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Dovolená v České republice se stává trendem a počet 
Čechů trávících ji „doma“ rok od roku roste. Podle 
údajů Českého statistického úřadu volí dovolenkovou 
destinaci v tuzemsku více než osm milionů 
občanů, což znamená, že zhruba dvě třetiny všech 
dovolených se odehrají „za humny“. Nejpopulárnější 
destinací je kraj Středočeský s více než milionem 
a půl dovolenkových návštěvníků, v jižních Čechách 
tráví dovolenou přes 1,3 milionu Čechů. Nejen ze 
statistik je ale patrné, že všechny kraje mají co 
nabídnout a vybrat si může doslova každý, ať 
preferuje dovolenou aktivní, poznávací nebo ocení 
kvalitní gastronomii. Avšak statistika zřetelně ukazuje 
ještě jeden jednotící prvek. Na hudební nástroje sice 
stále hrajeme rádi a dobře, ale dnes platí především: 
Co Čech, to motorista. 

Téměř 90 % všech dovolenkových cest a výletů za 
krásami republiky a odpočinkem se, řečí statistiky, 
uskuteční „osobním motorovým vozidlem“. Naprostá 
většina autem, ale populární jsou také karavany či 
dovolená v sedle motocyklu. Na výlety v místě 
s oblibou vyrážíme jak na jízdním kole, tak pěšky.

Na následujících stránkách najdete nejen tipy na 
zajímavá místa a zážitky po celé republice, ale také 
doporučení, na co nezapomenout a co vás může na 
cestách po Čechách, Moravě i Slezsku potkat i na co 
si dát pozor v hustém prázdninovém provozu. Prostě 
vše, abyste si dovolenou maximálně užili, ať už vyrážíte 
na kola, s rodinou, za romantikou, toulat se do přírody, 
poznávat památky, nebo si chcete užít dobré jídlo, či 
obdivovat technický a řemeslný um našich předků. 

ŠKODA vám přeje šťastnou cestu a dovolenou 
plnou úžasných zážitků v naší krásné republice!

Jedno z nejznámějších přísloví praví: 
Všude dobře, doma nejlépe. A má 
naprostou pravdu. My Češi nejra-
ději trávíme dovolenou doma, 
v České republice. ŠKODA pro vás 
připravila zajímavé tipy, kde a jak si 
tuzemskou dovolenou a výlety po 
krajích Čech, Moravy i Slezska užít, 
co navštívit a co zažít. Řekněte sami, 
kdy jindy vyrazit poznávat domovinu 
než v roce stého výročí založení 
našeho státu?

PRO 
RODINY
S DĚTMI
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PŘÍRODY
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NADŠENCE
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 MÍSTA, KTERÁ STOJÍ ZA TO  OBJEVIT

K moderní dovolené neodmyslitelně 
patří nejen výlety za poznáním či 
sportovní aktivity, ale i dostupnost 
informací kdekoli a kdykoli. Zvláště 
v hustém prázdninovém provozu 
s řadou uzavírek přijdou vhod aktuální 
informace, které mohou cestu za 
zážitky výrazně zpříjemnit a umožní 
i vyvarovat se nenadálých komplikací. 
ŠKODA nabízí ve svých modelech 
moderní systém konektivity 
ŠKODA Connect, který je plně 
integrován do systémů vozu a jako 
uživatelské rozhraní využívá 
integrované displeje infotainmentu, 
přes které lze funkce ovládat 
přehledně a bezpečně. Nedílnou 
součástí ŠKODA Connect je také 
volně dostupná aplikace pro 
smartphony (iOS i Android), s níž 
máte odkudkoli k dispozici vzdálený 
přístup k vozu. Výhodou vozů 
ŠKODA s online připojením je rovněž 
možnost aktivovat ve voze Wi-Fi 
hotspot a umožnit tak posádce 
během cesty LTE připojení.

A co všechno konektivita ŠKODA 
umí? Tak například integrovaná 
navigace ve voze pracuje s aktuálními 
daty o dopravě a v případě potřeby 
dynamicky upravuje trasu pro co 

nejpohodlnější a nejrychlejší 
cestu, takže se vám již nestane, že 
cestou za zážitky budete popojíždět 
krokem v zácpě. Mapové podklady 
jsou navíc díky online připojení vždy 
aktuální. Do navigačního systému si 
můžete snadno importovat trasu 
výletu, včetně personalizovaných 
zvláštních cílů. Přímo na displeji v autě 
lze zkontrolovat například aktuální 
dostupnost parkovacích míst 
v cíli, počasí cestou včetně 
předpovědi či třeba ceny paliv na 
čerpacích stanicích. K dispozici jsou 
několika doteky displeje i nejnovější 

zprávy z domova i ze světa nebo 
obsáhlé dopravní zpravodajství. Díky 
propojení vozu s aplikací ŠKODA 
Connect lze na dálku zjistit 
informace o stavu vozu včetně 
kontroly zavření a uzamčení dveří, 
dostávat notifikace v případě 
spuštění alarmu nebo třeba z vyhlídky 
do krajiny ověřit, kolik máte v nádrži 
paliva. Velmi šikovná je také možnost 
nastavit notifikaci, když vůz opustí 
danou oblast nebo překročí předem 
nastavenou rychlost. Tyto funkce 
ocení například rodiče, když půjčí auto 
mladší generaci. Přes aplikaci je 
možné také na dálku spustit nezávislé 
topení nebo ventilaci ve voze. Pokud 
se během vašich toulek třeba zcela 
zaplní původně prázdné velké 
parkoviště, nemusíte již vůz hledat, 
aplikace jej najde za vás, navíc lze na 
dálku spustit blikání a případně 
i zahoukat. Se službou ŠKODA 
Connect se pojí i systém nouzového 
volání, který v případě nehody  
a aktivace airbagů informuje 
složky záchranného systému 
a automaticky udá například polohu 
vozu či počet osob v kabině. ŠKODA 
Connect zkrátka přináší novou dimen-
zi cestování, komfortu a bezpečí.

Pohodlné cestování online

Automatické
oznámení 
nehody

Aktualizace
map online

Oznámení 
alarmu online

Čerpací stanice 
a ceny paliva

Jízdní data
Vyhledávání 
zvláštních cílů 
online

Poslední 
parkovací pozice Parkovací místa

Stav vozu
Import navigač- 
ních cílů z mobilu 
či počítače

Houkání 
& Blikání Počasí a Zprávy

Plánování 
návštěvy servisu

Dopravní 
informace online

Ovládání nezávislého
topení online Gracenote™

16 funkcí aplikace ŠKODA Connect
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   ZÁBAVA PRO MALÉ I VELKÉPRO RODINY S DĚTMI
Dnešní děti jsou stále náročnější a některé se navíc nechtějí
zvednout od počítače nebo od mobilu. Zavděčit se jim, pobavit 
a rozpohybovat je však můžete na mnoha místech naší republiky, 
nenásilně je seznámit s minulostí, nabídnout jim aktivní zábavu
nebo je hrou provést světem techniky.  

4

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

DÍVČÍ TRIČKO
Vesele barevné dívčí tričko ze 100% 

bavlny zdobí pruhované rukávy 
a maskot Laura v kombinaci tisku 

a látkové aplikace.

ŠKOLNÍ AKTOVKA
Mladí aspiranti kariéry v motosportu 

se se svým hobby 
nemusí loučit ani ve 
škole. S ergonomic-
kou aktovkou 
s reflexními prvky 
ukážou spolužákům, 
čím budou, až 
vyrostou…

MLÁDÍ VPŘED
Dudlík z kolekce RS  
s ortodontickou 
silikonovou odsávací 
částí včetně víčka pro 
hygienickou přepravu 

pro všechny rodilé závodníky.

MEDVĚD 
KODI

Medvídek 
z jemného plyše 

je nejlepším 
kamarádem na 

cesty. Jmenuje se 
KODI, dorostl do 
40cm výšky a je 

radost ho 
pohladit.

ZÁVODNÍ ODRÁŽEDLO
I ti nejmenší mohou vyzkoušet 
pocity pilota rallye s odrážedlem 
v barvách ŠKODA Motorsport se 
čtyřmi zvukovými signály, 
ovládanými tlačítky na volantu.

