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Nová ŠKODA OCTAVIA
ŠKODA OCTAVIA je větší, prostornější, 
má emotivnější vzhled a propracova-
nější interiér s nejmodernějšími funkcemi 
konektivity. Je univerzálnějším vozem 
než kdy dříve, a současně je připravena 
na budoucí výzvy i z hlediska nabídky 
motorů, mezi nimiž nově nechybí ani 
plug-in hybridní provedení. Nová 
OCTAVIA navazuje na více než 6,5 milionu 
prodaných vozů předchozích generací 
a jisté dále posílí své postavení coby nejú-
spěšnějšího modelu své značky. 

Ročně vznikne kolem čtyř set tisíc kusů vozu 
ŠKODA OCTAVIA. Takto velká zákaznická 
základna klade na každou novou generaci 
značné nároky. Na rozdíl od maloobjemových 
modelů, kde si výrobci mohou dovolit zaměřit 
se více na jednu konkrétní vlastnost, kterou 
určitá skupina zákazníků preferuje, u auto-
mobilu, jako je ŠKODA OCTAVIA, je nutné 
dokonale obstát v co možná největším 
spektru vlastností. Právě tato univerzálnost 
se prolíná všemi generacemi tohoto modelu 
značky ŠKODA, je ale nejzřetelnější v novo-
dobých verzích vyráběných od roku 1996. 
Nová generace ŠKODA OCTAVIA dále rozvíjí 
pojetí svých předchůdců a je navržena tak, aby 
dokázala naplnit rozmanité požadavky, které 
na ni kladou různé skupiny zákazníků. I proto 
se hned při své pražské premiéře představila 
v obou karosářských verzích — liftback a kombi. 
Již na první pohled je zřejmé, že kromě prak-
tických aspektů se více soustředí na osobitost 
vzhledu a kvalitu provedení interiéru. 

NADČASOVÝ OSOBITÝ DESIGN
Nová ŠKODA OCTAVIA je oproti svému 
předchůdci o přibližně dva centimetry delší 
a současně širší. Při zachování vyvážených 
proporcí působí protaženějším a reprezen-
tativnějším dojmem. Toto vnímání způsobuje 

důmyslné řešení boků s výraznou boční linií, 
vedoucí od předních světlometů až na záď, 
a směrem vzad stoupajícího prolisu ve spodní 
části dveří. Přední část prostřednictvím masky 
chladiče jasně ukazuje svůj původ, ovšem 
nízké světlomety, jež jsou s maskou spojené 
do jednoho celku, dodávají celkovému 
výrazu na soustředěnosti. Jsou standardně 
tvořené LED světelnými zdroji a charakteris-
tickou grafikou poukazují na celkově vysokou 
kvalitu. Novinkou čtvrté generace modelové 
řady OCTAVIA mohou být volitelně dodávané 
Matrix-LED světlomety, nabízející široké 
možnosti adaptability na provoz před vozem. 
Zadní část dokonale ladí s ostatními prvky 
designu a působí neobyčejně moderním 
dojmem. Hladké plochy, jednoznačně ohra-
ničené ostrými liniemi, spolu s trojrozměrně 
řešenými světly, plynule přecházejícími až 
do boků, a jednoduchým velkým nápisem 
ŠKODA zaujmou na první pohled. Jedním 
z chytrých řešení je, podobně jako v případě 
modelu SUPERB, použití stejných zadních 
světel pro obě karosářské verze. 

MAXIMALIZOVANÝ VNITŘNÍ PROSTOR 
I když se nová OCTAVIA vnějšími rozměry 
zvětšila spíše symbolicky, uvnitř nabízí 
zásluhou nové konstrukce karoserie více 
prostoru. Například na zadních sedadlech je 
v podélném směru o 5 mm více místa pro 
kolena. Současně došlo ke zvětšení prostoru 
pro zavazadla, a to o 30 I u provedení 
OCTAVIA COMBI (na 640 I) a o 10 I na 600 I 
u modelu OCTAVIA. Kromě prostoru ale 
uvnitř vozu zaujme především nově pojatá 
přístrojová deska, navržená formou hori-
zontálně uspořádaných funkčních vrstev. 
Tyto vrstvy se liší nejen vizuálně svým prove-
dením, ale také funkčně. Vyčnívá z nich pouze 
vysoko umístěný centrální displej. Přesunutí 
ovladačů klimatizace pod hlavní displej do 

tenkého pásku umožnilo „vyčistit“ středový 
panel a částečně i středovou konzolu. 
U modelů vybavených samočinnou převo-
dovkou zaujme provedení jejího voliče situ-
ovaného mezi sedadly, který je navržen jako 
malá páčka. Nezaměnitelným prvkem palubní 
desky je dvouramenný volant, který může být 
na přání vyhřívaný. Ve verzi s nově navrženými 
multifunkčními tlačítky umožňuje obslu-
hovat až 14 různých funkcí vozu. Analogové 
přístroje s multifunkčním displejem mezi nimi 
nahradila čtvrtá generace virtuálního kokpitu, 
tvořeného barevným displejem o úhlopříčce 
10,25 palce. Jeho specialitou je upravená 
grafika, způsob ovládání i zcela přepracovaná 
čtyři základní, dále přizpůsobitelná zobrazení 
Basic, Classic, Navigace a Asistenční systémy. 
Pro zákazníky jsou připravené také nejmo-
dernější služby a funkce využívající připojení 
vozu prostřednictvím serverů automobilky 
k informacím z okolního světa. Karta eSIM 
ve voze ŠKODA OCTAVIA umožňuje přístup 
k mobilním online službám ŠKODA Connect, 
mezi něž mimo jiné patří eCall, který při 
nehodě automaticky uskuteční tísňové volání. 

