




Vážení zákazníci a přátelé naší společnosti,

dvakrát do roka Vám přinášíme náš firemní časopis, jehož 
podzimní vydání máte právě před sebou. Rád bych Vám před-
stavil tento výtisk plný zajímavých témat a novinek z automo-
bilové branže.
Prázdniny a dovolené jsou již za námi a věřím, že jste je 
prožili se svými rodinami a dětmi tak, jak jste si přáli a mohli 
na ně v dobrém vzpomínat. Snad nás ještě čeká spoustu 
pěkných podzimních dní, přesto již dnes bychom měli myslet 
na přípravu vozidla na zimu. Proto bych Vás tímto chtěl 
pozvat do našich provozoven, kde si můžete nechat Váš vůz 
prohlédnout a připravit jej na zimní období, které je svým 
způsobem také krásné, ale na druhou stranu plné nástrah 
a pastí na silnicích.
Článek o zimních pneumatikách by mohl být užitečný pro ty, 
kteří letos budou pořizovat nové sady a informace o povin-
ných zimních výbavách zase ocení ti, kteří cestují autem na 
zimní dovolenou do zahraničí. Veškeré doplňky, které byste 
mohli na cestách potřebovat, Vám rádi zapůjčíme.
Na dalších stránkách Vám také mimo jiné představíme nové 
modely ŠKODA: Rapid Spaceback a Octavia RS, které by 
měly být v naší nabídce v nejbližších dnech. Dlouho očeká-
vaný model cee´d GT značky KIA u nás můžete vyzkoušet při 
předváděcí jízdě už dnes.
Mnozí z Vás s námi v minulosti podnikli výlet do muzea 
a výrobního závodu ŠKODA v Mladé Boleslavi. S radostí 
Vám mohu oznámit, že jsme organizaci výletu na Vaše četné 
žádosti obnovili a tímto Vás na něj srdečně zvu. Více infor-
mací o zájezdu se dočtete uvnitř časopisu.
Na závěr mi prosím dovolte poděkovat za Vaši důvěru 
a přízeň, které si velmi vážíme. Budeme se ji snažit oplatit 
kvalitou služeb a produktů k Vaší spokojenosti a budeme se 
těšit na Vaši další návštěvu.

Ing. Pavel Klaus
finanční ředitel
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Tradiční zářijová akce Cestou, ne-
cestou s AUTO Hlaváček neproběhla 
nikde jinde než na dobře známém 
tankodromu VOP ve Šternberku.  Její 
už čtvrtý ročník se setkal zatím s nej-
větší návštěvností, za což jsme velmi 
rádi a všem zúčastněným zájemcům 
děkujeme za jejich přízeň.
V sobotu 21. září kolem deváté ráno 
vyjeli na příznačně rozbahněnou trať 
první nadšení řidiči, kteří si mohli 
vybrat jeden z předváděcích vozů 
značek ŠKODA, KIA či VW.

Až do skončení akce v odpoled-
ních hodinách nezůstala trasa ani 
na chvíli prázdná. Dramatickou 
atmosféru příhodně dokreslovala 
zlověstně zamračená obloha, z níž 
však nakonec naštěstí spadlo jen pár 
kapek. Náročná a značně rozmoklá 
trať přinesla tentokrát řidičům velkou 
porci zábavy a vzrušení a také 
podrobila předváděcí vozy opravdu 
těžké zkoušce. Zájem o projížďku 
byl vskutku velký, nicméně pořada-
telský tým AUTO Hlaváček nepo-
nechal nic náhodě a pro letošní 
ročník přichystal větší množství vozů

než v minulých letech. I přesto se
však v určitých nejvytíženějších chví-
lích nedalo předejít delším čekacím 
dobám, které návštěvníkům zpříje-
mňovalo připravené občerstvení. Na 
přilehlých silnicích si pak zájemci 
mohli vyzkoušet například i nový 
sportovní model KIA cee´d GT, 
manažerský sedan KIA Optima nebo 
nový Superb Combi s parkovacím 
asistentem.
Věříme, že jste s naší nabídkou vozů 
a celým průběhem akce byli spoko-
jeni, a rádi se s Vámi setkáme i příští 
rok!