152 Kč
Cena jen

339 Kč
Cena jen

3  FARMA PĚNČÍN
Exkurze do historie sklářské (umělé perly) 
a zemědělské výroby včetně ochutnávky 

bioproduktů. Řemeslná dílna umožňuje 
individuální i společnou rodinnou tvorbu 
obrázků pomocí skleněné drti a mozaikových 
perliček – materiál si lze zakoupit i na další 
pokusy doma. Obrázky i bižuterii můžete navíc 
obohatit i zdejší ovčí vlnou. Exkurze na farmu je 
možná pěšky nebo vyhlídkovým vláčkem, kterým 
může dojet až k rozhledně a chatě Černá Studnice. 

  www.farmapencin.cz

2  POHÁDKOVÁ VESNIČKA PODLESÍČKO
Bydlí zde Sněhurka, Rákosníček, potkáte tu Rumcajse a Cipíska, 
objeví se i Karkulka. O víkendu a vybraných dnech se konají pro-
gramy s pohádkovými bytostmi, divadelní a loutková představe-
ní, karnevaly či trpasličí tvořivé dílničky pro děti. Kromě 
jednodenních prohlídek si je možné v pohádkových stavbách 
zajistit i ubytování. Do každé chaty se vejde 4–5 osob. Pro děti 
skvělý zážitek!

  www.pohadkova-vesnicka.cz

1  MINIATURNÍ SVĚT
Bez najezdění tisíců kilometrů můžete hned na dvou 
místech Česka dětem ukázat nejzajímavější a nejznáměj-
ší, vesměs historické stavby nejen naší vlasti. 
V Mariánských Lázních najdete Park Boheminium, kde 
mají mimo jiné i model středověké vesnice a poznáte tu 
i historické mariánskolázeňské letiště. V ostravském 
Miniuni se vydali za miniaturami hlavně do světa 
(vč. pyramid). Na nedalekém Slezskoostravském 
hradu navíc najdete expozici motocyklů, ty jsou 
samozřejmě v životní velikosti.

  www.boheminium.cz, miniuni.cerna-louka.cz
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   ZÁBAVA PRO MALÉ I VELKÉ
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4  KOVBOJOVÉ, INDIÁNI I ŠKODOVKY
Denně to mimo pondělí žije v největším přírodním zábavním 
parku Šikland. Najdete tu vše, na co pomyslíte, a nejspíš i leccos, 
co vás ani nenapadne, od indiánské vesnice až po strašidla 
v zámku Draxmoor v nedaleké Dolní Rožínce. V srpnu  (18.–19.) 
zde bude poprvé Gastrofestival a současně s ním i sraz vozů 
ŠKODA. Vstup je zdarma (1 auto/1 osoba) pro toho, kdo 
přijede škodovkou vyrobenou před rokem 1988.

  www.sikland.cz

URČITĚ NEZAPOMEŇTE!
Připomínat, že děti musí být při cestování autem usazeny 

v bezpečnostních dětských sedačkách, je asi bezpředmět-
né. Nicméně nezapomeňte své 

ratolesti vybavit sedačkou 
i v případě, že je třeba na několik 

dní svěříte do péče například 
prarodičům nebo známým. 

Riskovat byť i krátkou cestu 
bez sedačky nebo 

na letité sedačce 
pochybné kvality 

nelze doporučit.

3  FARMA PĚNČÍN
Exkurze do historie sklářské (umělé perly) 
a zemědělské výroby včetně ochutnávky 

bioproduktů. Řemeslná dílna umožňuje 
individuální i společnou rodinnou tvorbu 
obrázků pomocí skleněné drti a mozaikových 
perliček – materiál si lze zakoupit i na další 
pokusy doma. Obrázky i bižuterii můžete navíc 
obohatit i zdejší ovčí vlnou. Exkurze na farmu je 
možná pěšky nebo vyhlídkovým vláčkem, kterým 
může dojet až k rozhledně a chatě Černá Studnice. 

  www.farmapencin.cz

5  KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
iQLANDIA a iQPARK Liberec: Inteligentní zábava 
pro malé i velké, hravé i hloubavé. Co je 
nejdůležitější? Udělat si hodně času, všechno 
vyzkoušet a osahat, co se dá. S interaktivními 
exponáty si přijdou na své rodiče i děti, které 
zde získají formou hry i základy fyziky 
a chemie. Areál „iQ“ má výhodu přímého 
napojení na Centrum Babylon s lunaparkem 
a aquaparkem, kde ze sebe naštěstí znalosti 
nespláchnete. S dětmi stojí za návštěvu 
i malebná liberecká zoo či panoramatický 
výhled z vysílače na Ještědu.

  www.iqlandia.cz

2  POHÁDKOVÁ VESNIČKA PODLESÍČKO
Bydlí zde Sněhurka, Rákosníček, potkáte tu Rumcajse a Cipíska, 
objeví se i Karkulka. O víkendu a vybraných dnech se konají pro-
gramy s pohádkovými bytostmi, divadelní a loutková představe-
ní, karnevaly či trpasličí tvořivé dílničky pro děti. Kromě 
jednodenních prohlídek si je možné v pohádkových stavbách 
zajistit i ubytování. Do každé chaty se vejde 4–5 osob. Pro děti 
skvělý zážitek!

  www.pohadkova-vesnicka.cz

BRNO

OSTRAVA

PRAHA

4

5

2

3

1

Liberec

Mariánské 
Lázně Svitavy
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 POHODOVÉ  VYJÍŽĎKY I NÁROČNÝ TRÉNINKPRO CYKLISTY
S pedály a na dvou kolech začali svoji 
kariéru výroby dopravních prostředků 
i pánové Laurin a Klement. Cyklistika 
byla v Česku vždy velmi populární, 
nyní ale zažívá doslova boom. 
Zvyšuje se i počet speciálních 
tras a stezek, dokonce 
i mezinárodních (EuroVelo, 
Greenways) ve městech 
i v přírodě. 

6

KOLO PRO ŽIVOT
Kolo pro život je největší seriál ama-
térských závodů pro všechny věkové 
a výkonnostní kategorie cyklistů. 

Seriál, který se koná již od roku 2000, 
nabídne v letošní sezoně (do 

konce září) celkem sedm-
náct víkendových akcí. Na stánku ŠKODA AUTO, 

hlavního partnera, se můžete seznámit s novinka-
mi značky ŠKODA, včetně cyklistické kolekce
i jízdních kol ŠKODA, a zasoutěžit si o exkluzivní 
zájezd na Tour de France 2019.

www.kolopro.cz

2   80 KILOMETRŮ  
 POD SMRKEM

Síť stezek čtyř stupňů obtížnosti 
umístil na severní úbočí masivu 
Smrk v Jizerských horách uznávaný 
projektant cyklostezek, Velšan  
D. Davis. Trasy v celkové délce přes

80 km uspokojí rodiny s malými dětmi 
i zdatné a zkušené terénní cyklisty. 
Výhodou je, jak již sám název naznačuje, 
jednosměrný provoz. Singltrek pod 
Smrkem pořádá i výukové kempy 

a různé akce. Nástupní místo a zázemí 
najdete v Novém Městě pod Smrkem 
(restaurace, obchod, cyklocentrum, 
kemp). 

  www.singltrek.cz

4 NEOBVYKLÉ PŮJČOVNY
Půjčoven kol jsou u nás snad stovky, ale jedna je opravdu výjimečná. 
Coolárna ve Vratimově na severní Moravě přímo na cyklostezce podél 
Ostravice zapůjčí kromě standardních kol a koloběžek i neobvyklé 
bicykly – tandemová kola, od historických (repasovaných) z 30. let až po 
klasická holandského typu ze 70. a 80. let, včetně speciálního tandemu 
pro dospělého a dítě. Existuje i půjčovna historických kol (300 
exponátů), kterou nejvíc využívají filmaři.

www.facebook.com/coolarna

3   MASARYKOVA HORSKÁ SILNICE
Silnice postavená v letech 1934–36 (délka 4,5 km) kvůli 

budování opevnění začíná v Horních Mísečkách u Jilem- 
nické boudy (1 035 m n. m.), čtyřmi serpentinami se 
dostane do 1 220 m n. m. a silnice končí na Zlatém návrší 
(1 390 m n. m). Cyklisté a pěší mají sólo, jezdí tu jen 

kyvadlová autobusová doprava a zásobování horských chat.

  www.krkonose.eu

5 VÝLET
     DO HISTORIE
Krásně zrekonstruovaný 
rokokový zámek Nové Hrady 
poblíž Litomyšle hostí 
zajímavou expozici cyklistiky 
včetně motokol, elektrokol 
i prototypů motocyklů. Na zámku 
se můžete projít ukázkami 10 (!) 
typů zahrad a nahlédnout i do 
soukromých prostor majitelů. 
Okolní malebná krajina (inspirovala 
např. impresionistu Antonína
Slavíčka) je pro cyklistiku jako dělaná, 
včetně výletů údolími pískovcových 
Toulovcových Maštalí.

www.nove-hrady.cz

1  DLOUHÉ STRÁNĚ PLNÉ ZÁŽITKŮ
Horní nádrž elektrárny Dlouhé Stráně, zařazenou 
mezi sedm divů ČR, vyhledávají fotografové, 
milovníci techniky (autobusové výlety k horní 
nádrži) a v létě zejména cyklisté. Vyšlapat 14,9 km 
(převýšení 774 m, stoupání 12 až 14 procent) patří 
k „povinnostem“ každého sportovně založeného 
„kolaře“, zážitek pak umocňuje rychlý a náročný 
sjezd. Sportovní výkon lze spojit s poznáním, 
v přečerpávací vodní elektrárně je možné si 
rezervovat exkurzi, i s relaxem. Nedaleké 
Velké Losiny lákají na termální koupaliště 
a procházku lázeňským parkem.

  www.dlouhe-strane.cz

BRNO

OSTRAVA

PRAHA

2

4
4

1
Šumperk

Frýdlant

Špindlerův Mlýn

Litomyšl

3

5
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SPORTOVNÍ BATOH Kompaktní
batoh s bederním i hrudním pásem 
a reflexními prvky ukrývá mimo jiné 
prostor pro vak na pití o objemu tři litry.

