
AKCE A TIPy
PRO PARTIČKYV ZIMĚ NA lYŽE … lYŽOVÁNÍ

FRANCIE
ALPE D’HUEZ
Rezidence Alpe d´Huez  
a L´Ecrin d´Huez
od 7 790 Kč/os.  
za 7 nocí + 6denní skipas
více na str. 104–105

TIGNES-VAL D’ISÉRE 
Rezidence Tignes, RPP  
a Hameau du Borsat
od 11 450 Kč/os.  
za 7 nocí + 6denní skipas, bazén, kluziště
více na str. 114–115

ITÁLIE

RAKOUSKO
SAALBACH-HINTERGLEMM
Apartmány Hinterfeldweg
od 3 640 Kč/os. za 5 nocí 
více na str. 36

TAUPLITZ
Hotel Berghof
od 11 040 Kč/os. za 7 nocí s polopenzí
více na str. 45

NAASFELD
Chalety Kleine Feriendorf a Apartmány 
Forellenhof Waldner
od 1 650 Kč/os. za 4 noci 
více na str. 60-61

VAL DI FIEMME
Rezidence Le Plejadi
od 5 570 Kč/os. za 4 noci + 4denní skipas 
více a str. 82

MARILLEVA-FOLGÁRIDA
Rez. Sole Alto, Artuik a Copai FreeSki týdny 
od 5 860 Kč/os. za 7 nocí + 6denní skipas 
více a str. 86-87

PASSO TONALE
Rezidence Tonale a Savoia 
od 5 690 Kč/os. za 7 nocí + 6denní skipas 
více a str. 88-89

LIVIGNO
Rezidence Livigno
FreeSki týdny od 6 490 Kč/os.  
za 7 nocí + 6denní skipas 
více a str. 91

Apartmány, chalety i penziony pro menší i větší 

skupiny se společným bydlením i posezením. 

RAKOUSKO
PITZTAL
Prázdninový dům Alpenrose, s polopenzí, pro max.
41 os., 2–4lůžkové pokoje, společenská místnost, str. 15

ÖTZTAL ARENA-SÖLDEN
Penzion a apartmány Garni Flori, pro 10–12 os., str. 21

STUBAI 
Penzion Danler, pro 20–23 os., str. 24

WILDSCHÖNAU – SKI JUWEL
Apartmány Astoria pro 10 a 12 os., str. 27

ZILLERTAL
Apartmány a chalety Schneeberger,  str. 30

TAUPLITZ
Apartmány a bungalovy Sonnenalm, str. 45

LUNGAU
Chalety Bogensperger, pro 12–16 os., str. 52

TURRACHERHÖHE
Chalety Almdorf pro 16 a 8 os., sauna, str. 59

NASSFELD
Chalety a Apartmány, str. 60–63

MÖLLTAL
Apartmány Edelweiss, až pro 11 os., str. 65

ITÁLIE
MARILLEVA-FOLGÁRIDA
Rezidence Copai, apartmány pro 2–6 os., str. 87

BORMIO-SANTA CATHERINA
Rezidence** Castello, apartmány pro 3–6 os., str. 93

FRANCIE
PRALOUP
Chalety Vacances, pro 12-14 os., str. 98

ALPE D´HUEZ
Chalety Alpenvue a Sapins, pro 10 resp. 14 os., str. 105

CHAMROUSSE
Rez. Les Villages du Bachat, pro 8–10 os., str. 108

LA ROSIÉRE
Chalety Gaiduch, pro 14 os., str. 109

TŘI ÚDOLÍ – LES MENUIRES
Chalet**** Marmottes, pro 16 os., str. 112

ŠVÝCARSKO
ČTYŘI ÚDOLÍ
Chalety*** Veysonnaz, pro 10 os., str. 120
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ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY PRO ŽÁKY A STUDENTY. 
PRO PEDAGOGY ZDARMA!

SKI& WELLNESS
DOKONALÝ POBYT 
PRO NÁROČNÉ.

Nechte se hýčkat v sauně, parní lázni, bazénu, vířivce či při masáži a užijte si wellness přímo v hotelu. 

RAKOUSKO
PITZTAL
Prázdninový dům ALPENROSE
od 4 200 Kč/os. za 3 noci s polopenzí + 3denní skipas, str. 15

WILDSCHÖNAU – SKI JUWEL
Penzióny s polopenzí nebo apartmány bez stravy, str. 26

NASSFELD
Chalety Marcius 
od 4 690 Kč/os. za 4 noci + 4denní skipas, str. 63

KALS-MATREI
od 6 990 Kč/os. za 4 noci s polopenzí + 4denní skipas, str. 67

RAKOUSKO
PITZTAL
Hotel**** Seppl str. 17

ÖTZTAL
Apartmány Panorama str. 22

STUBAI
Hotel**** Kindl str. 25

ZILLERTAL/HINTERTUX
Hotel**** Waldfriede  
a Hotel**** Neuhintertux str. 31

KAPRUN-ZELL AM SEE
Hotel**** Der Waldhof str. 34

GASTEINERTAL
Hotel*** Alpenblick str. 40

SCHLADMING-DACHSTEIN
Hotel**** Höflehnerhof str. 43

DACHSTEIN WEST
Vitalhotel Gosau str. 49

ITÁLIE
VAL DI FIEMME
Hotel*** Zanon str. 83

LYŽE
A TERMÁLY
RAKOUSKO
ÖTZTAL ARENA – SÖLDEN
AQUADOM Längenfeld – termály uprostřed hor, str. 20–22

GASTEINERTAL
ALPENTHERME v Bad Hofgasteinu a skalní lázně FELSENTHERME
v Bad Gasteinu, str. 38–40

TAUPLITZ
GRIMMING THERME v Bad Mittendorfu, str. 44-45

BAD KLEINKIRCHHEIM
RÖMERBAD a ST. KATHREIN
Ski Thermen týdny – pobyty na 4- až 7 nocí se skipasem
a 50% nebo 100% sleva do lázní!, str. 54–58

 

Ideální kombinace lyžování a relaxu ve vyhlášených termálních lázních. 

Využijte výhodné kombinace a slevy u některých ubytovatelů.

ŠVÝCARSKO
JUNGFRAU
Hotel**** Sunstar str. 123

ZERMATT
Hotel**** Superior Schweizerhof str. 125

3LYŽÁKY 
V ALPÁCH



2016–2017

Milí klienti, lyžaři a snowboardisté,  

dovolte nám poděkovat za věrnost všem, kdo s námi vyrážíte opakovaně nebo 
alespoň jednou na svoji zimní dovolenou. Těšíme se na poptávky i těch z vás, 
kdo jste naše služby prozatím nevyužili a chystáte se je využít nyní. Věříme, že 
se po letošní sezoně i díky vám naše „lyžařská rodina“ opět rozroste o nové 
spokojené klienty. 
Jsme velmi potěšeni a děkujeme za vaše doporučení svým známým, kolegům, 
rodině a kamarádům. Je to pro nás veliký závazek a současně i ocenění práce 
celého našeho týmu a věříme, že i letos splníme všechna vaše očekávání a přání 
a zajistíme vám bezvadnou dovolenou a skvělé lyžařské zážitky. Rádi vám 
zorganizujeme lyžařský pobyt podle vašich představ a přání a navíc vydáte-li 
se s námi na lyže nebo snowboard opakovaně, poskytneme vám jako bonus 
za důvěru slevu stálého klienta.  
V tomto katalogu najdete pobyty převážně s vlastní dopravou nejen 
do vyhlášených lyžařských středisek zvučných jmen, ale také do menších 
a méně „profláknutých“ středisek a oblastí, o kterých jsme přesvědčeni, že 
stojí za to si v nich zalyžovat a že vám mohou nabídnout přesně to, co od zimní 
dovolené očekáváte právě vy. 
I letos tak u nás najdete bezmála 60 středisek Rakouska, Itálie, Francie 
a Švýcarska s 360 ubytovacími kapacitami od apartmánů a prázdninových bytů 
až po čtyřhvězdičkové hotely. To je dost široká nabídka na to, abychom uspokojili 
potřeby a požadavky každého z vás. Nicméně i v případě, že v naší nabídce 
nenajdete to své vysněné pravé „ořechové“, neváhejte se na nás obrátit se svými 
požadavky. Najdeme vám a připravíme pobyt podle vašeho přání a představ. 
 Těšíme se na vás i vaše dotazy a rezervace - volejte, mailujte, lajkujte! 
A nezapomeňte, na www.sport-s.cz si můžete nejen udělat online rezervaci, ale 
najdete zde i další nabídky, které se do katalogu nedostaly, stejně jako aktuální 
ceny a další novinky a informace. 
Aktuality najdete také na Facebooku – staňte se našimi fanoušky.
 
Vaše cestovní kancelář Sport-S

Cestovní kancelář Sport-S je členem 
Asociace cestovních kanceláří ČR

Copyright©: Všechna práva vyhrazena. Žádná část obsahu této publikace nesmí být 
kopírována nebo zveřejněna v tiskové či elektronické podobě nebo jakkoli jinak použita pro 
další šíření bez výslovného písemného souhlasu Sport-S.
Foto titulní strana: Adobe Stock
Děkujeme za poskytnutí fotografií všem klientům, spolupracovníkům i partnerům.

KONTAKTY

Pořadatelem zájezdů je: CK Sport-S, s.r.o.
Chomutov, 28. října 1081
tel: 474 624 088, 411 131 288, 289
mobil: 777 263 423, 424
fax: 474 628 874
e-mail: info@sport-s.cz, www.sport-s.cz

Zájezdy a pobyty CK Sport-S si můžete objednat a koupit také u více než 
700 autorizovaných prodejců v celé republice.