KOMFORT, ASISTENCE, BEZPEČNOST 
ŠKODA OCTAVIA značně posunuje nabídku 
v oblasti špičkových komfortních prvků 
a asistenčních systémů, jimiž se řadí na 
samotný vrchol svého segmentu a v mnoha 
případech se vyrovná vozům o třídu výše. 
Novinkou, a to dokonce pro celou mode-
lovou řadu ŠKODA, je head-up displej nebo 
ergonomická sedadla s certifikací. Praktickým 
a příjemným doplňkem je systém bezklíč-
kového odemykání KESSY, který lze nyní 
použít na všechny čtyři dveře, ale například 
také elektromechanická ruční brzda či 
třízónová klimatizace s oddělenými zónami 
pro oba přední cestující a zadní prostor. 
Tradičně silnou stránkou jsou též asistenční 

systémy, jež v mnoha případech smazávají 
rozdíl mezi komfortní a bezpečnostní funkcí. 
To platí například pro prediktivní adaptivní 
tempomat, který je součástí komplexního 
systému Travel Assist. Kromě schopnosti 
regulovat rychlost jízdy podle vpředu 
jedoucího vozu, a to i při jízdě pomalými 
rychlostmi v kolonách, je tempomat propojen 
s navigačním systémem a dokáže tak upra-
vovat rychlost i podle průběhu trasy. Zpomalí 
například před zatáčkou, kruhovým objezdem 
nebo příjezdem do obce. Při odbočování 
vlevo má řidič pomocníka v podobě funkce 
varující na v protisměru se přibližující vozidlo 
se schopností v krizové situaci zastavit. Tím 
se předchází situaci, že se nějaký automobil 
řidiči „schová“ za přední sloupek. Vyspělá 
senzorika tvořená radarem v přídi, kame-
rovým systémem, zadními radary a ultrazvu-
kovými čidly parkovacího systému umožňuje 
mnoho praktických a komfortních funkcí. Patří 
mezi ně například automatické parkování 
a vyparkování, přednárazový brzdový systém 
s rozpoznáváním chodců a cyklistů či moni-
torování mrtvých úhlů vnějších zpětných 
zrcátek. Nová ŠKODA OCTAVIA v tomto 
ohledu patří k naprosté světové špičce 
a společně se systémem až devíti airbagů 
poskytuje také špičkovou ochranu posádky 
v případě nehody. 

SIMPLY CLEVER VÝBAVA
OCTAVIA by nebyla správným vozem ŠKODA, 
kdyby k již známým, promyšleným a prak-
tickým prvkům Simply Clever nepřidala 
další. Novinkou je například komfortní plnicí 
hrdlo nádrže pro aditivum AdBlue u vzně-
tových verzí, které má větší průměr a pojme 
i pistoli určenou pro nákladní automobily. 
Praktické jsou také nově navržené kapsy 
na zadních stranách předních sedadel, jež 
umožní komfortní uložení například telefonů 
cestujících na zadních sedadlech. Nový 
sítový program SigmaQuick v zavazadlovém 
prostoru poskytuje lepší a pohodlnější využití. 
Vůz OCTAVIA COMBI nabízí automatické 
odjištění roletového krytu. Multifunkční kapsa 
pod krytem zavazadlového prostoru, kterou 
lze flexibilně použít například k odložení 
kabátu, je dostupná také pro verzi liftback. 
Dětskou pojistku pro zadní dveře je možné 
elektricky ovládat z pohodlí vozu. Novým 
prvkem je odkládací schránka v předních 
dveřích s deštníkem nebo smetáčkem. 

STANDARDNÍ I ALTERNATIVNÍ POHONY 
O tom, že nová ŠKODA OCTAVIA je moderním 
vozem mířícím do budoucnosti, svědčí 
i nabídka pohonných jednotek. Připraveny 
budou nejen konvenční zážehové a vznětové 
motory, v tomto případě důsledně upravené 
ve specifikacích Evo, ale také alternativní 
pohony. Z nich zaujmou především dvě 
mild hybridní verze e-TEC i plug-in hybridní 
provedení OCTAVIA iV. Nabídku standardně 
rovněž doplní plynové provedení G-TEC, jež 
stále nabízí vynikající poměr pořizovacích 

a provozních nákladů kombinovaných 
s reálnou flexibilitou provozu. Kompletní 
přehled motorů, převodovek a druhů pohonu 
nové generace ŠKODA OCTAVIA je uveden 
v připojené tabulce technických údajů. 
Z ní je jasně patrné, že v úvodu zmiňovaná 
celková univerzálnost této modelové řady 
a její potřeba vyhovět různým skupinám 
obrovského množství zákazníků na různých 
trzích se projevuje značnou šíří nabídky 
na straně pohonných jednotek. Výkonové 
spektrum pokrývá rozpětí od 81 do 150 kW 
(110 až 204 k). V budoucnu se nabídka 