 POHODOVÉ  VYJÍŽĎKY I NÁROČNÝ TRÉNINK

7

KOLO PRO ŽIVOT
Kolo pro život je největší seriál ama-
térských závodů pro všechny věkové
a výkonnostní kategorie cyklistů.

Seriál, který se koná již od roku 2000,
nabídne v letošní sezoně (do

konce září) celkem sedm-
náct víkendových akcí. Na stánku ŠKODA AUTO,

hlavního partnera, se můžete seznámit s novinka-
mi značky ŠKODA, včetně cyklistické kolekce
i jízdních kol ŠKODA, a zasoutěžit si o exkluzivní
zájezd na Tour de France 2019.

www.kolopro.cz

HELMY NA HLAVY!
Vyhláška stanovuje, že 

cyklisté do osmnácti let 
věku musí mít při jízdě 
po pozemních 

komunikacích na hlavě 
schválenou přilbu. Riziko úrazu 
hlavy však nehrozí jen na silnicích 
a rozhodně se neomezuje jen na 
děti a mladistvé. Kvalitní helma 
je lehká, vzdušná, komfortní 
a nijak neomezuje 
v pohybu či rozhledu 
a je rozhodně 
doporučeníhodné 
ji nosit pro 
každou jízdu.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

SILNIČNÍ KOLO
Kolekce jízdních kol ŠKODA zahrnuje i silniční 

kolo Road, dostupné ve čtyřech velikostech 
hliníkových Ultralite X6 rámů a osazené hi-tech 

karbonovou vidlicí a komponenty Shimano.

UNIVERZÁLNÍ CYKLONÁŘADÍ 
Skladné nářadí ŠKODA pomůže v jakékoli 
situaci na cestě. Kromě standardních klíčů 
obsahuje dokonce i centrovací klíč, 
šroubovák na kotouče brzd a nýtovačku řetězu.

NOSIČ KOL
Uzamykatelný hliníkový nosič 

kol na tažné zařízení splňuje 
nejen všechny homologační 
požadavky, ale navíc prošel 

náročnými testy vývojářů 
ŠKODA.

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

HELMA 
S HLINÍKOVÝM 
SKELETEM
Maximální bezpečnost 
poskytne lehká, vzdušná 
přilba s pratelnou 
výstelkou a pevnou vnitřní 
konstrukcí, vyrobená  
technologií InMold.

2 80 KILOMETRŮ 
POD SMRKEM

Síť stezek čtyř stupňů obtížnosti
umístil na severní úbočí masivu
Smrk v Jizerských horách uznávaný
projektant cyklostezek, Velšan
D. Davis. Trasy v celkové délce přes

80 km uspokojí rodiny s malými dětmi
i zdatné a zkušené terénní cyklisty.
Výhodou je, jak již sám název naznačuje,
jednosměrný provoz. Singltrek pod
Smrkem pořádá i výukové kempy

a různé akce. Nástupní místo a zázemí
najdete v Novém Městě pod Smrkem
(restaurace, obchod, cyklocentrum,
kemp). 

www.singltrek.cz

4  NEOBVYKLÁ PŮJČOVNA
Půjčoven kol jsou u nás snad stovky, ale jedna je opravdu výjimečná. 
Coolárna ve Vratimově na severní Moravě přímo na cyklostezce podél 
Ostravice zapůjčí kromě standardních kol a koloběžek i neobvyklé 
bicykly – tandemová kola, od historických (repasovaných) z 30. let až po 
klasická holandského typu ze 70. a 80. let, včetně speciálního tandemu 
pro dospělého a dítě. Existuje i půjčovna historických kol (300 
exponátů), kterou nejvíc využívají filmaři.

  www.facebook.com/coolarna

3 MASARYKOVA HORSKÁ SILNICE
Silnice postavená v letech 1934–36 (délka 4,5 km) kvůli

budování opevnění začíná v Horních Mísečkách u Jilem-
nické boudy (1 035 m n. m.), čtyřmi serpentinami se
dostane do 1 220 m n. m. a silnice končí na Zlatém návrší
(1 390 m n. m). Cyklisté a pěší mají sólo, jezdí tu jen

kyvadlová autobusová doprava a zásobování horských chat.

www.krkonose.eu

5  VÝLET 
     DO HISTORIE
Krásně zrekonstruovaný 
rokokový zámek Nové Hrady 
poblíž Litomyšle hostí 
zajímavou expozici cyklistiky 
včetně motokol, elektrokol 
i prototypů motocyklů. Na zámku 
se můžete projít ukázkami 10 (!) 
typů zahrad a nahlédnout i do 
soukromých prostor majitelů. 
Okolní malebná krajina (inspirovala 
např. impresionistu Antonína 
Slavíčka) je pro cyklistiku jako dělaná, 
včetně výletů údolími pískovcových 
Toulovcových Maštalí.

  www.nove-hrady.cz

378 Kč
Cena jen
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 VYZKOUŠEJ TE, JAK CHUTNÁ ČESKOPRO GURMÁNY
Nepoznáte zemi, pokud ji „neochutnáte“, tedy 
nevyzkoušíte její tradiční jídla a krajové speciality.
Kde je připravují nejlépe, to můžete zjistit 
například z Maurerova výběru Grand 
Restaurant, nebo vyzkoušet trendy 
podniky ze stránek gastromapy 
Lukáše Hejlíka. 
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4  GURMÁNSKÁ STEZKA
Gastronomická stezka nemusí být jen o jídle, můžete na
ní poznat i zajímavá místa a zdroje surovin nejen pro
restaurace. Dvě takové stezky vedou v Železných horách:
mezi šesti zastaveními gurmánské stezky jsou dvě farmy,
kovářství a včelařství, palírna s pivovarem, hrad Lichnice a dvě
restaurace – do jedné zajděte na oběd a cestu zakončete v Zámecké
restauraci v Cholticích, kde připravují pokrmy z místních surovin,
přičemž mnohé ingredience si pěstují a chovají sami.

www.gurmanskastezka.cz

ÚNAVA PO JÍDLE
Po dobrém jídle má lidské 
tělo tendenci upadat do 
letargické fáze. Pozornost je 
snížená, reakce se zpomalují 
a roste riziko mikrospán-
ku. Udělejte si třeba 
krátkou procházku, než 
sednete za volant. Dát si po 
obědě pauzu je nakonec 

mnohem 
příjemnější 

než ihned 
někam 

spěchat.

3  VÍNO JAKO 
     ZA STARÝCH ČASŮ
Autentisté jsou spolek vinařů 
převážně z Moravy (ale také ze 
Slovenska), kteří si dali za cíl 
vyrábět vína rukodělná 
a „nemanipulovaná“. Využívají 
tradiční a místy již zapomenuté 
postupy výroby, vínům nepomáhají 
moderními chemickými látkami  
a hrozny pěstují na starých vinicích, 
které dotvářejí genia loci krajiny. 
Vinaře lze po dohodě navštívit ve 
sklípcích i na vinicích. 

  www.autentiste.cz

2  TVARŮŽKY TAKÉ 
         V CUKRÁRNĚ

Olomoucké tvarůžky jsou 
jediným původním sýrem 

v ČR, všechny ostatní se 
vyrábějí dle zahraničních receptur. 

V Muzeu olomouckých tvarůžků na 
náměstí v Lošticích můžete poznat 
celou historii této populární varianty 
zrajícího sýra, který by asi nikdo 
nespojoval s cukrářskou výrobou. Ovšem 
v Lošticích je z tvarůžků všechno! Na náměstí z nich prodávají 
zmrzlinu, za rohem v cukrárně budete možná šokováni, do 
jakých všech cukrovinek lze tvarůžky využít… a nutno dodat, 
že s úspěchem! 

  www.tvaruzky.cz, www.tvaruzkovacukrarna.cz

1  NAUČTE SE FRGÁLY
Na Valašsku i jinde na Moravě koupíte většinou 
skvělé frgály, ale co dělat, když je máte rádi a do 
východní části republiky si pro ně jezdit pravidelně 
nemůžete? Nejlepší je naučit se je připravovat 
vlastnoručně. Samotný recept nestačí, důležité je 
know-how. To můžete získat na letních kurzech 
pečení tradičních valašských frgálů od pekařky 
Resortu Valachy Velké Karlovice.

  www.valachy.cz

BRNO

OSTRAVA

PRAHA
4

3

1

2

Vsetín

Olomouc

Pardubice

08_09_pro_gurmany.indd   8 22.05.2018   11:54:32

https://www.tvaruzky.cz
https://www.valachy.cz
http://autentiste.cz
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4  GURMÁNSKÁ STEZKA
Gastronomická stezka nemusí být jen o jídle, můžete na 
ní poznat i zajímavá místa a zdroje surovin nejen pro 
restaurace. Dvě takové stezky vedou v Železných horách: 
mezi šesti zastaveními gurmánské stezky jsou dvě farmy, 
kovářství a včelařství, palírna s pivovarem, hrad Lichnice a dvě 
restaurace – do jedné zajděte na oběd a cestu zakončete v Zámecké 
restauraci v Cholticích, kde připravují pokrmy z místních surovin, 
přičemž mnohé ingredience si pěstují a chovají sami.