2016 2017

DÁRKOVÝ POUKAZ
Vhodný dárek k Vánocům, narozeninám, výročím i svatbám a dalším 
příležitostem - Dárkový poukaz na lyžařský pobyt. Hodnotu poukazu a text 
doplníme dle vašeho požadavku na méno obdarovaného. 
Poukaz pro zimní dovolenou je platný do května 2017.

PROČ „V ZIMĚ NA LYŽE“ SE SPORT-S
  od roku 1991 pro vás připravujeme lyžařské pobyty a zájezdy
  lyžování nás baví a je jednou z našich hlavních specialit
  60 alpských středisek – věhlasných, ledovcových, rodinných i méně 

náročných – prostě pro každého   
  bohatý výběr ubytování z bezmála 400 kapacit v Rakousku, Itálii, Francii 

i Švýcarsku
  ubytování všech kategorií – v prázdninových domech, apartmánech i hotelech 
  informace z první ruky díky naší osobní znalosti nabízených středisek
  jsme online – vaši lyžařskou dovolenou si můžete kompletně zajistit 

i z pohodlí domova

TERMÍNY PRÁZDNIN

Podzimní prázdniny: 26.10.–27.10.2016 (st-čt)
Vánoční prázdniny: 23.12.2016–2.1.2017 (pá–po)
Pololetní prázdniny: 3.2.2017 (pá)
Jarní prázdniny (po–ne)
06.02.–12.02.2017 

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, 
Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13.02.–19.02.2017
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, 
Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, 
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20.02.–26.02.2017
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

27.02.–05.03.2017
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, 
Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

06.03.–12.03.2017
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, 
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město, Prostějov

13.03.–19.03.2017
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny: 13.04.–14.04.2017 (čt–pá)

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne

Září

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Říjen

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Listopad

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30    

Prosinec

  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne

Leden

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Únor

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28    

Březen

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Duben

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Květen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Státní svátky
Prázdniny
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PRVNÍ MOMENT

na pobyty nebo termíny označené v katalogu tímto symbolem, 
můžete získat slevu 1. Moment až -15 % podle této tabulky.

1. Moment do 30.11. od 1.12.

Stálý klient 11% 8% 6% 2%

Nový klient 9% 6% 4% 0%

Skupina >10 osob 2% 2% 2% 2%

Rezervace online 2% 2% 2% 2%

Stálý klient sleva až 15% 12% 10% 6%

Nový klient sleva až 13% 10% 8% 4%

  Slevy 1. Moment platí na pobyty v katalogu označené příslušným symbolem 
s maximální výší slevy podle uvedených termínů.

  Slevy se odečítají od základní ceny. Základní cenou je cena uvedená 
u konkrétního lyžařského pobytu nebo zájezdu bez příplatků, fakultativních 
služeb a eventuálních plateb na místě, snížená o konkrétní slevy ke každému 
pobytu (tj. např. slevy pro děti, mládež, seniory, apod.).

  Slevu získá každý, kdo uzavře do uvedeného termínu cestovní smlouvu 
a uhradí zálohu. 

  Stálý klient je klient Sport-S, který se zúčastnil některé ze zimních nebo 
letních akcí Sport-S v období od 01. 10. 2009 a uvede své rezervační číslo, 
popřípadě místo, termín a název absolvované akce. Sleva platí pro všechny 
osoby uvedené na společné objednávce.

  Skupinová sleva pro skupinu víc jak 10 platících osob - podmínkou pro její 
přiznání je zakoupení shodných služeb na jedné společné objednávce. Klient, 
který objednávku pro skupinu sjednává, zodpovídá za veškeré poskytnuté 
údaje o účastnících skupiny i za celkovou platbu. Pro skupiny větší jak 
20  osob cena po dohodě – informujte se v naší cestovní kanceláři.

  Sleva za rezervaci online – udělejte si svoji rezervaci na www.sport-s.cz 
online a získejte další zajímavý bonus.

  Slevy 1. Moment se nevztahují na pobyty v AKCI a slevy Last Moment.
  Ceny uvedené na www.sport-s.cz jsou aktuální ceny po slevě první moment 

pro nové klienty. Z těchto cen se dále odečítají slevy pro stálé klienty, skupiny 
nebo za rezervaci online.

POUKÁZKY 

HolidayPASS, Šek dovolená, Ticket, Benefit Plus a Benefit
V našich prodejnách můžete pro nabídky uvedené v tomto katalogu a na 
www.sport-s.cz uplatnit platbu poukázkami dle následujících pravidel: 

HolidayPASS – poukázky lze použít pouze pro zájezdy ve smyslu zákona 
č.159/1999 Sb. v hodnotě max. 12 000 Kč na jednu smlouvu, max. však do 50 % 
z celkové ceny zájezdu, na doplatek hrazený klientem se vztahuje Slevový 
systém. Podrobné informace najdete na www.holidaypass.cz. Šek Dovolená 
a poukázky Ticket (Holiday, Mutli, Sport&Kultura, Compliments)  – slouží 
k úhradě pobytu nebo zájezdu v maximální hodnotě 20 000 Kč na osobu, 
podrobné informace najdete na www.seky.cz, resp. www.edenred.cz.

Benefit Plus – slouží k úhradě pobytu nebo zájezdu, více informací na 
www.benefit-plus.cz.

Benefit – slouží k úhradě pobytu nebo zájezdu, více informací na www.benefit.cz.

Platbu poukázkami nahlaste prosím již při rezervaci.

Podmínky pro uplatnění slev:
  Slevy První moment a Poukázky lze uplatnit pouze u ceníků v katalogu, 

u kterých je na ně uveden příslušný odkaz.  
  Slevy První moment a Poukázky, eventuelně nabídky Last moment nebo jiné 

speciální nabídky mimo katalog nelze sčítat.
  Nárok na slevy uplatněte již při objednávání resp. úhradě zálohy!

BONUS PRO 
KLIENTY SPORT-S

Klienti Sport-S, kteří si v období září 2016–květen 2017 
zakoupí pobyt nebo zájezd Sport-S v prodejně CK Sport-S 
nebo při online nákupu na www.sport-s.cz, obdrží slevu 
1 000 Kč při nákupu u největšího českého internetového prodejce lyží 
www.levnelyze.cz. Více informací na www.levnelyze.cz/sports.

SLEVY
Rezervujte si včas svoji lyžařskou dovolenou nebo pobyt 
a získejte vedle možnosti výběru z co nejširší nabídky 
lyžařských terénů a ubytovacích kapacit navíc slevu za včasný 
nákup – 1. Moment ve výši až 15 % z katalogové ceny.

lEVNELYZE.CZ
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PŘIHLÁŠENÍ A ODBAVENÍ
Na zájezd nebo pobyt se můžete přihlásit osobně v naší 
kanceláři v Chomutově, nebo u kteréhokoliv z našich 
prodejců označených logem Sport-S. Můžete se přihlásit 
také online na www.sport-s.cz, e-mailem, telefonicky, 
písemně nebo faxem. Po přihlášení obdržíte Smlouvu 
o zájezdu s uvedeným datem rezervace. Odsouhlasenou 
a podepsanou Smlouvu o zájezdu nám nejpozději 
do termínu rezervace doručte zpět spolu s dokladem 
o úhradě zálohy ve výši 50 %. Úhradu je možné provést 
bankovním převodem, online na našem webu, hotově 
nebo kartou v našich prodejnách, případně složenkou – 
provedením úhrady Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti 
a smluvní vztah je uzavřen. 
Smluvní vztah mezi Sport-S a zákazníkem za použití 
prostředků komunikace na dálku vzniká dnem doručení 
písemného Potvrzení zájezdu zákazníkovi (příp. jeho 
pravomocnému zástupci) ze strany Sport-S nebo jeho 
zplnomocněného prodejce a vstupuje v platnost – nabývá 
účinnosti úhradou zálohy na účet Sport-S – více Všeobecné 
smluvní podmínky Sport-S.
Nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu nebo pobytu je 
nutné uhradit plnou výši ceny. Doplacením plné výše ceny 
se stáváte účastníkem s nárokem na poskytnutí cestovních 
služeb. Po zaplacení obdržíte vouchery s vyjmenovanými 
sjednanými službami, plánek místa s vyznačením check-
in (místa ubytování) a podrobné informace k zájezdu 
s doporučenou trasou, popisem navštívených oblastí, 
ubytování a doporučeným vybavením.
Po obdržení cestovních dokladů zkontrolujte správnost 
a úplnost všech uvedených údajů. Bez těchto cestovních 
dokladů nemůžete nastoupit cestu. V případě jakýchkoliv 
závad nebo nejasností nás neprodleně kontaktujte.

Důležité upozornění:
V některých případech můžete obdržet vouchery 
na ubytování i jen několik dnů před nastoupením cesty. 
Je to způsobeno pozdním zasíláním přesných informací 
o místě ubytování ze strany některých našich zahraničních 
partnerů.

POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU
Pobyty včetně dalších služeb s výjimkou dopravy, kterou 
si účastníci zajišťují sami. Před cestou od nás obdržíte 
informace o místě pobytu, doporučenou trasu, plánek 
místa s vyznačením check-in (místa ubytování) a vouchery, 
kterými se prokážete v místě pobytu u našich zahraničních 
partnerů. V některých destinacích (eventuelně v některých 
termínech) je k dispozici delegát, který vám bude 
nápomocen při organizaci ubytování a poskytne potřebnou 
pomoc na místě. U většiny destinací delegát na místě není, 
případnou pomoc vám namísto delegáta poskytne náš 
operátor na hotline lince, kterou obdržíte v informacích 
před odjezdem.  