motorů rozšíří zejména směrem nahoru, 
a to o sportovně laděné provedení OCTAVIA 
RS. Značnou volnost nová OCTAVIA svým 
majitelům poskytuje také v oblastí volby 
podvozků. V tomto případě jsou k dispozici 
čtyři možnosti. Kromě standardního 
nastavení, jež je optimálním kompromisem 
pro různé druhy silnic i jejich povrchů, je 
k dispozici také o 15 mm snížený sportovní 
podvozek. Naopak ten, kdo vyžaduje 
i zlepšenou průchodnost terénem, má 
připraven podvozek pro špatné cesty se 
zvýšenou světlou výškou o 15 mm oproti 
standardnímu podvozku. Čtvrtou volbou je 
podvozek s aktivními tlumiči DCC s různými 
možnostmi nastavení v rámci komplexního 
systému volby jízdních režimů Driving 
Mode Select. 

OCTAVIA S DÁVKOU EMOCÍ NAVÍC
Čtvrtá novodobá ŠKODA OCTAVIA je v duchu 
svých nejlepších tradic dokonale připravena 
vstoupit na trh a nabídnout zde prostor 

a vlastnosti plnohodnotného vozu střední 
třídy. Navíc okořeněné nejmodernějšími 
motory, špičkovou úrovní bezpečnosti 
a konektivitou na úrovni doby s možností 
aktualizace. Nová OCTAVIA současně 
přichází s dříve nepoznanými emocemi 
vycházejícími nejen z jejího výrazného, 
a přitom stále elegantního vzhledu, ale 
především z působivě řešeného praktického 
interiéru s neopakovatelnou atmosférou 
danou novou úrovní zpracování, osvětlení 
a použitých materiálů. OCTAVIA se tak stává 
demonstrací technického pokroku celé 
automobilky ŠKODA. 

     NABÍZENÉ MOTORY 

     Zážehové 
     1.0 TSI 81 kW (110 k) MT 
     1.5 TSI 110 kW (150 k) MT
     2.0 TSI 140 kW (190 k) DSG 4x4 
     2.0 TSI 180 kW (240 k) DSG

     Vznětové 
     2.0 TDI 85 kW (115 k) MT/DSG 
     2.0 TDI 100 kW (150 k) MT/DSG* 
     2.0 TDI 147 kW (200 k) DSG 4x4 

     CNG
     1.5 TSI G-TEC 96 kW (130 k) MT/DSG 

     Mild hybrid 
     1.0 TSI e-TEC 81 kW (110 k) DSG
     1.5 TSI e-TEC 110 kW (150 k) DSG 

     Plug-in hybrid 
     1.4 TSI iV 150 kW (204 k) I DSG 

     *s pohonem předních nebo všech kol.
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Naše dobročinné aktivity
ŠKODA AUTO a.s. darovala v rámci grantového programu Mobilita 100 nových vozů Octavia Combi organizacím, poskytujícím terénní zdravotní 
a sociální služby.
Do projektu se zapojila i naše firma a na základě spolupráce se ŠKODA AUTO jsme připravili a předali několik těchto vozidel. Jsme rádi, že 
jsme mohli předat vozy pro Charity v Olomouci, Šternberku, Zábřehu, Šumperku, Jeseníku a ve Vyškově a dále Sociálním službám Lanškroun 
a olomouckému mobilnímu hospicu - Nejste sami.
Přejeme všem, aby jim „škodovky“  dlouho sloužily a pomáhaly jim v jejich nelehké práci.

Opravu po dopravní nehodě vyřešíme za vás  
a zcela bez starostí
Nedílnou součástí společnosti AUTO 
Hlaváček a.s. je značková karosárna a lakovna 
v Olomouci. Těmto oddělením se před časem 
podařilo získat nejvyšší možnou koncernovou 
certifikaci Specialista oprav po nehodách. 
Účelem této certifikace je garantovat zákaz-
níkům precizní dodržování technologických 
postupů karosářských a lakýrnických oprav 
s důrazem na protikorozní ochranu.
Pokud se kdykoliv dostanete do svízelné 
situace, kdy vaše auto potřebuje servis po 
nehodě, jsme tu pro vás. V našem středisku 
opravujeme vozy značek Škoda, Volkswagen, 
Audi a Kia. 
Na jednom místě jsme schopni nejen opravit 
váš vůz po nehodě, ale vyřešíme i všechny 
formality s pojišťovnou. Ale vše popořadě, 
co tedy dělat v případě poškozeného auta 
v důsledku nehody?
Přijeďte k nám a v příjmu oprav se vás ujme 
jeden z našich servisních poradců. Nejdříve 
musíme sepsat dokumenty potřebné pro 
zdárné vyřízení konkrétní pojistné události, 
náš zaměstnanec vás postupně obeznámí 
s celým tímto procesem. AUTO Hlaváček a.s. 
spolupracuje se všemi pojišťovnami a zařídí 
nahlášení pojistné události, odeslání doku-
mentů a vyřeší proplacení pojistné události 
na účet servisu, nemusíte se starat opravdu 
skoro o nic. Auto můžete mít doma opravené 

už do týdne. U větších oprav si počkáte dva 
až tři týdny. Během této doby si u nás můžete 
vypůjčit náhradní vozidlo, máme dostatečný 
počet aut všech kategorií. 