  www.gurmanskastezka.cz

Gastrotipy na víkend
15.–16. 6. Festival minipivovarů v zahradách Pražského hradu 
poskytuje v malebných kulisách pod Belvederem možnost 
ochutnat vzorečky produkce z nejlepších domácích 
i zahraničních malých pivovarů. 
23.–24. 6. Slavnosti moře v Brně, jedna z nevětších 
gastronomických událostí na Moravě, nabízí nepřeberné 
množství ryb a darů moře.
14.–15. 7. Borůvkobraní v Borovanech u Českých 
Budějovic, každoroční seznámení s borůvkami na všechny 
způsoby.
27.–29. 7. AsianFest přinese do Prahy autentické 
speciality ze 120 restaurací zemí jako Malajsie, Čína, 
Vietnam, Thajsko, Indie, Srí Lanka či Indonésie. Chybět 
nebude ani umění či pavilon s papoušky a opicemi.
8.–9. 9. Burgerfest na výstavišti v pražských 
Holešovicích je největším burgerovým festivalem 
v Evropě. Pokud máte pro nejpopulárnější „streetfood“ 
slabost, tak zde nemůžete chybět.
30. 9. Chilli Fest na Smíchovské náplavce v Praze je 
místem, kde pálí úplně všechno, a to včetně nápojů, 
čokolád a dortů.
6. 10. Pilsner Fest v Plzni se koná v areálu pivovaru, 
a kromě možnosti ochutnat nefiltrované čerstvé 
plzeňské potěší i doprovodným programem včetně 
kurzů čepování od mistrů.

ÚNAVA PO JÍDLE
Po dobrém jídle má lidské 
tělo tendenci upadat do 
letargické fáze. Pozornost je 
snížená, reakce se zpomalují 
a roste riziko mikrospán-
ku. Udělejte si třeba 
krátkou procházku, než 
sednete za volant. Dát si po 
obědě pauzu je nakonec 

mnohem 
příjemnější 

než ihned 
někam 

spěchat.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz
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PŘENOSNÁ 
AUTOCHLADNIČKA

Vše pro piknik v přírodě se 
komfortně vejde do 

autochladničky s objemem  
20 l, popruhem pro přenášení, 

připojením na 12 V i 230 V 
a zabudovanou ochranou proti 

vybití autobaterie.

LEDOVÉ 
KRYSTALY

Originální tvořítko na led 
z kolekce KAROQ dodá 

vašim studeným 
nápojům ještě více 

chladu. Ledové krystaly 
z něj jsou velmi „cool“.

BEZPEČNĚ 
UZAVŘENO
Masivní kovová zátka 
na lahve ŠKODA 
zabezpečí každou již 
otevřenou lahev proti 
vylití a zvětrání 
lahodného obsahu.

ESPRESSO NA CESTÁCH
Cestovní přístroj na výrobu espressa připraví 
dokonalý šálek kdekoli. Skladný kávovar 
s kompletním příslušenstvím je napájen z palubní 
12V zásuvky a vyvine tlak 16 bar pro nejlepší 
extrakci aroma i chutí.

UNIKÁTNÍ KŘIŠŤÁL
Elegantní sklenice na víno 
s krystalickým designem 
ŠKODA jsou vyráběny ručně 
českými mistry z křišťálového 
skla. K dispozici je také 
originální set sklenic na sekt 
a na vodu.

2  TVARŮŽKY TAKÉ  
         V CUKRÁRNĚ

Olomoucké tvarůžky jsou 
jediným původním sýrem 

v ČR, všechny ostatní se 
vyrábějí dle zahraničních receptur. 

V Muzeu olomouckých tvarůžků na 
náměstí v Lošticích můžete poznat 
celou historii této populární varianty 
zrajícího sýra, který by asi nikdo 
nespojoval s cukrářskou výrobou. Ovšem 
v Lošticích je z tvarůžků všechno! Na náměstí z nich prodávají 
zmrzlinu, za rohem v cukrárně budete možná šokováni, do 
jakých všech cukrovinek lze tvarůžky využít… a nutno dodat, 
že s úspěchem! 

  www.tvaruzky.cz, www.tvaruzkovacukrarna.cz
85 Kč
Cena jen
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PRO TECHNICKÉ NAD ŠENCE
Automobilový průmysl byl 
již v minulosti naší země 
tahounem ekonomiky. Míst, 
památek i muzeí připomína-
jících jak slavnou minulost 
české technické zručnosti, 
tak její aktuální současnost 
jsou stovky. Z přehršle 
technických zajímavostí 
nabízíme několik známějších 
i méně známých tipů 
k návštěvě.

10

DATA
S SEBOU
USB klíčenka z masivního kovu je 
kompaktní, lehká a odolná. Pro vaše 
data nabízí kapacitu 16 GB.

SWISSCARD
Užitečný pomocník pro každou situaci od 
švýcarské firmy Victorinox skrývá dvanáct 
různých funkcí, včetně nožíku a pinzety, ve 
velikosti kreditní karty.

SMART 
HOLDER
Praktický Smart 
Holder k uchycení na 
opěrku předního 
sedadla nabízí různé 
adaptéry. Například 
široce nastavitelný 
držák multimédií pro 

tablety či smartphony, ale také 
ramínko na šaty nebo odolný 
háček.

1  TECHMANIA PLZEŇ
Matematika a svět techniky 
mohou být zábavné! O tom se 
přesvědčí dospělí a zejména děti 
v Techmania Science Center. 
Více než desítka expozic (voda, 
vesmír, chemie), které jsou 
i putovní (z Plzně do světa a opač-
ně), nabídne nové poznatky 
atraktivní formou, včetně efektní 
show zaměřené na vysvětlení 
fyzikálních a chemických jevů. 
Jedinečné je také 3D planetárium. 

  www.techmania.cz

2  LÉČBA ZVUKEM MOTORU
Originální soukromé muzeum techniky najdete při tzv. 
pojizerské silnici v obci Háje nad Jizerou – Loukov. Lázeňská 
procedura zde spočívá nejen v poslouchání dobře 
seřízeného motoru, ale hlavně celkové atmosféře muzea, 
ve kterém je umístěno přes 3 000 exponátů z doby do 
roku 1945 (auta a motorky, ale i fotoaparáty, rádia aj.). 
Pohodu těla a ducha vyvolává i hudba z gramofonu na 
kliku a funkční pivní pípa. 

  www.hajenadjizerou.cz

4  HISTORIE V OBLACÍCH
Letecké muzeum Kbely patří 
k nejvýznamnějším v Evropě  
(275 letadel), ale zajímavých muzeí 
dobývání oblak je v ČR více: od 
Kunovic přes Muzeum letecké 
vojenské techniky ve Vyškově až po 
Muzeum Metoděje Vlacha z Mladé 
Boleslavi, které je unikátní funkčními 
replikami historických strojů. 

  www.letecke-muzeum- 
-metodeje-vlacha.cz, 

www.vhu.cz 

3  JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA?
Nahlédnout pod pokličku výroby elektřiny z vody, uhlí nebo 
atomu lze v desítce infocenter ČEZ. Ta nabízejí zdarma 
prohlídku, přednášky i filmy. Možné jsou i exkurze do 
samotných elektráren, včetně Temelína a Dukovan, jen je 
třeba rezervovat termín. Jedinečná je i prohlídka centra 
Obnovitelné zdroje v secesní budově vodní elektrárny 
„Hučák“ v Hradci Králové.

  www.cez.cz

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

5  OCELÁRNA I PRO DĚTI
Industriální areál v oblasti Dolních 
Vítkovic se proměnil na centrum, 
v němž si můžete užít vyhlídku 
z nástavby vysoké pece Bolt Tower či 
navštívit Malý a Velký svět techniky. 
Celkem čtyři „světy“ s trvalými 
expozicemi představují hravou formou 
zajímavosti historie, vědy, techniky i příro-
dy. Nabídku rozšiřuje 3D kino a Divadlo 
vědy. V Ostravě rozhodně navštivte také 
funkční repliku dolu v areálu Landek Park.

  www.stcostrava.cz

399 Kč
Cena jen
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6  ŠKODA Muzeum
Historii jedné z nejstarších automobilek světa, 
od bicyklu přes nejslavnější vozy až k posled- 
ním modelům, poznáte ve ŠKODA Muzeu 
v Mladé Boleslavi. Příběhy značky i jejích 
zakladatelů, tradice a hrdosti na vás čekají 
v historické tovární hale. V muzeu lze zakoupit 
kombinovanou vstupenku pro návštěvu 
rodného domu F. Porscheho i objednat exkurzi 
do výrobního závodu ŠKODA.

  museum.skoda-auto.cz

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Fenomenální konstruktér Ferdinand Porsche se 
narodil ve Vratislavicích u Liberce roku 1875. 
Jeho rodný dům citlivě zrekonstruovala ŠKODA 
AUTO a instalovala zde interaktivní expozici 
k poznání nejen Porscheho osobnosti, ale také 
technologií, historie i budoucnosti mobility. 