POBYTY S DOPRAVOU 
AUTOBUSEM ZA PŘÍPLATEK 
Platí totéž jako v případě pobytů s vlastní dopravou, 
účastníci však navíc mají možnost přikoupit si dopravu 
autobusem do místa pobytu a zpět. Této možnosti lze 
využít u vybraných středisek ve Francii a Itálii. Dopravu 
zajistíme naším autobusem, standardním linkovým spojem 
nebo autobusem některé z našich partnerských cestovních 
či dopravních kanceláří. V autobuse zpravidla není 
průvodce, někteří dopravci mají stevardy. Autobus může 
cestou zajíždět do více středisek. Více informací o dopravě, 
včetně nástupních míst najdete na úvodních stranách 
k jednotlivým zemím – str. 69 (Itálie) a 97 (Francie).

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY  
Mají pevně stanovený termín a v jejich ceně je již zahrnuta 
doprava, ubytování, lyžařská permanentka, delegát a popř. 
další vyjmenované služby. 
Uvedená nástupní místa u konkrétního zájezdu je možné 
po dohodě rozšířit i na další místa (podle trasy a počtu 
účastníků za adekvátní příplatek).
Delegát zajišťuje hladký průběh zájezdu a objednané 
služby, dodržení programu a jeho případné úpravy. Je 
nápomocen při řešení pojistných i jiných mimořádných 
událostí účastníků zájezdu, není však lyžařským 
instruktorem.
Minimální počet účastníků autobusových zájezdů: 25 osob. 

AKCE NA PŘÁNÍ 
pro firmy, skupiny i jednotlivce
Jste dva nebo je vás rovnou dvěstě?
Na základě vašich požadavků vám připravíme zájezd nebo 
lyžařský pobyt podle vašich představ pro vámi vybraný 
termín, místo pobytu, v požadovaném standardu ubytování 
a stravování, včetně dalších doprovodných programů a to 
nejen do středisek uvedených v katalogu.

Další služby, které 
si můžete přikoupit 
na místě v cizí měně – 
např. parkování, ložní 
prádlo apod.  

Konkrétní slevy = slevy 
pro různé věkové kategorie 
(děti, mládež, seniory), pro 
nelyžaře, za přistýlku apod., 
odečítají se od základní 
ceny v tabulce.
CENY = koncové ceny 
pro děti, mládež, seniory, 
u některých tabulek 
uvedeny jako ceny od-do 
v závislosti na termínu 
a obsazenosti apartmánu 
nebo při plné obsazenosti. 
Konkrétní cenu vám 
sdělíme na vyžádání nebo ji 
najdete po zadání kalkulace 
(nezávazné rezervace) 
na www.sport-s.cz.
Slevy Sport-S = První 
moment a Poukázky – viz 
informace na straně 5.

Cena pobytu zahrnuje 
všechny služby taxativně 

vyjmenované,  
ceny v Kč za jednu osobu.

 
Povinné poplatky, které 

je potřeba uhradit v místě 
pobytu. Mohou to být kauce 

za ubytování, které se 
po splnění daných podmínek 

na konci pobytu vracejí, 
případně turistické taxy, 

key-card a jiné místní 
poplatky, bez jejichž úhrady 

není pobyt možný a které 
nelze uhradit předem u CK.

Poplatky za služby, které 
si k vybranému pobytu 

můžete předem objednat 
– např. pojištění, rozšíření 

skipasu apod. Příplatky 
se přičítají k ceně uvedené 

v tabulce.

Cena v Kč/os.

Typ pokoje, apartmánu, 
studia

LYŽOVÁNÍ V AKCI 
– zvýhodněné ceny, 
na které se zpravidla 
nevztahují další slevy

1 NOC ZDARMA
7 nocí za cenu 5 nocí

Cena v Kč/os.

Typ pokoje, lůžka, 
věkové skupiny

Délka pobytu, 
stravování, skipas 

zahrnuté v ceně,  

Termín konkrétní pobyt 
od–do, zpravidla týdenní 

(sobota–sobota, 
neděle–neděle),  

*) atypický termín

N/L – počet nocí (N) /  
počet dnů lyžování (L)

Délka pobytu, 
stravování, skipas 

zahrnuté v ceně

Sezóna rámcové období 
s cenami za týdenní 

i zkrácené pobyty

V ceně: 

Platba na místě (povinná):

Služby za příplatek:

Další služby (platba na místě):

Slevy: 

Věkové kategorie: 

TABULKY TERMÍN

TABULKY SEZÓNA

INFORMACE POD TABULKOU

Vztahují se k cenám nebo příplatkům a slevám a mohou být 
stanovené přesným datem narození, nebo věkem či rokem 
narození (viz konkrétní středisko). Zpravidla bývá vyžadován 
doklad o narození žadatele o slevu.

Pobyty 3 až 7 nocí se snídaní, bez skipasu  Cena v Kč/os.

Sezóna N 1/2 pokoje Přistýlka
Dospělí 5–11 let 12–15 let od 16 let

04.12.–19.12. 3 2 060 2 470 3 170 3 120
04.12.–19.12. 4 2 270 2 820 3 760 3 680
19.12.–09.01. 7=5 3 000 3 060 4 080 4 080
09.01.–30.01. 4 2 270 2 820 3 760 3 680

Pobyty 7 nocí + 6denní skipas Cena v Kč/os.

Termín N/L ST-2 až -4** (A2) ST-2 až -4*** (A3)
4 os. 3 os. 4 os. 3 os. 2 os.

22.12.–29.12. 3 2 060 2 400 2 470 3 170 3 120
29.12.–05.01. 7/6 2 270 2 730 2 820 3 760 3 680
05.01.–12.01. 7=5 3 000 3 610 3 060 4 080 4 080
12.01.–19.01. 7/6 2 270 2 730 2 820 3 760 3 680

7=5
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Ceníky jsou řazeny podle data v řádcích, ve sloupcích najdete ceny pro jednotlivé typy ubytovacích kapacit, případně i věkových 
skupin nebo délky pobytu. Data jsou uvedena buď konkrétně jako „Termín“ od–do nebo rámcově jako „Sezóna“.



PRVNÍ 
MOMENT 

AŽ  -12%

97

km
Vzdálenost 
z Prahy / Brna

Nadmořská výška 
od–do

V provozu od–do  
(v závislosti na sněh. podm.)

Sjezdovek celkem 
– černé, červené, modré, zelené

Běžecké tratě 
km

Lyžování na 
ledovci

Umělé 
zasněžování

Bazén, lázně, 
wellness, sauna

XX.XXX

Počet 
vleků

Počet 
sedaček

Počet 
gondol

Počet 
kabin

Počet 
zubaček, metra

Přepravní kapacita, 
počet vleků celkem

Lyžování ve 
volném terénu

6.12.
18.4.

K ubytovacím kapacitám

pp

Pobyt se snídaní

Pobyt s polopenzí

Bazén, sauna nebo 
wellness v objektu

Wi-fi připojení nebo 
internet v objektu

Domácí mazlíčci vítáni

Pobyt s vlastní dopravou

Pobyt s dopravou 
autobusem za příplatek

Autobusový zájezd

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně pobytů s vlastní dopravou 
ani v ceně zájezdů uvedených v katalogu, doporučujeme vám 
však sjednat si pojištění pro zahraniční cesty. Toto pojištění 
vám sjednáme u UNION poisťovně a.s. Pro cesty do zahraničí 
si můžete vybrat z více typů pojištění, pro lyžařské pobyty 
v Alpách doporučujeme pojištění Typu A30 SPORT, B-SPORT 
nebo C-SPORT, na www.sport-s.cz najdete kompletní přehled 
i dalších typů pojištění včetně sazeb a pojistných limitů. Rádi 
vám poradíme s výběrem pojištění a sjednáme je za podmínek 
uvedených v následujících tabulkách.

Sazebník pojistného 
Kč/den

Typ A30 vč. storna
Dospělý Dítě do 15 let

Typ B 
vč. storna Typ C 

Riziková skupina 
SPORT 72 50 55 36

Riziková skupina 
TURISTA 36 25 24 18

Územní platnost pojištění:
Evropa – pojištění s touto územní platností se sjednává, pokud 
je cílová destinace zájezdu v evropských státech. Pojištění se 
nevztahuje na pojistné události, které nastaly na území České 
republiky, v zemi trvalého pobytu pojištěného a v zemi, v níž je 
pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

RIZIKOVÉ SKUPINY 
SPORT 
osoba, která bude během doby pojištění 
a) provozovat zimní sporty, 
b)  provozovat rizikové sporty, tj. např. lyžování mimo 

vyznačené trasy, freestylové a freeridové lyžování, 
snowkiting, akrobatické lyžování,  heliskiing, skoky 
na lyžích, lety na lyžích,  skikros, skialpinismus, jízda 
na bobech, skibobech a další vyjmenované sporty

TURISTA 
osoba, která nebude během doby pojištění provozovat rizikové 
sporty a/ nebo která nevykonává manuální práce. Pojištění se 
vztahuje i na osoby, které v rámci rekreačních aktivit provozují 
následující zimní sporty: 
  běh na lyžích po vyznačených trasách, 
  jízda na bobech na vyznačených trasách, 
  bruslení na ledě, 
  sáňkování

Upozornění: 
Pojištění lze sjednat jak pro občany ČR, tak i pro cizí státní 
příslušníky. Ke sjednání pojištění je nezbytné znát příjmení, 
jméno, datum narození a adresu.
Pojištění lze sjednat kdykoliv před zahájením cesty. 
Upozorňujeme však, že nárok na plnění z pojištění storna 
vzniká pouze při jeho sjednání nejpozději v termínu úhrady 
zálohy za sjednanou akci.
Více informací a kompletní rozsahy a limity pojištění najdete 
na www.sport-s.cz.