A co se během této doby s autem v opravně 
děje? 
Při opravě používáme výhradně originální 
náhradní díly. Nejprve dojde k demontáži 
poškozených částí, následně vůz putuje na 
karosářskou opravu, kde jsou rovnány méně 

poškozené plechy, případně nahrazeny 
novými. Poté si práci přebírají zaměstnanci 
v lakovně.
Lakování probíhá v moderním lakovacím 
boxu. Používáme špičkové barvy od firmy 
Dupont a lakýrnický materiál 3M. Po opravách 
karoserie je protikorozní ochrana prováděna 
stejně jako při výrobě vozidel.  
Karosárna a lakovna AUTO HLAVÁČEK a.s.  
v Olomouci patří k největším na Moravě a je 
schopna opravit až 120 vozidel měsíčně.

Vstupujeme do světa motorek
Vedení naší společnosti se rozhodlo rozšířit své portfolio a postavit pro všechny milovníky jednostopých vozidel moderní motosalon  značky 
HONDA. V nových prostorách pro vás bude připravena široká nabídka nových motocyklů, součástí showroomu bude i příjem do servisu 
k provádění záručního a pozáručního servisu vašich motorek.

Jak již někteří z vás zaznamenali, v místech, 
kde jsme řadu let vystavovali ojeté vozy, 
v posledních letech pak pod značkou ŠKODA 
Plus, je v těchto dnech velké staveniště. 
Právě v těchto místech se připravuje nový 
showroom pro prodej a servis motocyklů 
HONDA.
Provoz prodeje ojetých vozů je dočasně 
přesunut do provizorních prostor v blíz-
kosti autosalonu KIA, vše je viditelně 
označeno a naši prodejci jsou Vám i nadále 
plně k dispozici. V rámci nového moto-
salonu HONDA bude pro vás otevřen i nový 
prodej ojetých vozů ŠKODA Plus s vnitřním 
předávacím místem a novou plochou pro 
prezentaci ročních a ojetých vozů.
Předběžný termín dokončení výstavby je 
plánován v prvním čtvrtletí 2021. Aktuální 
informace najdete na našich stránkách  
www.hlavacek.cz. 
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Servis KIA Olomouc získal prestižní ocenění
Vážení zákazníci, touto formou bychom 
vám chtěli poděkovat, že stále navště-
vujete náš servis v Olomouci a zacho-
váváte nám přízeň i v těchto pro nás 
všechny náročných časech. 

Těší nás váš zájem o servis v Olomouci, 
který se projevil oceněním KIA CZ -  BEST 
SERVICE 2020. Jedná se o ocenění, které 
se udílí nejlepším dealerům KIA na základě 
vašich odpovědí po návštěvě servisu. 
Dotazník se skládá zpravidla z 10 otázek, 
které vám položí zástupci KIA a to buď tele-
fonicky, nebo přes mail. 
Získání této ceny pro nás mnoho znamená 
a rádi bychom poděkovali všem zúčast-
něným, že si udělali čas a poskytli nám tak 
cennou zpětnou vazbu. Díky tomu víme, že 
naše práce má smysl a děláme ji dobře. Do 
budoucna se nicméně stále budeme snažit 
naše služby pro vás a vaše vozidlo vylepšovat.
Prvním vylepšením v tomce roce je vybu-
dování nového moderního salónu, který vám 
poskytne mnohem větší komfort během času 
stráveného v našem servisu.
Závěrem bychom ještě jednou chtěli podě-
kovat všem zákazníkům, kteří nám projevili 
svou důvěru a neváhali se podělit se svými 
zkušenostmi s našimi servisními službami. 
Velmi si toho vážíme.
Děkuje tým KIA Olomouc   
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představujeme │ Nová KIA Sorento