HISTORICKÉ MODELY
Nabídka věrně vyhotovených modelů ŠKODA zahrnuje 
jak současné, tak historické vozy. Fanoušky značky 
potěší například novinka v nabídce, kovový model vozu 
OCTAVIA z roku 1963 v měřítku 1 : 43, nebo vůbec 
první vůz z Mladé Boleslavi Laurin & Klement Voiturette.

ENERGIE NA CESTY
Powerbanka ŠKODA v hliníkovém 
pouzdře disponuje USB a micro USB 
portem, DC 5V konektorem, LED 
indikátorem a kapacitou 5 000 mAh.

1  TECHMANIA PLZEŇ
Matematika a svět techniky 
mohou být zábavné! O tom se 
přesvědčí dospělí a zejména děti 
v Techmania Science Center. 
Více než desítka expozic (voda, 
vesmír, chemie), které jsou 
i putovní (z Plzně do světa a opač-
ně), nabídne nové poznatky 
atraktivní formou, včetně efektní 
show zaměřené na vysvětlení 
fyzikálních a chemických jevů. 
Jedinečné je také 3D planetárium. 

  www.techmania.cz

4  HISTORIE V OBLACÍCH
Letecké muzeum Kbely patří 
k nejvýznamnějším v Evropě  
(275 letadel), ale zajímavých muzeí 
dobývání oblak je v ČR více: od 
Kunovic přes Muzeum letecké 
vojenské techniky ve Vyškově až po 
Muzeum Metoděje Vlacha z Mladé 
Boleslavi, které je unikátní funkčními 
replikami historických strojů. 

  www.letecke-muzeum- 
-metodeje-vlacha.cz, 

www.vhu.cz 

3  JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA?
Nahlédnout pod pokličku výroby elektřiny z vody, uhlí nebo 
atomu lze v desítce infocenter ČEZ. Ta nabízejí zdarma 
prohlídku, přednášky i filmy. Možné jsou i exkurze do 
samotných elektráren, včetně Temelína a Dukovan, jen je 
třeba rezervovat termín. Jedinečná je i prohlídka centra 
Obnovitelné zdroje v secesní budově vodní elektrárny 
„Hučák“ v Hradci Králové.

  www.cez.cz

ODOLNÁ
LED SVÍTILNA

Kapesní svítilna s technologií LED, čelním 
i bočním světlem a protiskluzovým povrchem 

příjemným na dotek má integrovaný magnet pro 
přichycení např. na karoserii vozu. AAA baterie 

jsou součástí dodávky.

5  OCELÁRNA I PRO DĚTI
Industriální areál v oblasti Dolních 
Vítkovic se proměnil na centrum, 
v němž si můžete užít vyhlídku 
z nástavby vysoké pece Bolt Tower či 
navštívit Malý a Velký svět techniky. 
Celkem čtyři „světy“ s trvalými 
expozicemi představují hravou formou 
zajímavosti historie, vědy, techniky i příro-
dy. Nabídku rozšiřuje 3D kino a Divadlo 
vědy. V Ostravě rozhodně navštivte také 
funkční repliku dolu v areálu Landek Park.

  www.stcostrava.cz
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1
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6

6

5

118 Kč
Cena jen
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 PŘEKVA  PTE SVOU DRAHOU POLOVIČKUPRO ROMANTIKY
Kde najít pohodu pro zážitek jen ve dvou, kde se o vás dokonale 
postarají? Pro někoho je romantika večeře při svíčkách v jedinečném 
prostředí, pro jiného celý víkend ve dvojici, někdo vidí romantiku 
i v outdoorovém zážitku. 
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4   OPRAVDOVÝ 
VENKOV

Farmy s romantickým ubytováním a vynikající 
kuchyní jsou v kurzu. Vyzkoušejte třeba statek 
Luníkov kousek od Prahy a místní farmářskou 
snídani donesenou až do malebného 
apartmánu. Útulné ubytování a vynikající 
kuchyni nabízí i Angusfarm Soběsuky. Zde 
se zaměřují na speciality ze skotu plemene 
Angus Aberdeen z vlastního chovu.

  www.stateklunikov.cz, 
         www.angusfarm.cz

3  NOCLEH S MODROU KRVÍ
Zažít atmosféru šlechtického sídla, na to je 
nejlepší na zámku přespat a hodovat. Třeba 
na zámku Zbiroh nebo v Jemnici 
„u Sternbergů“ v apartmánech vybavených 
historickým nábytkem. Na Moravě má zámek 
Křtiny své velké pokoje s vysokými stropy zařízeny 
moderně, zážitkem je zde i nabídka zámecké 
restaurace (zvěřina z vlastní honitby). Pro opravdu 
speciální příležitosti nelze než doporučit precizně 
zrekonstruovaný a stejně tak i provozovaný zámek 
Mcely, je ale třeba počítat s tím, že ceny nejsou lidové.

  www.zamek-zbiroh.cz, www.jemniste.cz,
        www.zamek-krtiny.cz, www.chateaumcely.cz

1  NETRADIČNÍ PETŘÍN
Pražský Petřín představuje zejména jarní a letní cíl 
milenců, ale celoročně je tu možnost 
romantického pozorování hvězd jen ve dvou. 
Prohlídku všech pracovišť Štefánikovy hvězdárny 
v doprovodu astronoma a pozorování noční 
oblohy v kopulích si je třeba s předstihem 
objednat. K hvězdám se na Petříně přiblížíte 
i výstupem na pražskou „Eiffelovku“, 
postavenou v měřítku 1 : 5. Romantickou 
atmosféru podporuje sousední růžový sad.

  www.observatory.cz

2  ROMANTIKA BEZ AUT
Děti milujeme, ale romantika je lepší bez nich. 
V Resortu Svatá Kateřina vás nebudou rušit ani děti, 
ani auta. Své (auto, samozřejmě) necháte zdarma ve 
městě Počátky na parkovišti a do cíle si dojdete za 
hodinku pěšky nebo se necháte dovézt. Přivítá vás ticho 
a šumění stromů a čistý vzduch, za kterým sem posílali 
na zotavenou astmatiky. Wellness&spa centrum má 
bohatou nabídku procedur, nechybí ani fitness a golf.

  www.resort-svata-katerina.cz
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CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

HODINKY RS
Stylový ocelový chronograf 
se špičkovým strojkem Citizen 
Miyota a dvouvrstvým 
perforovaným koženým 
řemínkem z kolekce RS je 
vodotěsný do 10 atmosfér.

HEDVÁBNÁ KRAVATA
Pánský oblek k romantické večeři 

skvěle doplní tkaná kravata ze 
100% hedvábí.

4   OPRAVDOVÝ 
VENKOV

Farmy s romantickým ubytováním a vynikající 
kuchyní jsou v kurzu. Vyzkoušejte třeba statek 
Luníkov kousek od Prahy a místní farmářskou 
snídani donesenou až do malebného 
apartmánu. Útulné ubytování a vynikající 
kuchyni nabízí i Angusfarm Soběsuky. Zde 
se zaměřují na speciality ze skotu plemene 
Angus Aberdeen z vlastního chovu.

  www.stateklunikov.cz, 
         www.angusfarm.cz

PIKNIKOVÁ 
DEKA
Fleecová deka 
v moderním 
designu ŠKODA 

s nepromokavou spodní vrstvou je 
skladná a příjemná na dotek.

3 V 1
Praktickou cestovní brašnu 

s bohatým polstrováním 
a příslušenstvím lze využívat 

jako aktovku, batoh s popruhy 
nebo tašku přes rameno. 

CESTOVNÍ KUFR
Kompaktní a pevný kufr je navržen 
v designu ŠKODA podle regulativ 
asociace leteckých dopravců IATA 
a vybaven bezpečným TSA zámkem 
a mnoha praktickými detaily.

DEŠTNÍK S POTISKEM 
AQUAPRINT
Pevný deštník s logem ŠKODA, 
viditelným i v dešti, aby ani 
rozmary počasí nezkazily 
romantickou procházku.3 006 Kč

Cena 

197 Kč
Cena jen

3  NOCLEH S MODROU KRVÍ
Zažít atmosféru šlechtického sídla, na to je 
nejlepší na zámku přespat a hodovat. Třeba 
na zámku Zbiroh nebo v Jemnici 
„u Sternbergů“ v apartmánech vybavených 
historickým nábytkem. Na Moravě má zámek 
Křtiny své velké pokoje s vysokými stropy zařízeny 
moderně, zážitkem je zde i nabídka zámecké 
restaurace (zvěřina z vlastní honitby). Pro opravdu 
speciální příležitosti nelze než doporučit precizně 
zrekonstruovaný a stejně tak i provozovaný zámek 
Mcely, je ale třeba počítat s tím, že ceny nejsou lidové.

  www.zamek-zbiroh.cz, www.jemniste.cz,
        www.zamek-krtiny.cz, www.chateaumcely.cz

5  BYDLENÍ NA VODĚ
Na vodě se můžete nejen projet, ale 
i ubytovat. Fenomén hausbótů se do Česka 
vrátil před několika lety a dnes snad neexistuje 
přehrada, na níž byste si nemohli pronajmout 
obytnou loď. Hausbóty různých typů jsou 
k dispozici například na Baťově kanálu či na 
Orlíku a Slapech. Moderní obytné lodě 
a zajímavé možnosti výletů po vodě i v jejím 
okolí nabízejí také na Hluboké v jižních 
Čechách. K řízení hausbótu nepotřebujete 
„řidičák“, stačí proškolení na místě.

  www.lode-hluboka.cz, 
 www.batak-hausboty.cz 

 
NEZAPOMEŇTE!