POUŽITÉ PIKTOGRAMY
Ke střediskům

POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka
Typ A30 Typ B Typ C

pojištění léčebných 
výloh v zahraničí

a)  ambulantní ošetření včetně léků, hospitalizace, přeprava 
do a ze zdravotnického zařízení, přeprava zpět do vlasti 7 000 000 Kč 4 000 000 Kč 7 000 000 Kč 

b)  ubytování spolucestující os. ve zdrav. zařízení při 
hospitalizaci dítěte do 6 let 1 000 Kč/noc, max. 10.000 Kč

c)  ubytování a stravování pojištěného v zahraničí, není-li již 
nutná hospitalizace, ale není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč/noc, max. 10.000 Kč

d) přeprava tělesných ostatků 175 000 Kč
e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek 2 500 Kč
f) ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby 2 500 Kč / max. 7 500 Kč
g)  náklady na cestu a ubytování 1 blízké osoby v případě 

hospitalizace poj. v zahr. trvající déle než 10 dnů
cest. náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/1 noc, 

max. 10 000 Kč
h)  náklady na cestu a ubytování 1 blízké osoby v případě 

hospitalizace poj. dítěte do 15 let v zahr. pokud 
hospitalizace trvá i po termínu předpokl. ukončení pobytu

cest. náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/1 noc, 
max. 10 000 Kč

asistenční služby 
v zahraničí, 24 hodin denně dostupný servis při poj. události v zahr. bez limitu

pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, z toho:
18 000 Kč, max. 
9 000 Kč/1 věc, 

spoluúčast 500 Kč

10 000 Kč, max. 
5 000 Kč/věc, 

spoluúčast 500 Kč
–

a)  v případě poj. věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty 
a pobytu (dílčí limit v rámci limitu poj.plnění)

9 000 Kč, max. 
4 500 Kč/1 věc, 

spoluúčast 500 Kč

5 000 Kč, max. 
2 500 Kč/věc, 

spoluúčast 500 Kč
–

b)  v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla 
(jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění)

9 000 Kč, max. 
4 500 Kč/1 věc, 

spoluúčast 500 Kč

5 000 Kč, max. 
2 500 Kč/věc, 

spoluúčast 500 Kč
–

poškození, zničení, 
odcizení, ztráta 
cestovních dokladů

náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí 10 000 Kč –

pojištění odpovědnosti

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2 500.000 Kč
b) majetková újma na věci nebo na zvířeti 1 000.000 Kč
c) jiná majetková újma 500 000 Kč
d) náklady na advokáta / náklady kauce / celkem 50 000 Kč / 75 000 Kč / max. 125 000 Kč

úrazové pojištění
trvalé následky úrazu 180 000 Kč –
smrt v důsledku úrazu 90 000 Kč –

pojištění zrušení 
objednaných služeb

onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin

80% stornopoplatku, –

max. 30 000 Kč/os. max. 
12 000 Kč/os. –

celkem max. 
90 000 Kč

celkem max. 
36 000 Kč –

úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

100% stornopoplatku, –

max. 30 000 Kč/os. max. 
12 000 Kč/os. –

celkem max. 
90 000 Kč

celkem max. 
36 000 Kč –

pojištění nevydařené 
dovolené

odškodné za každý den hospitalizace v době trvání zájezdu, 
pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny

400 Kč/den hosp. 
poj., 240 Kč/den 

spolu přihlášené os. 
– –

pojištění zvýšených 
nákladů na zpětnou 
přepravu

nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, 
nebylo-li možné vrátit se původně předpokládaným 
dopravním prostředkem

8 000 Kč/os., 
celkem max. 

32 000 Kč
– –

pojištění doprovodu nezbytné cestovní náklady dospělé os. doprovázející dítě 
do 15 let ze zahr. do místa trvalého bydliště 24 000 Kč – –

pojištění předčasného 
návratu a nečerpaných 
služeb

a)  nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem 
ze zahraničí do místa trvalého bydliště

8 000 Kč/os., 
celkem max. 

32 000 Kč
– –

b) nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu
16 000 Kč/os., 
celkem max. 

64 000 Kč
– –

pojištění cestovních 
nákladů v případě 
nepojízdného vozidla

nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti, 
nebo ubytování v místě pojistné události 6 500 Kč/os. – –

pojištění zpoždění 
hromadného 
dopravního prostředku

odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku 
o více než 6 hodin při cestě ze zahraničí z důvodu mimořádné 
události

80 Kč/hod., max. 
800 Kč/os. – –

pojištění opožděného 
nástupu na zájezd

nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu 
za takový počet dnů, o jaký pojištěný nastoupil na zájezd 
později

2 400 Kč/os., 
celkem max. 

8 000 Kč
– –

pojištění nákladů 
na technickou pomoc 
při záchranné akci

a) vyhledávání osoby – pátrání

– 1 000 000 Kč –
b) vysvobozování
c) přeprava
d) přeprava tělesných ostatků
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
I. Úvodní ustanovení
Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Sport-S, s.r.o. jsou platné 
pro všechny její akce, tj. zájezdy, programy a služby cestovního ruchu a tvoří 
nedílnou součást Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi cestovní 
kanceláří Sport-S, s.r.o a zákazníkem. 
Smluvní strany: 
1)  Cestovní kancelář Sport-S  

Cestovní kancelář Sport-S, s.r.o. se sídlem Chomutov, Blatenská 2327/113, 
PSČ 430 03, IČ 477 84 113 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4123 (dále jen Sport-S) 
je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle 
zákona č.159/99 Sb. 
a)  organizuje v zahraničí i v tuzemsku akce, tj. sportovní a poznávací zájezdy 

a pobyty pro jednotlivce a skupiny s předem vypsaným programem 
a předem stanovenou kombinací služeb a cenou ve smyslu zákona č. 
159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2522 občanského 
zákoníku (dále jen zájezdy), jednotlivé sportovní programy a pobyty bez 
kombinace služeb (dále jen programy nebo pobyty) a sportovní programy, 
zájezdy a pobyty na objednávku, 

b)  zprostředkovává prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu - prodej 
letenek, trajektů, pojištění, voucherů na ubytování, skipasů apod.(dále jen 
služby). 

2)  Zákazník:  
Zákazníkem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Vzájemný 
vztah a právní poměr mezi Sport-S a zákazníkem se řídí ustanovením 
Občanského zákoníku a zákona č.159/1999 Sb. a je upraven v těchto 
Všeobecných smluvních podmínkách. 

3) Účastník akce: 
a)  Účastníkem se stává zákazník, uzavřením smluvního vztahu se Sport-S 

nebo osoba v jejíž prospěch byl smluvní vztah uzavřen. 
b)  Účastník mladší 18 let se může akce zúčastnit jen s písemným souhlasem 

svého zákonného zástupce. 
c)  Účast osob mladších 15 let je možná pouze v doprovodu dospělé osoby 

s výjimkou akcí určených pro děti a mládež. 
d)  U akcí, které vyžadují určité fyzické nebo psychické předpoklady, se 

předpokládá, že účastník tyto předpoklady nebo nároky splňuje.
II.  Vznik smluvního vztahu 
1) Zákazník je oprávněn objednat zájezd, akci, pobyt, program, či jednotlivé 

služby cestovního ruchu ve všech prodejních místech Sport-S, u všech 
zplnomocněných prodejců (dále jen prodejců), písemně, prostřednictvím 
telefonu, e-mailu a prostředků komunikace na dálku. 

2) Smluvní vztah při prodeji zájezdu mezi Sport-S a zákazníkem vzniká 
na základě zákazníkem odsouhlasené Smlouvy o zájezdu potvrzené Sport-S 
nebo jejím prodejcem a vstupuje v platnost – nabývá účinnosti úhradou 
zálohy na účet Sport-S. Obsah Smlouvy o zájezdu je určen touto smlouvou, 
katalogem Sport-S, příp. jinou nabídkou s odkazem na konkrétní zájezd 
nebo akci a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, příp. Zvláštními 
podmínkami připojenými ke Smlouvě o zájezdu jako její nedílná součást. 

3) Smluvní vztah při prodeji programu, pobytu či jiných služeb, které 
nejsou ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. zájezdem, vzniká mezi 
Sport-S a zákazníkem na základě zákazníkem učiněné objednávky nebo 
odsouhlasené smlouvy potvrzené Sport-S nebo jejím prodejcem a vstupuje 
v platnost – nabývá účinnosti úhradou zálohy na účet Sport-S. Obsah 
smlouvy nebo objednávky je určen touto smlouvou nebo objednávkou, 
příp. jinou nabídkou s odkazem na konkrétní akci a těmito Všeobecnými 
smluvními podmínkami, příp. Zvláštními podmínkami připojenými 
ke smlouvě jako její nedílná součást. 

4) Smluvní vztah mezi Sport-S a zákazníkem za použití prostředků 
komunikace na dálku vzniká dnem doručení písemného Potvrzení zájezdu 
zákazníkovi (příp. jeho pravomocnému zástupci) ze strany Sport-S nebo jeho 
zplnomocněného prodejce a vstupuje v platnost – nabývá účinnosti úhradou 
zálohy na účet Sport-S. 

5) Podpisem vyplněné Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy nebo dokončením 
objednávky při použití prostředků komunikace na dálku zákazník 
stvrzuje, že je mu znám plný obsah Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy, 
a potvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást této smlouvy 
včetně Všeobecných smluvních podmínek, uznává je a souhlasí s nimi. 

6) Podpisem vyplněné Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy nebo dokončením 
objednávky při použití prostředků komunikace na dálku zákazník vyslovuje 
souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů, Sport-S shromažďovala a zpracovávala osobní údaje 
zákazníka, jakož i dalších osob, jejichž jménem jedná, v rozsahu nezbytném 
pro poskytnutí sjednaného zájezdu nebo služeb a pro nabízení služeb 
poskytovaných nebo zprostředkovávaných cestovní kanceláří Sport-S. 

7) Potvrzením Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy, resp. Potvrzením 
zájezdu se Sport-S zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém 
rozsahu a kvalitě. 