vybaven head-up displejem nebo špičkovým 
prostorovým ozvučením BOSE® s 12 repro-
duktory. Palubní telematika UVO Connect 
propojí řidiče s okolním světem pomocí 
chytrého telefonu a prostřednictvím služby 
Kia Live zobrazí na 10,25“ displeji aktuální 
dopravní informace, předpověď počasí, body 
zájmu, nebo aktuální dostupnost a cenu 
parkovacích míst.
Díky celkové velikosti (délka 4.810 mm, šířka 
1.900 mm a výška 1.695 mm) a rozvoru 
2.815 mm je vnitřní prostor opravdu 
velkorysý a také nastupování do třetí řady 
sedadel u sedmimístné verze je i díky novým 
vnitřním úchytům a většímu posunu druhé 
řady sedadel výrazně pohodlnější.
Nové Sorento díky vyspělým systémům na 
podporu řízení ADAS disponuje vysokou 
úrovní aktivní i pasivní bezpečnosti. Zahrnuje 
mimo jiné technologii autonomního brzdění 
FCA s rozpoznáním chodců, cyklistů a vozidel, 
systém sledování mrtvého úhlu BVM s asis-
tentem proti kolizím BCA, monitorováním 
okolí SVM, pokročilý adaptivní tempomat 
s funkcí Stop&Go kombinovaný s pokro-
čilým adaptivním tempomatem na bázi 
navigace NSCC. Technologii Kia pro „auto-
nomní řízení 2. úrovně“ reprezentuje systém 
pro následování v jízdním pruhu LFA, který 
reguluje zrychlování, brzdění a řízení do 
rychlosti 180 km/h pomocí kamery, rada-
rových senzorů a monitoringu vodorovného 
dopravního značení pro udržení vozu ve 
zvoleném jízdním pruhu.
Pro zamezení kolizím při couvání je Sorento 
vybaveno asistentem RCCA, který moni-
toruje situaci za vozidlem. Novinkou mezi 
evropskými modely Kia je dálkově ovládaný 
inteligentní parkovací asistent, který umožní 
řidiči automaticky vyjet z kolmého parko-
vacího stání bez usednutí do vozidla pouze 
s použitím klíčku. To usnadní posádce vozu 
nastupování a vystupování v případě, že je 
parkovací místo úzké, nebo v případě, že 
jiný vůz zaparkuje tak blízko, že znemožní 
otevření dveří vozidla.
Novinkou je také čelní středový airbag, 
který zabrání v případě havárie kontaktu 
hlavy řidiče a spolujezdce. Poprvé je též 
u vozů Kia použita multikolizní brzda, která 
v případě aktivace airbagů po nehodě auto-
maticky aktivuje brzdy, a snižuje tak následky 
případného dalšího nárazu. Díky zvýšenému 
použití vysokopevnostní oceli, oceli tvářené 
za tepla a hliníku při konstrukci karoserie se 
podařilo dosáhnout její nižší hmotnosti při 
současném zvýšení torzní tuhosti pro zvýšení 
bezpečnosti posádky a snížení přenosů 
vibrací do kabiny vozidla při jízdě.
Nové Sorento posouvá měřítka technolo-
gického pokroku ve své třídě, nabízí bezpečí 
a zážitek z jízdy i za ztížených adhezních 
podmínek a důraz na kvalitu podporuje 
tovární zárukou 7 let s limitem 150.000 km. 

představujeme │ Nová KIA Sorento

Nová KIA SORENTO:  
velké stylové SUV pro každou příležitost
Cesta dnes již legendárního vozu KIA 
Sorento začala v roce 2002 jako líbivé SUV 
s klasickou koncepcí rámové konstrukce, 
vybavené tuhou zadní nápravou 
a redukční převodovkou pro překonávání 
těžkých terénních překážek.

Další 2 generace a 18 let vývoje postupně 
Sorento posunuly do stále oblíbenější 
kategorie SUV pro každodenní použití 
s komfortním podvozkem, nabízejícím díky 
pohonu 4x4 vysokou užitnou hodnotu, pros-
torný interiér i velký zavazadlový prostor.
Nová, čtvrtá generace oblíbeného vozu, 
kterého se prodalo již více než 3 miliony kusů, 
je postavena na nové generaci podvozkové 
platformy umožňující zástavbu elektrifiko-
vaných pohonů a nabízí neobyčejně prostorný 
interiér až pro 5-7 cestujících v kombinaci 
s velkým zavazadlovým prostorem (v závis-
losti na specifikaci 608 až 705 litrů).
Design vozu navazující na předchozí generaci 
přidává sportovní nádech, v některých 
detailech evokuje větší model Telluride 
(Světové auto roku 2020), řešení zadního 
sloupku je zase inspirováno modelem 
Proceed, zůstává ale robustní a nezaměnitelný.
Motorizace pro Evropu počítá s novým vzně-
tovým přeplňovaným čtyřválcem 2.2CRDI 
„Smartstream“ s výkonem 148 kW (202 koní) 
a točivým momentem 440 N.m, který přenáší 
na kola osmistupňová dvouspojková převo-
dovka 8 DCT. Vůz dosahuje maximální rych-
losti 202 km/h, z 0 na 100 kilometrů dokáže 
zrychlit za 9,2 sekundy a utáhne bržděný 
přívěs až do hmotnosti 2.500 kg.

Druhou variantou je Hybrid, který kombinuje 
zážehový přeplňovaný čtyřválec 1.6T-GDI 
130 kW CVVD   (nová technologie plynule 
proměnné periody ventilů) s lithium-iont poly-
merovou baterií o kapacitě 1,49 kWh a elek-
tromotorem o výkonu 44,2 kW. Celkový výkon 
hybridní soustavy je 169 kW (230 koní) a točivý 
moment vrcholí hodnotou 350 N.m. Hnací síla 
se přenáší pomocí šestistupňové automatické 
převodovky. V příštím roce bude dostupná 
i verze Plug-in hybrid s baterií s kapacitou 
13,8 kWh, která umožní absolvovat kratší jízdy 
jen za pomocí elektřiny, zcela bez emisí.
Nový systém 4x4 Terrain Mode AWD pomocí 
Mode Select ovladače na středovém panelu 

poskytuje řidiči možnost volby 3 trakčních 
režimů (sníh, bláto, písek) a reagovat tak na 
případné extrémní podmínky na cestě. 
Luxusní kabina těží z použití prémiových 
materiálů a nejmodernějšího systému 
palubního infotainmentu vycházejícího 
z dvojice digitálních displejů na přístrojové 
desce v podobě 12,3“ přístrojového štítu 
a 10,25“ dotykového displeje palubního 
infotainmentu a navigace uprostřed palubní 
desky. Řadu funkcí vozu lze ovládat pomocí 
nových tlačítek s haptickou zpětnou vazbou, 
vůz si tak zachovává vysokou úroveň ergo-
nomie a nabízí řidiči přehledně všechny 
informace v zorném poli. Vůz může být 
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informujeme │ Nový salon KIA Olomouc představujeme │ Farmak, a.s.