Za romantikou 
vyráží každoročně 

i řada milovníků 
„bydlení na 
kolečkách“. 

Jízda s karavanem nebo 
obytným přívěsem má však svá 

specifika (horší viditelnost, 
omezená rychlost jízdy, sezonní 

provoz a z něj plynoucí omeze- 
né zkušenosti s řízením vozu 
apod.), která mohou na silnici 
překvapit. Ohleduplnost je 
alfou a omegou plynulosti 
a bezpečnosti silničního 
provozu, zkuste proto mít 
pro karavanisty pochopení. 
Všichni si chceme dovole- 
nou užít a nervy máme jen 
jedny…
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 VÍME, KDE SI JÍZDU  OPRAVDU UŽIJETEPRO ŘIDIČE
Popadne vás také někdy chuť jen tak se projet, nechat
se překvapit kam vás náhoda zavede a jen se kochat pěknou
silnicí a výhledy? Užijte si zábavu za volantem a po cestě
poznejte krásy Česka.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

MIKINA ŠKODA 
MOTORSPORT
Atraktivní mikina pro 

adrenalinové zážitky za 
volantem je vyrobena 

z příjemného pružného 
materiálu pro volnost 

pohybu nejen při 
sportovní jízdě. 

V SUCHU A BEZPEČÍ
Originální sada obalů na 

kola (14–18 palců) zajistí ochranu před 
poškozením, UV zářením i snadnou 

manipulaci. Pohodlné přenášení, 
bezpečné uskladnění, ochrana před 

UV zářením a piktogram s pozicí 
jednotlivých kol jsou samozřejmostí.

BRAVO ŠKODA!
Designové retro tričko 
z kolekce Monte Carlo 

vzniklo ve spolupráci se 
značkou Helly Hansen. 

Grafický motiv 
odkazuje na úspěchy 
mladoboleslavských 

vozů v legendární rallye.

OSTRÝ OBRAZ
Sluneční brýle ŠKODA RS 
s ochranou UV 400, modrými 
zrcadlovými skly a černým kovovým 
rámečkem se 
hodí za volant 
i pro běžné 
nošení.

BATOH RS
Batoh v moderním designu 
z kolekce RS bezpečně pojme 
notebook, nabízí výstup pro 
sluchátka s magnetem a pro 
maximální pohodlí bederní opěrku.

14

SPORTOVNÍ I ELEGANTNÍ
E-shop ŠKODA nabízí za výhodné ceny 

originální komplety kol 
s kvalitními pneumatikami. 
Součástí je i pojištění ŠKODA 
Pneugarance, které pomůže 
v případě neopravitelného 
poškození pneumatiky.

970 Kč
Cena

1   PO HŘEBENECH KRUŠNÝCH HOR
Bublava, Abertamy, Boží Dar, Klínovec. Jména 
známých horských středisek spojuje klikatá silnice 
vedoucí takřka po hřebenu Krušných hor, 
zapomenutými vesničkami a samotami, lesy i přes 
horské louky. Ze Sokolova směr Kraslice a pak po 
okreskách Podkrušnohoří. Cestou poznáte četné 
rozhledny (Olověný vrch/Bublava, Blatenský vrch, 
Abertamy/Plešivec), přírodní zajímavosti (přebuzská 
rašeliniště) a potěší vás řídký provoz. Zdejší lyžařská 
střediska mají i zajímavý letní program.

  www.krusnehory.cz

4   TROJZEMÍ
Čtyřikrát lze stát na hranicích Česka takřka současně 
ve třech státech. Na jihovýchodě u soutoku Dyje 
a Moravy, dále v jablunkovském výběžku na Hrčavě a na 
Šumavě poblíž Třístoličníku. Nejlákavější je Trojmezí 
u Hrádku n. N., kde se z české strany do Německa 
můžete přebrodit upraveným korytem řeky. Silniční síť 
v okolí je vesměs čerstvě opravená a bez výjimky krásně 
trasovaná, doporučujeme neminout poněkud ukrytý 
a citlivě rekonstruovaný hrad Grabštejn, odkud vede 
malebná silnice do Bílého Kostela.

  www.branatrojzemi.cz

2  ZA RADEGASTEM NA PUSTEVNY
Na prohlídku jedinečného skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm můžete navázat návštěvou Pusteven. Horská 
silnička vede z Prostřední Bečvy a nahoře najdete nejen 
unikátní stavby architekta Dušana Jurkoviče (Maměnka, 
rekonstruovaná dřevěná zvonička, po požáru obnovovaný 
Libušín) a sochu boha Slunce Radegasta, ale také placené 
parkoviště. Pustevny (1 020 m n. m.) jsou výborným 
východištěm pěších túr i cyklovýletů.

  www.pustevny.cz
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HLAVNĚ BEZPEČNĚ!
Lákavých silnic v krásných kulisách je v Česku 

dostatek. Abyste si zážitky za volantem mohli 
vychutnat plnými doušky a bezpečně, musí 
být vůz v perfektní kondici a mít správně 

nahuštěné pneumatiky. Ty si zkontrolujete snadno sami 
(tabulku tlaků najdete pod víčkem nádrže), o bezvadnou 
kondici vozu se nejlépe postarají školení profesionálové ve 

více než dvou stovkách autorizovaných servisů ŠKODA. 

SPORTOVNÍ I ELEGANTNÍ
E-shop ŠKODA nabízí za výhodné ceny 

originální komplety kol 
s kvalitními pneumatikami. 
Součástí je i pojištění ŠKODA 
Pneugarance, které pomůže 
v případě neopravitelného 
poškození pneumatiky.

3   VLTAVSKÁ KASKÁDA
Nejdelší řeku v republice si „sjeďte“ autem. 

Výhledy a silničky cestou stojí opravdu za to. Po 
exkurzi v podzemí lipenské přehrady, za níž je naše 

největší umělé jezero, střídejte pod Českým 
Krumlovem levý a pravý břeh přejezdy přes hráze Orlíku 

(nejvyšší a největší objem), Slap nebo unikátního 
Žďákovského mostu. Štěchovická přehrada má nejvyšší  
(20 m) a největší (lodě až 1 000 t) plavební komoru 
v Česku, a je navíc i přečerpávací (nádrž na kopci Homole). 
Výlet zakončete přehradou Vrané, která je poslední 
v kaskádě a také nejstarší.   

  www.visitvltava.cz

4   TROJZEMÍ
Čtyřikrát lze stát na hranicích Česka takřka současně 
ve třech státech. Na jihovýchodě u soutoku Dyje 
a Moravy, dále v jablunkovském výběžku na Hrčavě a na 
Šumavě poblíž Třístoličníku. Nejlákavější je Trojmezí 
u Hrádku n. N., kde se z české strany do Německa 
můžete přebrodit upraveným korytem řeky. Silniční síť 
v okolí je vesměs čerstvě opravená a bez výjimky krásně 
trasovaná, doporučujeme neminout poněkud ukrytý 
a citlivě rekonstruovaný hrad Grabštejn, odkud vede 
malebná silnice do Bílého Kostela.

  www.branatrojzemi.cz

2  ZA RADEGASTEM NA PUSTEVNY
Na prohlídku jedinečného skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm můžete navázat návštěvou Pusteven. Horská 
silnička vede z Prostřední Bečvy a nahoře najdete nejen 
unikátní stavby architekta Dušana Jurkoviče (Maměnka, 
rekonstruovaná dřevěná zvonička, po požáru obnovovaný 
Libušín) a sochu boha Slunce Radegasta, ale také placené 
parkoviště. Pustevny (1 020 m n. m.) jsou výborným 
východištěm pěších túr i cyklovýletů.

  www.pustevny.cz

5  PO HRANICI, PO ORLICI
V Orlických horách teče přímo po hranici s Polskem 
Divoká Orlice a její tok kopíruje krásná příhraniční silnice. 
Cesta od Masarykovy chaty na Šerlichu přes Neratov 
s proslulým poutním kostelem až k Zemské bráně 
a komplexu rozlehlé tvrze Hanička láká k výletům po okolí. 
Stejný start i cíl má úchvatná hřebenová Jiráskova cesta, 
přístupná pěšky nebo na kole.

  www.neratov.cz, www.hanicka.cz
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PRO MILOVNÍKY PŘÍRO DY 
Přírodu je nejlépe poznávat tím 
nejstarším ze všech způsobů – 
pěšky. Teprve při pěších 
toulkách si uvědomíme, že ta 
naše na mapách malá země 
zase není tak nepatrná a hlavně 
že má krajinu nejen malebnou, 
ale i rozmanitou. 
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3  ŠUMAVSKÁ RAŠELINIŠTĚ
Mezi symboly a poklady Šumavy patří rašeliniště, 
zvané v centrální části národního parku slatě. 
Přístupných je nyní jen několik – Jezerní, 
Cikánská, Tříjezerní, Chalupská, Malý Ponec 
a Soumarské rašeliniště. Některá další 
rašeliniště jsou přístupná pouze v rámci 
programu Správy NP Šumava „Průvodci 
divočinou“, například to největší, Modravské. 
Rašeliniště a šumavské močály nejvíce 
„proslavil“ film Král Šumavy.