8) Sport-S vydává katalogy akcí / zájezdů ve velkém předstihu. Vyhrazuje si 
proto právo oznámit před uzavřením Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy 
změnu údajů uvedených v katalogu. V takovémto případě, kdy se údaje 
ve Smlouvě o zájezdu, resp. jiné smlouvě nebo v v Potvrzení zájezdu 
a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje, uvedené ve Smlouvě / Potvrzení 
zájezdu. 

9) Účastníkem akce s nárokem na poskytnutí cestovních služeb se zákazník 
stává až po doplacení ceny v plné výši. 

10) Po zaplacení celé ceny akce obdrží účastník cestovní doklady s vyznačenými 
sjednanými službami a podrobné informace k akci. Cestovní doklady jsou 
nezbytné pro účast na akci. 

11) Na základě přání zákazníka může Sport-S, pokud je to možné, provést 
změnu v termínu akce a změnu ubytování v rámci místa pobytu. Sport-S 
je oprávněna za provedení těchto změn požadovat od zákazníka vedle 
nezbytných nákladů také úhradu manipulačního poplatku dle odst. 9., čl. VIII.

III. Platební podmínky 
1) Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu 

jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. 
2) Zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50% 

z celkové ceny (včetně objednaných fakultativních služeb a příplatků), není-li 
stanoveno jinak. Zálohu je nutné uhradit do termínu rezervace. 

3)  Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 35 dnů před 
realizací akce. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 35 dnů 
před realizací akce je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny najednou 
do termínu rezervace. 

4)  Způsob platby: úhradu plateb lze provést převodem na účet Sport-S, 
složenkou nebo platební kartou nebo složením hotovosti v prodejním 
místě, přičemž za den zaplacení zájezdu nebo programu či služeb se 
pokládá den připsání platby na účet Sport-S nebo den převzetí hotovosti či 
platby platební kartou. 

5)  V případě nedodržení termínu úhrady ceny akce zákazníkem, je Sport-S 
oprávněna od smlouvy odstoupit, přičemž není dotčeno její právo na náhradu 
škody zákazníkem. 

6)  Všechny přijaté úhrady jsou až do dne ukončení akce (do poslední 
poskytnuté služby) účtovány jako zálohy. 

IV. Cena
1)  Cena akce / zájezdu nebo služby je smluvní cenou mezi zákazníkem 

a Sport-S a rozumí se jí cena uvedená ve Smlouvě o zájezdu / Potvrzení 
zájezdu nebo jiné smlouvě, která zahrnuje sjednané služby, které jsou pro 
každou akci předem stanovené nebo dohodnuté. 

2)  Případné slevy, vyhlášené Sport-S po datu uzavření Smlouvy o zájezdu 
nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. 

3)  Za služby, které jsou součástí akce a které účastník vlastní vinou nevyužije, 
se náhrada neposkytuje. 

4)  Sport-S je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným 
úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu / Potvrzení 
zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: 

a)  ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to o částku, která odpovídá 
podílu, který připadne na jednoho účastníka zájezdu z rozdílu nové a původní 
ceny za dopravu nebo z rozdílu ceny pohonných hmot, nebo 

b)   plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních, lodních 
nebo silničních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, a to o částku 
odpovídající zvýšení poplatků oproti původně dohodnutým, připadající 
na účastníka zájezdu, nebo 

c)   směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu 
v průměru o více než 10%, a to o částku odpovídající procentní výši změny 
kurzu z ceny služeb zaplacených v cizí měně, rozpočítané na jednoho 
účastníka zájezdu. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden 

v katalogu, ceníku nebo jiné formě nabídky zájezdů. V případě, kdy tento 
den nejde stanovit, považuje se za rozhodný den datum uzavření Smlouvy 
o zájezdu. 

5) Písemné oznámení (i elektronické) o zvýšení ceny zašle Sport-S zákazníkovi 
na uvedenou adresu (i e-mailovou) u zájezdu nejpozději 21 dnů před jeho 
zahájením, u ostatních služeb nejpozději 10 dnů před záhájením jejich 
čerpání. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu 
rozdíl uhradit. Při nedodržení termínu úhrady rozdílu ceny zákazníkem, je 
Sport-S oprávněna od smlouvy odstoupit, přičemž není dotčeno její právo 
na náhradu škody zákazníkem. 

6)  Je-li Sport-S nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených 
podmínek, navrhne účastníkovi změnu Smlouvy o zájezdu (viz dále). 

V. Práva a povinnosti zákazníka
I. Zákazník má právo zejména: 
1)  na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
2)  na informace o všech skutečnostech, které jsou Sport-S známy a které se 

dotýkají smluvně dojednaných služeb. 
3)  být seznámen s případnými změnami programu akce, rozsahu služeb a ceny
4)  zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením 

od smlouvy za podmínek dle čl. VIII (stornopodmínky) 
5)  písemně oznámit Sport-S účast jiné osoby na zájezdu místo něho. 

V oznámení musí současně uvést prohlášení nového zákazníka, že souhlasí 
s již uzavřenou Smlouvou o zájezdu a že splní všechny podmínky k účasti 
na tomto zájezdu. Toto oznámení nesmí být doručeno Sport-S později než 7 
dní před zahájením zájezdu a Sport-S změnu v osobě zákazníka akceptuje, 
pokud nový zákazník splňuje podmínky k účasti na zájezdu a nebrání-li jeho 
účasti stanovené lhůty, apod. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně 
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které Sport-S v souvislosti 
se změnou zákazníka vzniknou. 

6)  na reklamaci vad a jejich vyřízení v souladu s reklamačním řádem
7)  na ochranu dat, která uvádí v přihlášce na akci a v dalších dokumentech 

před nepovolanými osobami
8)  u zájezdu obdržet spolu se Smlouvou o zájezdu doklad o povinném 

smluvním pojištění Sport-S pro případ jejího úpadku, obsahující označení 
pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události

9)  u zájezdu nejpozději do 7 dnů před jeho zahájením na obdržení dalších 
písemných podrobných informací souvisejících se zájezdem, které jsou pro 
zákazníka důležité a které jsou Sport-S známy, pokud nejsou již obsaženy 
ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, popř. 
v jiné nabídce s odkazem na konkrétní zájezd. 

II. K základním povinnostem zákazníka patří: 
1)  poskytnout Sport-S součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení 

a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných 
formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, event. 
formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby 
mladší 18 let bez jeho doprovodu atd.) 

2)  zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka 
v průběhu akce, pokud se nejedná o akci, jejímž účastníkem je nezletilá 
osoba, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to 
vyžaduje

3)  nahlásit účast cizích státních příslušníků na akci
4)  informovat všechny spolucestující osoby, ve prospěch kterých uzavřel 

Smlouvu o zájezdu o podmínkách smlouvy a o všech údajích, pokynech, 
informacích a dalších skutečnostech, které obdržel od Sport-S. Zákazník 
prohlašuje, že ručí i za závazky ostatních spolucestujících osob, jejichž 
jménem jedná a v jejichž prospěch Smlouvu o zájezdu uzavřel. Smlouva 
o zájezdu se vztahuje na všechny osoby ve smlouvě uvedené, případně 
na přiloženém seznamu. Jedná-li zákazník za firmu či organizaci, musí 
kromě podpisu opatřit Smlouvu o zájezdu jejím razítkem a adresou, tel/fax., 
e-mailovým a bankovním spojením, IČ a DIČ. 

5)  uhradit Sport-S sjednanou cenu v souladu s čl. III a IV těchto podmínek 
a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu akce 
ve stanoveném termínu, je Sport-S oprávněna od smlouvy odstoupit, 
přičemž není dotčeno její právo na náhradu škody zákazníkem. 

6)  bez zbytečného odkladu sdělovat Sport-S své stanovisko k případným 
změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb

7)  převzít od Sport-S doklady potřebné pro čerpání služeb
8)  dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady 

požadovanými podle cestovních pokynů
9)  při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup 

do příslušných zemí (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním 
pojištění, očkovací průkaz, apod., pokud jsou vyžadovány); příslušníci 
jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti 

u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět 
a potřebná víza si obstarat. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením 
této povinnosti, nese zákazník. 

10)  splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, 
pro které jsou tyto povinnosti stanoveny mezinárodními zdravotnickými 
předpisy. 

11)  řídit se pokyny průvodce zájezdu, vedoucího akce nebo jiné Sport-S 
určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné 
v navštívené zemi, resp. v místě a objektu 

12)  zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní 
účastníky akce

13)  uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo 
v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle Smlouvy o zájezdu 
nebo jiné smlouvy. 

14)  v případě změny v osobě účastníka zájezdu odpovídat spolu s původním 
zákazníkem společně a nerozdílně za zaplacení ceny zájezdu a úhradu 
nákladů, pokud Sport-S v souvislosti s touto změnou vzniknou. 

VI. Práva a povinnosti cestovní kanceláře Sport-S
1)  K právům a povinnostem zákazníka uvedeným v článku V. se vztahují 

odpovídající práva a povinnosti Sport-S. 
2)  Sport-S je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech 

skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka 
důležité a které jsou Sport-S známy. 

3)  Sport-S není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem 
potvrzených a zaplacených služeb. 

4)  Sport-S je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku. 
Příslušný doklad o pojištění obdrží zákazník dle článku XI. 

5)  Sport-S je oprávněna odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu 
z důvodu porušení povinností zákazníkem. 

6)  Sport-S je oprávněna v průběhu zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb 
od smlouvy odstoupit a zákazníka ze zájezdu či čerpání služby vyloučit 
v případě, že zákazník hrubě porušil právní předpisy České republiky nebo 
navštíveného státu či svým chováním vážně narušil program zájezdu či 
průběh čerpání služeb. 

VII. Změny dohodnutých služeb a zrušení smlouvy ze strany Sport-S 
Před zahájením zájezdu a čerpání služeb
1)  Pokud nastanou jakékoliv okolnosti, které Sport-S brání poskytnout služby 

či zájezd podle sjednaných podmínek, je oprávněna zájezd zrušit. Zrušení 
zájezdu je Sport-S povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. 

