volné ruce.

POTVRZENÍ PRO 
JÍZDU DO CIZINY
Pokud nejste majitelem vozu,  
je služební, půjčený nebo na 
leasing, doporučujeme vzít  
s sebou pro jistotu ověřené 
oprávnění k jízdě mimo ČR. 
Ideálně alespoň v angličtině, čímž 
při kontrole nebo nečekaných 
událostech předejdete řadě 

komplikací.

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.

KPZ
Tzv. krabičku poslední záchrany zná každý, kdo někdy chodil po 
horách. Set drobných nezbytností, které pomohou v krizi, se hodí 
mít uložený i v autě. Pro všechny případy se rozhodně neztratí 
kvalitní lepicí páska typu „duct tape“, teplé rukavice, malé balení 
WD40 (umí i rozmrazit zámky) a dále buď „multitool“ (pozor na limity 
délky čepelí nožů v jednotlivých státech), „švýcarák“, nebo SwissCard. Hodit se 
mohou i proteinové tyčinky a zásoba tekutin.

PLATEBNÍ KARTA 
A  DROBNÉ
Při cestách do zahraničí narazíte na 
zpoplatněné úseky dálnic, 
placený průjezd tunelů a horských 
průsmyků. U mýtnic se často tvoří 
kolony, abyste projeli co nejrychleji 
a nezdržovali ani ostatní, je vhodné 
mít kartu nebo drobné při ruce.

APLIKACE ZÁCHRANKA
Nesmírně užitečná aplikace zdravotnické záchranné služby pro 
zprostředkování rychlé pomoci a odeslání nouzového signálu 
včetně GPS pozice spolupracuje nejen se záchranáři, ale i horskou 
službou. Obsahuje i intuitivní a přehledný interaktivní návod pro 

první pomoc v různých situacích. Plná funkcionalita je zatím k dispozici na 
území celé ČR, v Rakousku a na slovenských horách. Kdekoliv jinde po 
Evropě umí navázat spojení s místní tísňovou linkou.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší čtyř let

   ŠEKOVÁ 
KNÍŽKA 
   2019

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

Sekova-knizka_2019_final.indd   1 31.10.2018   13:57:43
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https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/multifunkcni-naradi-swisscard-quattro-skoda-5a7093889x
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/elasticke-tazne-lano
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/led-svitilna-skoda-000087640ax
https://www.skoda-auto.cz/servis-a-prislusenstvi/program-vozy-starsi-4-let


■ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝBAVY BEZPEČNĚ I V ZIMĚ ■

Základem bezpečné jízdy v zimním období je především plynulost.
Trhavé manévry mohou na kluzkém povrchu snadno způsobit překročení 
limitu adheze a na krizovou situaci je zaděláno. 

19

Fotografie: Turistické centrály a střediska (www.austria.info, www.kaernten.at, www.dolomitisuperski.com, www.oberregen.com, www.germany.travel, www.fichtelberg-ski.de, 
www.zugspitze.de, www.atout-france.fr, www.france.fr, www.dolomitisuperski.com, www.slovenia.info), další prezentovaná střediska a s nimi spolupracující fotografové. 

Na sněhu a ledu dvojnásob platí „festina 
lente“, tedy spěchej pomalu. Povrch 
silnice a jeho vlastnosti se mohou, byť na 
několika stovkách metrů, lišit naprosto 
dramaticky a ambiciózně vysoká rychlost 
se může vymstít. I když se nestane nic 
horšího, než že „zahodíte“ auto do závěje, 
těch několik rychlejší jízdou potenciálně 
ušetřených minut se při vyhrabávání auta 
pořádně protáhne.

JÍZDA NA SNĚHU
U moderního vozu se v naprosté většině 
situací můžete spolehnout na elektro-
nické jízdní systémy. Jsou ale případy, 
kdy se „staré dobré triky“ pro jízdu ve 
sněhu mohou hodit. Například když 
zapadnete v závěji. V takovém případě je 
nejlepší vypnout elektronickou kontrolu 
prokluzu kol (tlačítkem ESC) a postup-
ným najížděním tam a zpět na vrstvu 
sněhu vůz „rozhoupat“. Nemá cenu 
nechat kola protáčet na plný plyn na 
místě, tím byste situaci jen zhoršili. 
V případě mizivé trakce a nedostupnosti 
jiného materiálu (štěrk, větve) můžete 
kola podložit koberečky z kabiny. 
S nízkou trakcí při jízdě nebo vyjíždění 
z komplikovaných situací může pomoci 
snížení tlaku v pneumatikách, čímž 
získáte větší styčnou plochu a pneumati-
ka bude lépe „kopírovat terén“. S upouš-
těním to nepřehánějte, mohlo by dojít 
k poškození bočnic pneumatiky, a neza-

pomeňte následně pneumatiky dohustit 
na správný tlak. Štítek s doporučenými 
hodnotami najdete pod víčkem nádrže 
nebo na boku palubní desky u řidiče. 

POZOR SMYK
Riziko náhlé ztráty trakce a neřízeného 
smyku dnes na naprosté minimum snižují 
systémy stabilizace, řízení prokluzu kol 
a ABS. Zimní hory ale umí být velmi 
záludné. Můžete narazit na „černý led“, 
zmrazky, nebo být nuceni provést úhybný 
manévr před nafoukanou závějí. Elektro-
nika vám pomůže, ale nevhodnou reakcí jí 
můžete práci hodně zkomplikovat. 
Nedotáčivý smyk znamená, že auto 
chce jet rovně, jakkoli jsou kola zatočená. 
Pokud toto nastane, neotáčejte volant 
„víc do zatáčky“, oblouk naopak lehce 

povolte, kola se tak díky menšímu 
bočnímu přetížení spíše „chytnou“. Pokud 
chce naopak zadní část auta předběhnout 
tu přední, jde o přetáčivý smyk – v ko-
nečném důsledku tzv. hodiny. Stočte 
volant proti směru otáčení (ven ze 
zatáčky), udržíte tak vůz v kýženém 
směru, než zadní náprava získá trakci. Ve 
všech případech je jisté, že prudkými 
manévry situaci spíše zhoršíte, což se 
týká hlavně zmatečného brzdění i přidá-
vání plynu. Pro neutralizaci smyku je 
nejlepší nechat kola volně odvalovat, tedy 
ideálně sešlápnout spojku. Reakce na 
řešení smyků je dobré si zautomatizovat 
a „osahat“ si, jak se vaše auto na sněhu 
chová v podobných situacích. Předse-
zonní trénink na opuštěném zasněže-
ném parkovišti je více než vhodný.



skodacz skodaczskodacz
skodacz skodaczskodacz

https://www.skoda-auto.cz/servis-a-prislusenstvi/predplaceny-servis
https://www.skoda-auto.cz/servis-a-prislusenstvi/predplaceny-servis