Naše dealerství KIA v Olomouci  
je ve zcela novém designu RED CUBE
Tak jsme se dočkali. Po více než půl roce, 
při probíhající rekonstrukci prodejního 
a servisního střediska značky Kia 
v Olomouci, kdy jsme pro Vás v poněkud 
„bojových“ podmínkách poskytovali 
služby v náhradních prostorách, jsme 
21. května za účasti zástupců vedení 
společnosti KIA Motors Czech oficiálně 
otevřeli novou budovu postavenou 
v novém globálním designu značky KIA: 
RED CUBE.

Velmi nás mrzí, že díky komplikacím, které 
přináší doba „covidová“, jsme museli upustit 
od slavnostního otevření, které jsme pro Vás, 
naše zákazníky, připravovali.
Původní budova, která sloužila pro značku 
KIA od října 2005, již jen stěží vyhovovala 
provozním potřebám a ani komfort nabí-
zených služeb zákazníkům již nebyl na takové 
úrovni, jakou jsme si představovali. 
Přestavba, která zahrnovala i úpravu 
venkovních prostor, s sebou přináší výrazně kulturnější prostředí s plně klimatizovanými prostorami, exkluzivní prostor pro prezentaci nových 
modelů značky KIA, komfortní odpočinkovou zónu pro zákazníky, přímý příjem vozidel na servis a v neposlední řadě také dostatek nových parko-
vacích míst, což byl jeden z nejpalčivějších problémů který Vás, jak jste často v průzkumech spokojenosti uváděli, trápil.
 
Na setkání s Vámi v novém se těší KIA team AUTO Hlaváček!

Představujeme Vám našeho významného partnera 
FARMAK, a.s.
S koronavirovou krizí ožila mezi 
pamětníky předlistopadové české tradice 
vývoje a výroby vakcín touha resuscitovat 
tento obor, který u nás úspěšně pokračuje 
na bázi průmyslu generik a léčivých 
látek. Mezi jeho nejprestižnější subjekty 
se řadí česká, chemicko-farmaceu-
tická společnost FARMAK, a.s. se sídlem 
v Olomouci.

Společnost FARMAK, a.s. je ryze českou 
chemicko-farmaceutickou společností, 
která je zaměřena na výrobu, výzkum 
a vývoj v oblasti generických léčivých látek, 
chemických meziproduktů a chemických 
specialit. Realizované výstupy z vlastního 
výzkumu a ze smluvních výrob umožňují 
společnosti uplatnit se na světovém trhu 
generik. Přes 80 % produkce FARMAK, 
a.s. exportuje do více než 40 zemí světa. 
„Specializujeme se na účinné léčivé látky, 
konkrétně generika, tedy látky, u nichž již 
skončila originální patentová ochrana. 
Našimi nejvýznamnějšími odbytišti jsou trhy, 
které jsou vysoce regulované a náročné, 
kde obchodní partneři vyšší cenu za vyšší 
kvalitu u naší produkce akceptují. Mezi 
našimi zákazníky dominují společnosti ve 
Spojených státech, Japonsku, Jižní Koreji, 
Evropě, Brazílii a dalších zemích. Jen 
zlomek indických a čínských firem dokáže 
splnit podmínky zákazníků na takové 
úrovni jako my. Dokonce dodáváme rovněž 
předním indickým farmaceutickým firmám 
substance, které pro export finálních 
lékových forem nedokáží v požadované 
kvalitě vyrobit samy,“ říká obchodní ředitel, 
Mgr. David Viktorín.

Export léčivých látek je podmíněn úspěšnými 
inspekcemi Úřadu pro kontrolu potravin 
a léčiv v USA (Food and Drug Administration, 
FDA). V České republice výroba prochází 
pravidelnou inspekcí ze strany Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Společnost 
FARMAK, a.s. plní také základní principy celo-
světového programu RESPONSIBLE CARE 
– odpovědné podnikání v chemii a pracuje 
v souladu s Globální chartou Responsible 
Care. V roce 2016 společnost již po osmé 
obhájila právo užívat logo Responsible Care 
do října 2020. 
Prodejní aktivity společnosti jsou podpo-
rovány aktivní účastí na zahraničních vele-
trzích jako jsou CPhI Worldwide nebo DCAT 
New York. V současnosti FARMAK, a.s. 
zaměstnává téměř 270 zaměstnanců, na které 
jsou kladeny vysoké požadavky na odbornost 
a profesionalitu. Klíčovými hodnotami 
společnosti je zákaznická orientace, týmový 
přístup, odbornost, loajalita a odpovědnost 
k životnímu prostředí. 