  www.npsumava.cz

1  NAHLÉDNĚTE POD ZEM
Pestré geologické podloží České republiky 

dalo vzniknout škále podzemních dutin 
a propastí. Běžně přístupných je 14 jeskyní, nejvíce 

na Moravě. Vzhledem k velkému zájmu je v hlavní 
sezoně doporučena rezervace. Nejznámější je oblast 
Moravského krasu, ale doporučujeme navštívit také 
Zbrašovské aragonitové jeskyně v malebném údolí 
řeky Bečvy (lázně Teplice nad Bečvou), řazené mezi 
podzemní prostory evropského významu. 

  www.caves.cz

2  VYHLÍDKY PODKOVA A MÁJ 
Jedinečné vltavské meandry mezi Kamýkem a Orlíkem 
u Slap naštěstí nezaplavily přehrady. Patří mezi českými 
přírodními zajímavostmi k méně známým, což má na 
svědomí chybějící značení. Na Solenickou podkovu je 
nejlepší výhled ze skaliska Na Vraném nedaleko vrchu  
Na Altánku, kam vede zelená značka. Dál už je to orientačně 
náročnější.

  www.turistika.cz
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 KLID A ODPOČINEKPRO MILOVNÍKY PŘÍRO DY 

BÝT VIDĚN!
 Při pěších 
výletech 

nezapomínejte, 
že chodci musí 

být dle 
vyhlášky při 

chůzi po 
silnici po 

setmění označení 
reflexními prvky.  

Využít lze buď 
oblečení s odrazivými 
plochami, reflexní 

pásky, či ideálně 
vestu. 

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz
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4  SOUTĚSKY 
     NA ŘECE KAMENICI 
Podél hlubokých kaňonů vedly nejdříve pěší 
stezky, ale již na sklonku 19. století se 
podařilo zpřístupnit Edmundovu soutěsku, 
později i Divokou soutěsku. Lodě vyplouvající 
z Hřenska se „ztratí“ na úzké říčce mezi 
skalami vysokými 50 až 150 m, s pozoruhod-
nými tvary a roztodivnými názvy. Pěší vstup 
do soutěsek je možný jen na čtyřech místech 
po turistických značkách.

  www.hrensko.eu

5  PARKY A ZAHRADY
Nejen divoká příroda, ale i kultivovaná 
a slavná. První příčku mezi zahradami a parky 
(minimálně) Moravy má jistou Květná zahrada v Kroměříži, 
která se pro svou dochovanou historickou a slohovou 
autenticitu architektury i krajinných a zahradních úprav 
dostala na seznam světových kulturních památek UNESCO. 
Tato tzv. italská zahrada zaujme i 244 m dlouhou galerií 
antických soch a dvěma velkými skleníky.

  www.zamek-kromeriz.cz

2 VYHLÍDKY PODKOVA A MÁJ 
Jedinečné vltavské meandry mezi Kamýkem a Orlíkem 
u Slap naštěstí nezaplavily přehrady. Patří mezi českými 
přírodními zajímavostmi k méně známým, což má na 
svědomí chybějící značení. Na Solenickou podkovu je 
nejlepší výhled ze skaliska Na Vraném nedaleko vrchu  
Na Altánku, kam vede zelená značka. Dál už je to orientačně 
náročnější.

www.turistika.cz

OUTDOOROVÁ 
BUNDA KOLEKCE RS

Bunda pro výlety do přírody 
z lehké, prodyšné a vodoodpu-

divé funkční tkaniny (prodyšnost 
10 000 mm g/m2/24 h, 

voděodolnost 10 000 mm) je 
rychleschnoucí, odolná vůči UV 

záření a zápachu.

SPORTOVNÍ 
SVETR
Svetr z jemně 
strukturovaného 
materiálu v moderním 
šedém melanž odstínu 
je v nabídce v dámské 
i pánské variantě.

RYCHLESCHNOUCÍ OSUŠKA
Letní koupání zpříjemní kompaktní a lehká 
rychleschnoucí vysokoabsorpční osuška,
která se vejde do každého batohu.
Rozložená má rozměry 75 x 150 cm.

TEPLÉ ZŮSTANE TEPLÉ
Dvouplášťový vakuový termohrnek s konstrukcí 
z nerezové oceli a soft touch povrchem udrží 
nápoje teplé po celou dobu výletu. 

VAK MONTE CARLO
Pro kratší výlety poslouží výrazný červený vak
z kolekce Monte Carlo, vyrobený z odolné tkaniny. 

1012 Kč
Cena
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LEVNĚJŠÍ SERVIS
Nechat před dovolenou vůz zkontrolovat 
v autorizovaném servisu je více než 
doporučeníhodné. Pro majitele vozů starších 
čtyř let navíc ŠKODA nabízí program Šeková 
knížka, díky němuž lze ušetřit až 20 % na 
originální díly pro údržbu, a navíc i práci 
servisu potřebnou pro jejich výměnu. Ušetřit 
tak lze za komponenty brzd, spojky, tlumiče, 
výfuky, rozvody i originální příslušenství 
ŠKODA.

PRO VŠECHNY PŘÍPADY
V nečekaných situacích je profesionální pomoc k nezaplacení. 

Přitom může být zdarma! Doživotní záruka mobility se vztahuje na 
všechny vozy ŠKODA, u starších vozů ji lze prodloužit při absolvování 
servisní prohlídky v autorizovaném servisu ŠKODA. V rámci záruky 
mobility je vám plně dostupná nonstop asistenční služba ŠKODA 
Assistance, která poskytne pomoc na cestách 365 dní v roce, a to 
nejen doma, ale v celé Evropě. Asistenční služba pomůže s řešením 
problému na místě, pokud nebude možno příčinu odstranit na počkání, 
zařídí odtah do nejbližšího autorizovaného servisu ŠKODA. V případě 
potřeby je vám k dispozici i náhradní vůz, případně ubytování v hotelu. 
To vše samozřejmě zdarma.

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

POVINNÁ VÝBAVA
S rostoucím letním provozem roste i aktivita policie, včetně kontrol povinné 
výbavy. Ta má dle platné vyhlášky obsahovat: reflexní vestu, výstražný 
trojúhelník, lékárničku (pozor na datum použitelnosti), hever, klíč na kola 
a náhradní kolo, případně lepicí sadu, je-li pro vůz schválena. Dále sadu 
pojistek a sadu žárovek obsahující jeden kus od všech typů vnějšího 
osvětlení – pozor na univerzální sady, které často neobsahují všechny 
žárovky. V e-shopu ŠKODA pohodlně koupíte prvky povinné výbavy 
za výhodné ceny, a to včetně kompletních sad žárovek pro jednotlivé 
modely. Nezapomeňte ani na formulář záznamu o nehodě, jakkoli 
položkou povinné výbavy není.

ČISTÝ VZDUCH
V letních vedrech je klimatizace asi 
nejvyužívanějším komfortním prvkem 
auta. Aby fungovala bezvadně, je třeba ji 
pravidelně čistit. Na výparníku nečištěné 
klimatizace se množí choroboplodné 
zárodky, které se následně dostávají do 
kabiny vozu. Klimatizaci lze vyčistit buď 
dezinfekčním sprejem, nebo nejlépe ozonem 
pomocí specializovaného přístroje. Celková 
údržba klimatizace a hloubkové čištění 
ozonem, které odborně provedou technici 
v kterémkoli autorizovaném servisu 

ŠKODA, trvá cca hodinu. Letošní 
silná pylová sezona klade zvýšené 

nároky také na 
kabinový filtr. 
Během pylové 
sezony je 
v jednom metru 
krychlovém 
přibližně  
3 000 pylových 
zrnek, která 

vyvolávají alergické reakce jako slzení očí či 
kýchání. Během kýchnutí člověk neudrží otevřené 
oči, což znamená, že i v rychlosti pouhých  
50 km/h ujedete při kýchání naslepo 13 metrů. 
ŠKODA nabízí nejen Originální kabinové filtry 
a výhodné filtry Economy pro starší vozy, ale také 
vysoce účinné uhlíkové vložky. Ty kromě čistění 
vzduchu navíc absorbují pachy a neutralizují 
škodlivé plyny, jako např. oxidy dusíku. 

ZÁBAVA I POUČENÍ
YouTube kanál ŠKODA AUTO Česká republika nabízí poutavý 
obsah ze světa značky ŠKODA, například ze zákulisí výroby 
a designu, novinky z motosportu i modelových řad a mnoho 
dalšího. Například seriály jako ŠKODA Nezeptat se, kde se 
můžete mimo jiné dozvědět, jak dokonale umýt svůj vůz či jak 
bezpečně cestovat s domácími mazlíčky, a ŠKODA Není 
doma, nabízející tipy na výlety po krásných zákoutích Česka.           