2)  Sport-S je oprávněna zrušit zájezd nebo akci rovněž, jestliže nebylo 
dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u konkrétního zájezdu 
nebo akce. O zrušení zájezdu nebo akce z důvodu nedosažení minimálního 
počtu účastníků je Sport-S povinna zákazníka písemně informovat 
nejpozději: 
– do 7 dnů před začátkem zájezdu – Evropa a Česko 
– do 20 dnů před začátkem zájezdu – mimo Evropu 
– do 2 dnů před započetím jednodenních a kratších akcí 

3)  Zruší-li Sport-S zájezd nebo služby podle bodu 1), má zákazník právo 
požadovat, aby mu Sport-S poskytla nový zájezd či služby ve stejné kvalitě, 
může-li mu Sport-S takový zájezd nebo služby poskytnout. Dojde-li 
k uzavření nové smlouvy, považují se platby uskutečněné na základě 
původní smlouvy za platby uskutečněné na základě nové smlouvy. Je-li cena 
nového zájezd či služby nižší než cena již zákazníkem uhrazená, je Sport-S 
povinna zákazníku rozdíl ceny bez zbytečného odkladu vrátit. Je-li cena 
náhradního zájezdu vyšší, nemá Sport-S právo požadovat po zákazníkovi 
úhradu rozdílu této ceny. 

4)  Zruší-li Sport-S zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, 
uhradí zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo 
zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Této povinnosti je Sport-S 
zproštěna v případě zrušení zájezdu z důvodu vyšší moci nebo pokud byl 
zájezd zrušen z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků. 

5)  Je-li Sport-S v důsledku vnějších okolností nucena před zahájením 
zájezdu nebo služeb provést změny ve sjednaných podmínkách zájezdu 
nebo služeb, je povinna tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit 
zákazníkovi a navrhne mu změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny 
smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede Sport-S v návrhu i výši nové ceny. 
Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit 
ve lhůtě do 5 dnů od doručení nového návrhu smlouvy. Neodstoupí-li 
zákazník od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. 
V takovém případě je povinen do 5 dnů od doručení návrhu na změnu 
smlouvy uhradit případný rozdíl v ceně služeb. Při nedodržení termínu 
úhrady rozdílu ceny zákazníkem, je Sport-S oprávněna od smlouvy 
odstoupit, přičemž není dotčeno její právo na náhradu škody zákazníkem. 



6)  Za změnu ve sjednaných podmínkách zájezdu se považuje změna 
druhu programu, změna trasy s ohledem na změnu navštívených míst 
u poznávacích zájezdů, změna místa ubytování u pobytových zájezdů, změna 
způsobu přepravy a změna ceny zájezdu. 

7)  Za změnu ve sjednaných podmínkách zájezdu se nepovažuje změna 
ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, 
změna trasy v čase nebo změna pořadí míst navštívených po trase, změna 
programu v čase, změna některých výletů nebo části zájezdu, která netvoří 
jeho významnou součást, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních 
a bezpečnostních důvodů, změna termínu odletu a příletu nepřesáhne-li víc 
jak 2 dny. Za změnu ve sjednaných podmínkách zájezdu se nepovažují dílčí 
změny u zájezdu expedičního charakteru. 

V průběhu zájezdu
8)  Sport-S je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných 

služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně 
dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je Sport-S povinna: 
– zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno 
shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření 
zájezdu – vrátit účastníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které 
nebylo poskytnuto náhradní plnění, poskytnout účastníkovi slevu z ceny 
služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném 
rozsahu a kvalitě. 

9)  V případě, že Sport-S zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší 
kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další 
nároky zákazníka vůči Sport-S vyloučeny. 

10)  Sport-S si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu 
zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných 
okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí 
a další okolnosti, které Sport-S nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá 
odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny akce. 

11)  U zájezdů jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, 
transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného 
rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení 
pobytu. 

12)  Sport-S neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů 
nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních 
přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, 
obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. 
V případě zpoždění nevzniká účastníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani 
na slevu či jiné odškodnění. 

VIII. Změny ze strany zákazníka, odstoupení od smlouvy 
– stornopoplatky

1)  Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu nebo zahájením čerpání 
služeb odstoupit od smlouvy: 
a) bez udání důvodu 
b) v případě změny podle článku VII, odst. 5 těchto podmínek 
c) z důvodu porušení povinností Sport-S, kterými se zákazníkovi ve smlouvě 
zavázala

2)  Odstoupení od smlouvy musí zákazník učinit písemně a předat buď osobně 
v prodejním místě Sport-S, kde zájezd nebo službu zakoupil a nebo doručit 
doporučeným dopisem na adresu Sport-S. V odstoupení musí zákazník 
identifikovat smlouvu, od které odstupuje, zejména uvést její číslo. Smluvní 
vztah je zrušen a odstoupení je účinné dnem, kdy je písemné odstoupení 
doručeno Sport-S. 

3)  Odstoupí-li zákazník od smlouvy z jiných důvodů než uvedených v odstavci 
1b a 1c článku VIII nebo odstoupí-li od smlouvy Sport-S z důvodu porušení 
povinností zákazníkem, je zákazník povinen uhradit Sport-S veškeré 
účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho Sport-S vznikly, a to až 
do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však za každou osobu z celkové 
ceny zájezdu nebo služeb následující stornopoplatky: 
15% při odstoupení do 45 dnů před zahájením akce, min. však 500 Kč 
25% při odstoupení 45–30 dnů před zahájením akce, min. však 500 Kč 
50% při odstoupení 29–15 dnů před zahájením akce 
75% při odstoupení 14–8 dnů před zahájením akce 
90% při odstoupení 7–3 dny před zahájením akce 
100% při odstoupení 2 a méně dnů před zahájením akce a při nenastoupení 
na akci 

Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena včetně všech objednaných 
fakultativních služeb a příplatků. 

4)  Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu 
dnů započítává i den doručení oznámení o odstoupení (stornování) akce. 
Do počtu dnů se nezapočítává den začátku akce (odletu, odjezdu či zahájení 
čerpání služeb). 

5)  Pokud se účastník nedostaví na akci nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí 
být z akce vyloučen, je zákazník povinen uhradit Sport-S plnou cenu zájezdu 
nebo služeb. 

6)  V případě, že účastník v průběhu akce svévolně zruší její část nebo 
nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu 
za nečerpané služby. 

7)  Stornopoplatky účastník neplatí, pokud za sebe vyšle náhradníka. 
8)  V případě změny jména zákazníka (viz předchozí odst a odst. 5, čl. V.I.) 

účtuje Sport-S paušální poplatek ve výši 300 Kč za každou změněnou osobu. 
Tento poplatek nenahrazuje nutné náklady, které mohou být s touto změnou 
spojeny (poplatky za překnihování u letecké společnosti, apod.) 

9)  Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín, zájezd nebo místo pobytu 
či změnu ubytování a může-li tak Sport-S učinit, účtuje Sport-S za každou 
takovou změnu paušální poplatek ve výši 300 Kč/os. je-li tato změna 
provedena ve lhůtě 35 a více dní před odjezdem. Je-li lhůta kratší, řídí se 
změny a poplatky stornopodmínkami. 

10)  Sport-S a zákazník se dohodli, že pohledávka na zaplacení stornopoplatku 
se započte s pohledávkou na vrácení poskytnuté zálohy. Je-li záloha 
složená zákazníkem na zaplacení stornopoplatku nedostačující, je zákazník 
povinen tento rozdíl Sport-S do 15ti kalendářních dnů doplatit. Převyšuje-li 
poskytnutá záloha zákazníkem výši stornopoplatku, bude rozdíl po odečtení 
stornopoplatku zákazníku vrácen do 15ti kalendářních dnů po doručení 
oznámení o odstoupení Sport-S.

IX. Reklamace, odpovědnost za škody
1)  Zákazník má právo reklamovat služby, jejichž rozsah nebo kvalita jsou nižší 

než bylo ve smlouvě dohodnuto. 
2)  Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu 

pokud možno na místě jejího vzniku tak, aby mohla být okamžitě sjednána 
náprava. Reklamaci uplatňuje u vedoucího akce (event. delegáta) Sport-S, 
poskytovatele služeb nebo jiného odpovědného pracovníka . Uplatnění 
reklamace může zákazník provést buď ústně do protokolu nebo písemně 
s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace 
požaduje. Vedoucí zájezdu nebo jiný zástupce pověřený Sport-S sepíše se 
zákazníkem reklamační protokol, resp. vydá písemné potvrzení o přijetí 
reklamace. 

3)  Účastník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. 
Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. 

4)  Sport-S neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si účastník objedná 
na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. 

5)  Není-li možné vyřídit reklamaci na místě, musí ji účastník uplatnit u Sport-S 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy měla být 
akce ukončena, jinak právo zaniká. 

6)  Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý 
na činnosti a postupu Sport-S (vis major) nebo k okolnostem na straně 
účastníka, na základě kterých účastník zcela nebo zčásti nevyužije 
objednané, zaplacené a Sport-S zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi, 
pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto 
služeb. Přeruší-li Sport-S akci z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá 
opatření k dopravě cestujícího zpět. 

7)  Sport-S neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena: 
– účastníkem 
– třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce 
–  neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které lze požadovat. 
8)  Výše náhrady škody za závazky ze Smlouvy o zájezdu, týkající se letecké 

dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, 
Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou 
dohodou. Tyto dohody omezují ručení za škody v případě smrti nebo zranění 
a ztráty a poškození zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel 
v letecké přepravě reklamuje zákazník primárně přímo u dopravce.

X. Cestovní pojištění zákazníka
1)  V ceně katalogových zájezdů obvykle není zahrnuto cestovní pojištění, pokud 

je pojištění součástí ceny akce, je v ceně akce výslovně uveden typ a druh 
pojištění. 