HISTORIE SPOLEČNOSTI
Historie společnosti FARMAK, a.s. se začíná 
psát již v 19. století, kdy se ve zdejších 
budovách a na pozemcích začal vyrábět 
slad a později se zde produkovala jedlá 
sůl. Ve 30. letech 20. století se tehdejší 
majitelé rozhodli zaměřit se na chemický 
obor. Začínalo se výrobou rozpouštědel 
a později byla spuštěna výroba léčiv. Po válce 
společnost rozjela velkokapacitní výrobu 
farmaceutických substancí chemickou 
syntézou. V 50. letech byla společnost 
přejmenovaná na Farmakon n. p. a byl k němu 
připojen závod na výrobu veterinárních léčiv, 
doplňků biofaktorů a krmných přípravků 
v Uničově. V této době Farmakon n. p. 
vyrábí vitamíny řady B a následně dosahuje 
největších objemů ve výrobě vitamínu C. 
Ovšem nejúspěšnějším produktem se stává 
o dvacet let později prothiaden a také protizá-
nětlivé a protirevmatické substance, přípravky 
určené ke snížení srážlivosti krve, antide-
presiva a jiné.
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doporučujeme │ Dezinfekce ozoneminformujeme │ Aktivity AUTO Hlaváček

AUTO Hlaváček dodává vozy Policii ČR
Akciové společnosti AUTO Hlaváček se 
na přelomu let 2019 a 2020 podařilo 
získat významnou státní zakázku: 
zvítězila ve výběrovém řízení firmy ŠKODA 
AUTO a stala se garantem servisu nově 
dodaných speciálních policejních vozidel. 

O jaké automobily šlo? Bylo to 46 kusů Škody 
Octavia III kombi, motor 2,0 TSI o výkonu  
140 kW, 4×4 se sedmistupňovou převo-
dovkou DSG. Ty firmě AUTO Hlaváček dodala 
ŠKODA AUTO již po kompletní přestavbě 
(například větší úložné prostory), s veškerými 
polepy a přídavnými systémy (výraznější 
světelná a zvuková výstražná signalizace, 
komunikační systémy) dle specifikace poli-
cejních požadavků. Na policejní vozidla jsou 
samozřejmě kladeny jiné, náročnější poža-
davky než na běžné civilní automobily. Liší se 

například tím, že mají v přední části speciální 
bezpečnostní rámy. Ty by měly chránit auto-
mobil při nárazu a používány mohou být také 
k případnému vytlačení unikajícího vozidla.
Pracovníci firmy AUTO Hlaváček museli 
napnout všechny své síly – také proto, že 
termíny byly neúprosné a vše se muselo 
zvládnout ve velmi krátkém čase. Každé 
vozidlo museli technicky připravit pro provoz. 
To zahrnovalo provedení takzvaného předpro-
dejního servisu, odzkoušení všech systémů, 
včetně systémů výstražných. Policie si vozy 
hodlala odebrat ještě v zimním období, bylo 
proto třeba též kompletně vyměnit všechny 
pneumatiky. A samozřejmě nechybělo mytí 
a čištění vozidel zevnitř i zvenčí, aby byla pro 
předání zákazníkovi perfektně nachystaná. 
Mechanici firmy AUTO Hlaváček si práci 
pochvalovali – byla pro ně zajímavá a velmi 

nevšední. A navíc si mohli vyzkoušet pocit 
řidiče za volantem policejního vozu. Vše stihli 
v dohodnutém termínu a automobily byly 
v pořádku předány. Využívat by je primárně 
měly policejní motorizované jednotky zřejmě 
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 
Firma AUTO Hlaváček je na tuto dodávku 
mimořádně hrdá. Dodává vozidla například 
pro Armádu ČR nebo Správu železniční 
dopravní cesty, nicméně spolupráci s Policií 
ČR považuje za prestižní záležitost. Je hrdá 
také na to, že se podařilo zakázku zvládnout 
a dodržet stanovené termíny.
I v letošním roce počítá s tím, že se bude 
o státní zakázky ucházet, vedení společnosti 
doufá, že opět úspěšně.

Chraňte své zdraví s pomocí ozonu
Jen tři molekuly kyslíku – a dokáží zázrak. V dnešní době „covidové“ je ozon výborným pomocníkem při čištění a dezinfekci. Toho 
využívá také firma AUTO Hlaváček, jež od začátku pandemie nabízela svým zákazníkům, kteří přiváželi vozy do servisu, bezplatnou 
dezinfekci automobilu speciálním přístrojem – generátorem ozonu. 
Nyní je již tato nabídka zpoplatněna. 

Proč si nechat vozidlo vyčistit ozonem?

Protože ozon odstraňuje zdroje pachů, čistí vzduch i vodu, dezinfikuje prostředí, ničí bakterie i viry, které tak nemají šanci ve voze přežít. Týká se 
to samozřejmě i našeho současného nepřítele, koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje závažné onemocnění COVID-19.

Co je vlastně ozon?

Modravý plyn charakteristického pachu, jejž tvoří tři molekuly kyslíku. Má 3000krát vyšší oxidační schopnost než chlor. Právě proto představuje 
dokonalou dezinfekci. Působení ozonu nepřežijí kromě bakterií a virů ani plísně, jejich spory, při delším působení dokonce ani parazité nebo 
některý hmyz.