BEZPEČNÝ VÝHLED
Pro dokonalý výhled z vozu i v letních 

měsících doporučujeme letní směs do 
ostřikovačů z nabídky originální 

autokosmetiky ŠKODA. Kapalina je 
náročně testována a zaručuje vynikající čisticí schopnost, 
odstraňuje nečistoty i hmyz zachycený na čelním skle 

a zároveň zamezuje poškození lakovaných povrchů, gumiček 
stěračů, těsnění i plastových dílů a krytů světel. S hmyzem na 
skle pomohou také kvalitní nové stěrače, například z nabídky 

cenově výhodných dílů pro starší vozy ŠKODA Economy.

Po domácích silnicích jezdíme denně, tak jaképak copak… Výprava
na dovolenou s sebou ale přece jen přináší více očekávání a stresu. 
I drobné zádrhele mohou zkazit náladu. Následující
mix tipů vám pomůže cestu usnadnit
a zpříjemnit.

Fotografie: ŠKODA AUTO, archivy firem,
Wikimedia Commons (fir002, Stanislav Dusík, Casrten_Weihe,

Petr1888, Koni Pas, Deror_avi), Matyáš Theuer, Jiří Zerzoň, Ondřej Lilling,
Vojtěch Med, Štěpán Rosenkranz, Správa Národního parku Šumava

167 Kč
Akční cena 

236 Kč
Cena jen 

MŮŽE SE HODIT 
Povinnou výbavu musíte mít každopádně, je ale vhodné 
vozit v autě i několik dalších užitečných drobností. 
Například tažné lano (nejlepší je elastické), které 
kupodivu mezi položky povinné výbavy nepatří. Pro 
případ neřešitelného uvíznutí v zácpě na dálnici, které se 
může protáhnout i na dlouhé hodiny, se doporučuje mít 
v autě vždy zásobu alespoň dvou litrů vody, lehkou 
deku proti prochladnutí v noci a několik kousků 
trvanlivých vysokoenergetických potravin (např. 
energetické müsli tyčinky). Soupravu užitečných 
maličkostí pro každou situaci doplňte ještě baterkou  
a nožíkem, případně sadou SwissCard ze strany 10.

235 Kč
Akční ceny od

134 Kč
Akční cena 

18_19_asistencnisluzby.indd   18 22.05.2018   11:49:29

https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/autolekarnicka
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/vystrazny-trojuhelnik
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/sada-zarovek-pro-vozy-yeti-5l0052000x
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/letni-smes-do-ostrikovacu-hba096037x--11
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/elasticke-tazne-lano


PRO KLID NA CESTÁCH   UŽITEČNÉ INFORMACE

19

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY
Dle pravidel silničního provozu je povinností každého řidiče zajistit 
bezpečnost nejen spolucestujících, ale i převážených zvířat. 
Pravděpodobnost zranění nezajištěného psa je při autonehodě značně 
vysoká, při nárazu navíc může dojít k vymrštění zvířete do kabiny vozu 
a vážnému zranění posádky. Pokud je pes připoután kvalitním a účelně 
navrženým pásem, rozloží se zatížení při nárazu na celý jeho hrudní koš, 
čímž se násobně zvyšuje šance na přežití nehody bez zranění. Připoutaný 

pes se navíc nemůže volně pohybovat po kabině, 
nevyrušuje řidiče a je v bezpečí i při prudkém 

brzdění či úhybném manévru. Kromě pásů pro 
psy ve čtyřech velikostech (S–XL) nabízí 

ŠKODA pro cestování s domácími 
mazlíčky také ochranný potah na 
zadní sedadla, vyrobený z odolného, 
nepropustného a snadno 
omyvatelného materiálu. Potah 
jednoduše upevníte pomocí ok 
navlečených na hlavové opěrky 
sedadel.

PRO VŠECHNY PŘÍPADY
V nečekaných situacích je profesionální pomoc k nezaplacení. 

Přitom může být zdarma! Doživotní záruka mobility se vztahuje na 
všechny vozy ŠKODA, u starších vozů ji lze prodloužit při absolvování 
servisní prohlídky v autorizovaném servisu ŠKODA. V rámci záruky 
mobility je vám plně dostupná nonstop asistenční služba ŠKODA 
Assistance, která poskytne pomoc na cestách 365 dní v roce, a to 
nejen doma, ale v celé Evropě. Asistenční služba pomůže s řešením 
problému na místě, pokud nebude možno příčinu odstranit na počkání, 
zařídí odtah do nejbližšího autorizovaného servisu ŠKODA. V případě 
potřeby je vám k dispozici i náhradní vůz, případně ubytování v hotelu. 
To vše samozřejmě zdarma.

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

POVINNÁ VÝBAVA
S rostoucím letním provozem roste i aktivita policie, včetně kontrol povinné 
výbavy. Ta má dle platné vyhlášky obsahovat: reflexní vestu, výstražný 
trojúhelník, lékárničku (pozor na datum použitelnosti), hever, klíč na kola 
a náhradní kolo, případně lepicí sadu, je-li pro vůz schválena. Dále sadu 
pojistek a sadu žárovek obsahující jeden kus od všech typů vnějšího 
osvětlení – pozor na univerzální sady, které často neobsahují všechny 
žárovky. V e-shopu ŠKODA pohodlně koupíte prvky povinné výbavy
za výhodné ceny, a to včetně kompletních sad žárovek pro jednotlivé 
modely. Nezapomeňte ani na formulář záznamu o nehodě, jakkoli 
položkou povinné výbavy není.

POHODLNĚ AŽ DO CÍLE
Silniční síť se stále mění a dostavuje, mění se 
místní úpravy i názvy ulic. Abyste vždy bez 
problémů, zdržení a zbytečně najetých 
kilometrů dorazili do cíle své cesty, 
aktualizujte mapové podklady v navigaci 
svého vozu. Nejnovější navigační data pro 
vozy ŠKODA s infotainmenty MIB získáte 

z pohodlí domova na portálu pro aktualizace, který po zadání VIN vozu nabídne 
nejnovější mapy ke stažení zdarma. Pro starší vozy jsou u všech prodejců 
ŠKODA k dispozici datové nosiče s aktuálními mapami, nejnovější online 

infotainmenty s konektivitou se aktualizují automaticky průběžně.

ČISTÝ VZDUCH
V letních vedrech je klimatizace asi 
nejvyužívanějším komfortním prvkem 
auta. Aby fungovala bezvadně, je třeba ji 
pravidelně čistit. Na výparníku nečištěné 
klimatizace se množí choroboplodné 
zárodky, které se následně dostávají do 
kabiny vozu. Klimatizaci lze vyčistit buď 
dezinfekčním sprejem, nebo nejlépe ozonem 
pomocí specializovaného přístroje. Celková 
údržba klimatizace a hloubkové čištění 
ozonem, které odborně provedou technici 
v kterémkoli autorizovaném servisu 

ŠKODA, trvá cca hodinu. Letošní 
silná pylová sezona klade zvýšené 

nároky také na 
kabinový filtr. 
Během pylové 
sezony je 
v jednom metru 
krychlovém 
přibližně  
3 000 pylových 
zrnek, která 

vyvolávají alergické reakce jako slzení očí či 
kýchání. Během kýchnutí člověk neudrží otevřené 
oči, což znamená, že i v rychlosti pouhých  
50 km/h ujedete při kýchání naslepo 13 metrů. 
ŠKODA nabízí nejen Originální kabinové filtry 
a výhodné filtry Economy pro starší vozy, ale také 
vysoce účinné uhlíkové vložky. Ty kromě čistění 
vzduchu navíc absorbují pachy a neutralizují 
škodlivé plyny, jako např. oxidy dusíku. 

ZÁBAVA I POUČENÍ
YouTube kanál ŠKODA AUTO Česká republika nabízí poutavý 
obsah ze světa značky ŠKODA, například ze zákulisí výroby 
a designu, novinky z motosportu i modelových řad a mnoho 
dalšího. Například seriály jako ŠKODA Nezeptat se, kde se 
můžete mimo jiné dozvědět, jak dokonale umýt svůj vůz či jak 
bezpečně cestovat s domácími mazlíčky, a ŠKODA Není 
doma, nabízející tipy na výlety po krásných zákoutích Česka. 

Fotografie: ŠKODA AUTO, archivy firem,
Wikimedia Commons (fir002, Stanislav Dusík, Casrten_Weihe,

Petr1888, Koni Pas, Deror_avi), Matyáš Theuer, Jiří Zerzoň, Ondřej Lilling,
Vojtěch Med, Štěpán Rosenkranz, Správa Národního parku Šumava

MŮŽE SE HODIT
Povinnou výbavu musíte mít každopádně, je ale vhodné
vozit v autě i několik dalších užitečných drobností.
Například tažné lano (nejlepší je elastické), které
kupodivu mezi položky povinné výbavy nepatří. Pro
případ neřešitelného uvíznutí v zácpě na dálnici, které se
může protáhnout i na dlouhé hodiny, se doporučuje mít
v autě vždy zásobu alespoň dvou litrů vody, lehkou
deku proti prochladnutí v noci a několik kousků
trvanlivých vysokoenergetických potravin (např.
energetické müsli tyčinky). Soupravu užitečných
maličkostí pro každou situaci doplňte ještě baterkou
a nožíkem, případně sadou SwissCard ze strany 10.

1 461 Kč
Cena
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http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/bezpecnostni-pas-pro-psy-000019409*
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