2)  Není-li pojištění součástí ceny akce, má účastník možnost si pojištění 
individuálně sjednat u Sport-S. Sport-S důrazně upozorňuje na důležitost 
uzavřít před cestou odpovídající pojištění, které pokrývá zejména zdravotní 
rizika včetně i rizika při sportovních činnostech a odpovědnost 
za škodu třetím osobám. Sport-S doporučuje uzavřít před cestou i pojištění 
na storno zájezdu. 

3)  Při sjednání cestovního pojištění prostřednictvím Sport-S vzniká pojistný 
vztah výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, Sport-S je pouze smluvním 
zprostředkovatelem. Při stornu zájezdu se zaplacené pojistné nevrací. 

Sport-S v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši 
nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistné události poskytne 
Sport-S potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření, 
apod., veškeré náklady hradí pojišťovna. Bližší podrobnosti k osobním 
údajům zákazníka a termínům nutným k sjednání cestovního pojištění jsou 
uvedené v podrobných pojistných podmínkách, které jsou k dispozici na webu 
Sport-S nebo v prodejních místech. Pokud zákazník tyto podmínky nedodrží, 
je Sport-S zproštěna povinnosti zákazníkovi pojištění sjednat. 

XI. Povinné smluvní pojištění Sport-S
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. o některých 
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu uzavřela Sport-S pojistnou 
smlouvu č. 11 63191 o pojištění záruky (kauce) pro případ úpadku cestovní 
kanceláře s UNION poisťovňou, a.s. Doklad o pojištění, včetně pojistných 
podmínek a způsobu oznámení pojistné události obdrží zákazník při uzavření 
cestovní smlouvy na zájezd.
XII. Zpracování osobních údajů 
V případě cestovního pojištění
Osobní údaje zákazníka a spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) 
v rozsahu jméno+příjmení+adresa +rodné číslo/datum narození jsou 
zpracovány pro pojišťovnu Union poisťovňa ve smyslu §4 zákona 
č.37/2004  Sb. o pojistné smlouvě. 
Pro služby Sport-S
1)  Osobní údaje zákazníka jakož i spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) 

uvedené ve smlouvě o zájezdu (event.“s výjimkou rodného čísla“atp.) jsou 
podmínkou pro splnění závazků Sport-S vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu. 
Budou zpracovány Sport-S., resp. jí pověřenými zpracovateli v souladu se 
zákonem č.101/2000 Sb. v účinném znění; po dobu potřebnou ke splnění 
zákonných povinností CK.

2)  Osobní údaje v rozsahu jméno+příjmení + adresa (vč. elektronické) 
budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek Sport-S, případně 
dalších správců, dokud s tím subjekt údajů nevysloví nesouhlas 
písemnou formou.

3)  Pro účely dalších marketingových opatření, věrnostních bonusů atp. je 
na formuláři Smlouvy uveden odstavec, jímž zákazník vyslovuje souhlas 
se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném ve smlouvě na dobu 
neurčitou, do odvolání a místopřísežně prohlašuje, že je zmocněn takový 
souhlas vyslovit i pro osobní údaje spolucestujících osob. V případě, že 
zákazník s tímto odstavcem nesouhlasí, nepřipojí k němu svůj podpis. 
Platnost Smlouvy tím zůstává nedotčena. 

4)  Zákazník bere na vědomí, že při neudělení souhlasu se zpracováním 
osobních dat za účelem marketingu pozbývá práva na bonusy pro stálé 
zákazníky uvedené v katalogu i v budoucích nabídkách. Zákazník je oprávněn 
kdykoliv souhlas se zpracováním osobních dat nad zákonem stanovené účely 
odvolat s výše uvedenými důsledky. 

5)  Poskytnuté osobní údaje zákazníka v uvedeném rozsahu budou zpracovány 
Sport-S i zpracovatelem automatizovaně - manuálně, v elektronické – 
tištěné formě. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny 
zaměstnancům Sport-S, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou 
oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat 
služby poskytované nebo zprostředkované CK (v EU i zemích mimo EU), 
a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka 
těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Sport-S obchodní sdělení dle zákona 
č.480/2004 Sb. v účinném znění.

6)  Při zpracování osobních údajů zákazníka je Sport-S povinna dbát, aby 
zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské 
důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho 
soukromého a osobního života.

7)  Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv 
písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování 
a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou 
poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho 
elektronického kontaktu i při zaslání každé jednotlivé zprávy i způsobem 
uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Sport-S dle zákona 
č.480/2004 v účinném znění.

8)  Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu 
osobních údajů, jakož i další práva dle §21zákona 101/2000 Sb. 
v účinném znění.

XIII. Přechodná a závěrečná ustanovení 
Tyto všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost k 28.3.2016 a platí pro 
smlouvy uzavřené po tomto datu. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení 
nemá vliv na celkovou platnost  podmínek a smlouvy. 

© Sport-S, s.r.o., všechna práva vyhrazena 
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 Charakteristiky lyžařských středisek
SPORT-S / ZIMA 2016–2017 / ÚVOD10

Země Lyžařské středisko (oblast) Nadm. výška Ledovec Zasněž. Počet km sjezdovek Nejdelší sjezd *) Počet lanovek a vleků Přepr. kap. Běž. tratě Snowboard **) 
Freestyle

Vzdálenost v km
od do Ano/Ne % celkem černé červené modré skiroute délka obtížnost převýšení celkem vleky sedačky gondoly kabiny po(d)zemní os./hod. km z Prahy z Brna