Jak dezinfekce ozonem probíhá?

V generátoru ozonu dojde k výboji vysokého napětí, který reaguje s okolním kyslíkem – vzniknou molekuly ozonu O3. Po chvíli působení se ozon 
stává nestabilní a přemění se opět na kyslík. Mezitím ovšem nenechá přežít jediný virus, bakterii či plíseň.

Jak dlouho čištění ozonem trvá?

Dezinfekce vozidla pomocí generátoru ozonu trvá zhruba půl hodiny, záleží samozřejmě na míře znečištění a na tom, jak je automobil velký.

Co z toho budu mít?

Dezinfekce ozonem zajistí prostředí prosté 
virů, bakterií a plísní, což v současné pande-
mické době ocení jistě každý majitel auto-
mobilu. Nezanedbatelným přínosem je také 
bezpečnost prostoru vozidla pro personál 
servisu, který s vozidlem následně pracuje.

Kde si mohu čištění ozonem 
objednat?

Využití generátoru ozonu pro čištění auto-
mobilu nabízí AUTO Hlaváček ve všech svých 
pobočkách. Neváhejte proto a využijte této 
příležitosti, která přispěje k ochraně vás, 
vašich rodinných příslušníků, přátel, které 
chcete někam svézt, i pracovníků servisů, 
benzinových pump a podobných provozů. 
Čištění je samozřejmě vhodné i pro alergiky 
a astmatiky.

Olomoucký drak 2020

Hladinu řeky Moravy v sobotu 5. září 2020 brázdily již 
popáté dračí lodě. Na trati dlouhé přesně 203 m změřilo  
své síly celkem 15 posádek z celé Moravy včetně našeho 
týmu AUTO Hlaváček. 
Kromě domácích družstev, z nichž jedna posádka byla 
složená za Statutární město Olomouc, přijeli účastníci také 
z Brna, Přerova, Šternberka, Prostějova, Frýdku-Místku 
nebo Kojetína. 
Na sobotním závodě 5. ročníku Olomouckého draka ve 
sprintu se závodilo celkem ve třech kategoriích. V kategorii 
FUN pádlovaly posádky, které se sešly na 1 až 2 závody 
v sezóně 2020 nebo jely pouze v Olomouci. Další dvě kate-
gorie patřily 6 firmám a 3 ženským posádkám. 
A jak celé toto klání dopadlo? Naše posádka si dojela pro krásné druhé místo ve své kategorii. Náš tým tak téměř stoprocentně potvrdil svou 
silnou pozici, kterou si vydobyl již o dva týdny dříve v Prostějově na Plumlovském drakovi 2020, kde v závodu firem na 200 m získal tu nejcen-
nější zlatou medaili. 
Děkujeme našim soutěžně naladěným kolegům za vynikající reprezentaci v obou závodech a budeme se těšit na další zápolení v příštím roce.





AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669
779 00 Olomouc
Prodej NV KIA
585 153 071-72
autohlavacek.prodej@hlavacek.cz
Servis
585 153 075
autohlavacek.servis@hlavacek.cz

provozovna PROSTĚJOV
Plumlovská 183
796 01 Prostějov
Prodej NV KIA
602 476 891
588 882 163
prostejov.prodej@hlavacek.cz

provozovna OPAVA 
Těšínská 3012/93
746 01 Opava - Předměstí 
Prodej NV KIA
553 794 734
opava.prodej@hlavacek.cz
Servis
553 662 900
opava.servis@hlavacek.cz

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc
Prodej NV Škoda
585 151 056-57
prodej@hlavacek.cz
Prodej ojetých vozů 
585 151 062
bazar-olomouc@hlavacek.cz
Servis
585 151 063
servis-olomouc@hlavacek.cz

provozovna LITOMYŠL
Nedošín 125
570 01 Litomyšl
Prodej vozidel
461 613 700, 602 313 725
petr.zak@hlavacek.cz
Servis
461 613 600 
servis-litomysl@hlavacek.cz

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc
Operativní leasing,
725 825 513
Autopůjčovna,
Prodej referenčních vozidel
602 730 935, 725 350 963
info@autokomplex-ol.cz
www.autokomplex-ol.cz

AUTO Hlaváček a.s.

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.

INFO AUTO Hlaváček
č. 1/2020
Vychází dvakrát ročně.
Toto číslo bylo vydáno 6. října 2020.
Vydává: AUTO Hlaváček a.s. 
               Týnecká 669/5
               779 00 Olomouc
               IČ: 65138180
Tisk: PROFI-TISK GROUP s.r.o., Olomouc
Registrace MK ČR E 21352.
www.hlavacek.cz

provozovna LITOVEL
Svatoplukova 14/963
784 01 Litovel
Prodej vozidel
585 341 810
kucera@autokomplex-ol.cz
Servis
585 341 810
bosch-litovel@autokomplex-ol.cz
www.bosch-litovel.cz

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32
789 01 Zábřeh
Servis
583 495 248, 602 227 536
till@autokomplex-ol.cz

Smluvní partner AUTO Hlaváček a.s.