RA
KO

US
KO

Arlberg / St.Anton 1.304 2.811 N 30 280 33 135 112 0 10 km ■ 1 350 84 35 38 3 8 0 123 496 44 2xS, H,B 650 700
Bad Kleinkirchheim 1.055 2.055 N 95 103 8 77 18 0 4,7 km ■ 920 25 15 6 4 0 0 33 500 51 B 550 515
Dachstein West 608 2.100 N 35 108 7 64 37 0 4 km ■ 1 200 55 37 11 3 4 0 56 800 160 2xF, 2xH, B 350 400
Gasteinertal 845 2.650 N 45 201 21 120 60 0 10,5 km ■ 1 443 44 15 18 9 1 1 70 000 44 F, H 480 500
Grossglockner-Heiligenblut 1.300 2.912 N 30 55 6 40 9 0 9 km ■ 1 300 12 7 1 2 1 1 13 650 13 B 600 500
Hinterstoder 600 2.000 N 80 60 12 28 20 0 ■ 19 12 5 1 1 0 26 140 16 2xF 333 404
Hochkonig 800 2000 N 92 149 12 88 49 0 33 20 8 5 0 0 52 150 50 F, H 440 450
Hochpustertal-Sillian 1.100 2.407 N 100 45 15 10 20 0 11 km ■ 1 400 6 4 2 1 0 0 10 000 100 S, F, H, B 600 630
Innerkrems 1.550 2.200 N 80 44 4 36 4 0 9 7 2 0 0 0 9 450 25 F, S 480 440
Kals-Matrei 1.100 2.621 N 100 110 15 50 45 0 11 km ■ 1 271 15 7 5 3 0 0 31 200 34 S 525 585
Kaprun-Zell am See 757 3.029 A 90 136 32 47 57 0 7 km ■ 875 54 24 18 8 4 0 86 000 54 3xF 470 520
Kaunertal 910 3.160 A 70 54 9 25 20 0 ■ 60 20 31 6 3 0 25 300 30 2xH, 1xB 566 701
Kitzbühel-Mittersill 800 2.004 N 70 229 27 107 95 33 ■ 52 29 39 10 1 0 95 000 65 S 513 555
Lofer 640 1600 N 75 46 5 20 21 0 10 5 3 2 0 0 15 500 41 S 380 470
Lungau 1.010 2.411 N 60 147 27 74 46 0 9 km ■ 600 30 17 12 1 0 0 43 650 150 4xF, 2xH 480 430
Mölltal + Ankogel 1.200 3.122 A 40 79 14 35 30 0 7 km ■ 1 007 13 6 4 3 0 0 23 000 88 2xF, H, 2xB 550 565
Nassfeld 600 2.002 N 100 110 11 69 30 0 7,6 km ■ 1 212 30 17 8 5 0 0 45 000 80 S,B,H 590 540
Ötztal Arena 1.350 3.250 A 60 150 28 63 53 6 15 km ■ 1 963 35 9 19 5 2 0 70 000 16 1xH, 1xF, 1xB 580 680
Pitztal-Hochzeiger 1.450 2.450 N 30 52 8 32 12 0 7 km ■ 1 000 9 4 4 1 0 0 14 250 12 F, H ,B 550 670
Pitztal Gletscher + Rifflsee (1.12.–17.4.) 1.450 3.440 A 60 68 13 40 15 42 3 km ■ 1 200 12 4 4 2 1 1 18 750 33 F,H,B 550 670
Saalbach-Hinterglemm 1.003 2.200 N 90 200 15 95 90 0 8 km ■ 1 000 55 23 16 15 0 0 90 000 110 3xF, H 470 510
Schladming-Dachstein Tauern 680 2.700 A 100 174 21 103 50 0 7,7 km ■ 1 100 93 62 23 6 2 0 103 500 452 7xF, 3xH, 1xB 390 410
Silvretta Arena / Ischgl 1.377 2.872 N 80 320 69 181 70 20 9 km ■ 1 500 65 26 31 6 2 0 115 665 100 F,H 580 700
Skiwelt Wilder Kaiser 620 1.956 N 85 250 25 115 110 10 ■ 71 21 29 7 14 0 136 900 30 1xH, 1xB 508 548
Stubai 980 3.200 A 45 148 33 50 55 10 10 km ■ 1 500 39 21 9 9 0 0 55 000 100 H, B, 2xF 560 600
Tauplitz 850 1965 N 100 42 6 18 18 0 17 12 4 1 0 0 17 000 86 F, H ,S 390 390
Wildschonau Ski Juwel 600 2.025 N 57 145 18 77 32 17 45 30 8 7 0 0 54 000 50 F, H ,S 510 575
Zillertal + Hintertux 550 3.250 A 60 636 79 389 168 0 8 km ■ 1 200 177 81 66 27 3 0 266 000 200 5xF, 4xH 540 590
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Arabba-Marmolada 1.446 3.342 A 75 76 13 37 26 0 12 km ■ 2 124 35 6 18 2 9 0 42 200 15  690 700
Bormio-Santa Caterina 1.225 3.012 N 40 104 22 53 29 0 10 km ■ 1 780 38 24 11 1 2 0 43 000 55 F 730 850
Breuil-Cervinia 1.525 3.883 A 80 150 11 98 41 0 20 km ■ 2 300 23 6 12 3 2 0 41 000 13 2xB, 2xH 1.030 1.160
Civetta 980 2.100 N 95 80 6 42 32 0 6,5 km ■ 870 26 12 12 2 0 0 33 000 30 2x S 660 700
Folgaria-Lavarone 1.100 2.050 N 100 72 5 45 22 0 2,7 km ■ 300 26 9 17 0 0 0 42 000 121 2xS 750 805
Kronplatz-Plan de Corones 935 2.275 N 100 105 26 28 51 0 6 km ■ 1 103 31 5 5 19 2 0 65 100 192 S 660 665
Livigno 1.816 2.797 N 65 120 20 70 30 0 4,2 km ■ 650 33 16 14 3 0 0 47 000 40 S, H 690 810
Marilleva-Folgárida- Madonna-Pinzolo 850 2.550 N 30 174 22 102 50 0 5,8 km ■ 1 250 56 8 33 10 5 0 78 200 32 H 760 805
Marilleva-Folgárida-Madonna-Pinzolo-Pejo 850 3.000 N 30 192 25 113 54 0 8 km ■ 1 600 63 9 37 11 6 0 86 000 69 760 805
Monte Bondone 1.184 2.090 N 90 20 1 13 6 0 3,5 km ■ 810 6 1 5 0 0 0 6 000 35 S 725 795
Paganella 1.030 2.125 N 100 50 2 40 8 0 5 km ■ 1 075 14 0 12 2 0 0 25 000 11 F 715 765
Passo Tonale-Ponte di Legno 1.257 3.016 A 100 91 22 46 23 0 4,5 km ■ 725 36 17 18 0 1 0 35 000 21 S 760 805
Sestriere (Via Lattea) 1.360 2.823 N 30 400 80 223 97 0 9 km ■ 1 150 85 41 38 5 1 0 113 000 50 4xS 1.085 1.190
Schnalstal-Val Senales 2.011 3.258 A 50 35 16 11 8 0 8 km ■ 1 201 12 4 7 1 0 0 15 000 18 F,H 735 805
Solda (Sulden) 1.900 3.250 N 30 40 13 10 17 0 11 km ■ 1 350 10 3 6 0 1 0 13 500 7 H 640 810
Val di Fassa 1.000 2.950 N 65 127 9 91 27 0 6 km ■ 900 59 17 31 6 5 0 66 000 50 S, F, 2xB, H 680 750
Val di Fiemme 952 2.489 N 100 108 19 52 37 0 7,2 km ■ 1 369 43 8 28 6 1 0 75 000 150 3xS, 2xB 710 760
Val Gardena-Alpe di Siusi 1.060 2.518 N 100 235 20 145 70 0 10,5 km ■ 1 282 102 30 60 9 3 0 140 313 150 5xF, B 650 720
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2 Alpes (Deux Alpes) 1.270 3.600 A 10 220 44 98 78 0 12 km ■ 2 150 47 19 21 3 3 1 66 800 20 H, S, B, R 1.200 1.280
Alpe d´Huez 1.120 3.330 A 30 248 70 79 100 0 16 km ■ 1 820 81 41 24 10 6 0 101 500 50 2xS, 2xH 1.190 1.300
Espace Killy / Tignes-Val d´Isere 1.550 3.450 A 20 300 27 75 198 0 5 km ■ 920 74 22 42 4 4 2 155 925 44 2xF, 2xH 1.130 1.355
Espace Killy | Tignes 2.100 3.450 A 35 150 16 65 69 0 5 km ■ 920 28 7 17 2 1 1 70 700 20 F, H 1.130 1.355
Grand Massif / Flaine 700 2.500 N 50 265 25 190 50 0 14 km ■ 1 700 72 38 28 5 1 0 85 600 96 S, H, B 1.010 1.190
La Rossiere 1.200 2.650 N 20 155 22 83 43 5 11 km ■ 1 000 37 19 17 1 0 0 58 230 7 S, B 1.115 1.300
Les Orres 1.550 2.720 N 60 88 10 50 28 0 8 km ■ 1 050 23 15 8 0 0 0 19 850 40 S 1.240 1.315
Les Sybelles 1.100 2.620 N 100 310 18 83 145 0 74 46 28 0 0 0 62 300 10 3xS, B 1.135 1.340
Paradiski / Les Arcs-La Plagne 1.200 3.250 A 35 425 94 165 166 0 15 km ■ 2 000 140 58 65 12 4 1 207 044 80 2xF, 2xH, Q, T, S 1.140 1.255
Paradiski / Les Arcs 1.200 3.226 N 70 200 39 75 86 0 7 km ■ 2 026 52 16 30 4 2 0 68 244 15 F, H, B 1.145 1.250
Praloup 1.500 2.600 N 70 180 15 75 50 40 ■ 52 24 21 6 1 0 57.700 12 6xH, 2xB 1.190 1.260
Puy St. Vincent 1.300 2.750 N 75 75 9 37 20 9 ■ 12 4 7 1 0 0 16 300 10 S 1.108 1.240
Chamrousse 1.400 2.250 N 100 92 11 25 34 0 23 12 10 1 0 0 29 000 41 S, B 1.130 1.340
Risoul–Vars 1.675 2.750 N 20 180 15 125 40 0 3 km ■ 854 55 39 14 2 0 0 57 000 45 2xH, 2xF 1.120 1.260
Serre Chevalier 1.200 2.800 N 20 250 50 130 70 0 6,8 km ■ 910 76 49 18 2 7 0 75 000 45 F, H 1.100 1.240
Tři Údolí 1.300 3.230 A 45 600 150 250 200 0 12 km ■ 1 400 183 55 69 53 3 0 260 000 118 2xF, 3xH, 2xB 1.130 1.355
Tři Údolí / Les Menuires 1.370 2.850 A 35 160 14 56 90 0 3 km ■ 1 000 36 7 16 12 1 0 56 000 28 S, H 1.130 1.355
Tři Údolí / Méribel-Mottaret 1.450 2.950 A 100 142 18 70 46 0 3,6 km ■ 800 53 14 18 11 0 0 75 465 8 2xS, 2xH 1.160 1.385
Tři Údolí / Val Thorens 1.815 3.230 A 30 140 12 61 67 0 12 km ■ 1 400 29 5 15 8 1 0 61 130 5 S, H, C 1.130 1.355
Val Cenis-Termingon 1.400 2.800 N 20 125 10 42 33 40 7 km ■ 1 200 27 12 11 2 2 0 28 000 12 S, F 1.160 1.385
Valmorel 1.450 2.500 N 25 153 44 61 48 0 10 km ■ 550 50 32 16 2 0 0 52 065 20 S, H, C 1.150 1.290
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O Crans-Montana 1.500 3.000 A 90 160 20 80 60 0 12 km ■ 1 500 35 22 6 5 2 0 36 520 70 F, 2xH, B 990 1.165
Čtyři Údolí 1.400 3.330 A 50 338 18 180 140 0 15 km ■ 2 510 88 46 26 6 10 0 82 000 84 3xF, S, 4xB 970 1.150
Čtyři Údolí | La Printze 1.400 2.700 N 75 212 9 126 77 0 5 km ■ 1 050 41 28 9 1 3 0 38 500 30 2xF, B 970 1.150
Davos-Klosters 810 2.844 N 20 320 62 156 64 0 12 km ■ 2 034 59 27 10 5 9 0 64 420 110 3xF, S, 2xH, 2xB 675 850
Engadin / St. Moritz 1.716 3.303 A 30 350 68 209 74 0 10 km ■ 1 083 56 26 19 8 3 0 65 000 180 3xF, S, 2xH, 2xB 660 790
Flims-Laax-Falera 1.100 3.018 A 20 220 86 71 63 0 14 km ■ 1 908 27 8 8 7 4 0 43 000 85 2xF 670 875
Jungfrau 800 2.970 N 50 214 34 114 65 0 16 km ■ 2 170 45 11 18 5 3 5 42 000 38 3xF, 3xH 825 980
Leukerbad 1.400 2.700 N 20 50 17 25 8 0 10 km ■ 1 790 13 7 1 3 2 0 12 000 30 F 1.005 1.210
Skiregion Saas 1.560 3.600 A 40 145 31 75 39 0 15 km ■ 1 540 38 23 4 6 4 1 37 250 86 F, 2xS, B 930 1.200
Zermatt 1.620 3.883 A 60 200 48 118 34 0 17 km ■ 2 265 34 9 8 7 8 2 53 500 16 3xF, 3xH, B, Q, 2xT, J 910 1090
Zermatt + Cervinia 1.524 3.883 A 75 350 59 216 75 0 20 km ■ 2 300 57 15 20 10 10 2 95 000 29 4xF, 4xH, 2xB, 2xQ, 3xT, J 910 1090

 *) obtížnost sjezdu,  **) F-fun nebo S- snow park, H-half pipe, B-boardercross,Q-quarterpipe, S-slides, T-tables,J-jumps,
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