Cestou, necestou 
s AUTO Hlaváček

již počtvrté
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Š k o d a  O c t a v i a  R S
nejrychlejší Octavia

Obě karosářské verze nejrychlejšího 
modelu ŠKODA Octavia jsou v prodeji 
od 12. července. Domácí premiéra 
nové generace modelu Octavia RS pro-
běhla v rámci startu 40. Rally Bohemia 
v Mladé Boleslavi, a to pouhý jeden den 
po světové premiéře na Festivalu rych-
losti v Goodwoodu.
Octavia RS zaujme výkonnými a zároveň 
úspornými motory, atraktivním 
sportovním vzhledem, novými koly 
v designu RS a pokrokovou technikou. 
„Ještě nikdy nebyla Octavia RS tak rychlá 
a dynamická a současně tak prostorná, 
praktická, bezpečná a komfortní jako 
tato již třetí generace. Perfektní auto 
pro všední den i volný čas, které 
spojuje špičkový výkon, novou techniku 
a nízkou spotřebu s vysokou užitnou 
hodnotou. Nová Octavia RS naše zákaz-
níky nadchne,“ říká Petr Pečenka šéf 
prodejní organizace ŠKODA AUTO pro 
Českou republiku.
Již ve standardní verzi nabízí nová 
Octavia RS rozsáhlou výbavu, která uspo-
kojí leckteré náročné zájemce. Najdeme 
v ní mimo jiné bixenonové světlomety 
s diodovými světly pro denní svícení, 
zadní světla s LED prvky, infotainment 
rádio Swing, vyhřívaná přední sedadla,

automatickou dvouzónovou klimatiza-
ci, elektrické ovládání oken, tempomat 
a pro verzi Octavia Combi RS také elek-
tricky ovládané páté dveře.

Rychlost a styl
Nová Octavia RS zrychluje z 0 na 
100 km/h za 6,8 s a dosahuje maxi-
mální rychlosti 248 km/h. Kromě 
těchto zajímavých hodnot se model 
může pochlubit i všemi vynikajícími 

vlastnostmi nové generace modelu 
Octavia: maximální funkčností, dostat-
kem prostoru, řadou Simply Clever 
řešení, špičkovou bezpečností, nejmo-
dernějšími asistenčními systémy 
a skvělým poměrem ceny a výkonu. 
Velmi stylově působí nový dravý design 
a sportovní černý interiér.

Nové motory s nižší spotřebou
Pod kapotou vozu Octavia RS mohou 
pracovat dva dvoulitrové motory, buď 
zážehový o výkonu 162 kW, nebo 
vznětový s výkonem 135 kW. Tyto 
nové motory podávají ve srovnání 
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s modelem Octavia RS druhé gene-
race vyšší výkon při současném snížení 
spotřeby až o 19 %. Základní cena 
modelu se zážehovým motorem 
a manuální převodovkou je 619.900 Kč, 
Octavia RS Combi se stejnou motorizací 
vyjde na 654.900 Kč. Verze se vzně-
tovým motorem vycházejí vždy o 10.000 
více než ty benzínové.
 
Komfort navíc
Pokud jde o příplatkovou komfortní 
výbavu, ani ta nejnáročnější přání 
nezůstanou nesplněná. Nová ŠKODA 
Octavia RS může být vybavena adap-
tivním tempomatem ACA, který dodr-
žuje odstup od vozu jedoucího vpředu. 
Nový Intelligent Light Assistant umož-
ňuje automatické přepínání mezi 
potkávacími a dálkovými světlomety. 
Automatic Parking Assistant podporuje 
řidiče při parkování a vyjíždění z parko-
vacího místa. Rozpoznávání dopravního 
značení v paketu Traveller Assistant 
informuje řidiče tím, že zobrazuje 
dopravní značky na displeji v přístrojo-
vém štítu.

Exkluzivní kola
Atraktivní je také nabídka kol z lehkých 
slitin ve třech velikostech: 17, 18 a 19 
palců, která byla navržená a vyvi-
nutá speciálně pro model Octavia 
RS. Kola zaujmou především svým 

výrazným designem, optickou lehkostí, 
ostrými hranami a precizním prove-
dením do posledního detailu. V séri-
ovém provedení jezdí nová Octavia 
RS na stříbrných 17palcových kolech 
z lehkých slitin Dorado, ovšem pro

milovníky výrazně sportovního vzhledu 
můžeme doporučit 19palcová kola 
Xtrem v černé barvě. Za zmínku potom 
stojí také speciální designový paket 
s černými prvky na masce chladiče a na 
krytech vnějších zpětných zrcátek. 

Ceny vozu ŠKODA Octavia RS 
s motorem 2,0 TSI/162 kW 

začínají na 619 900 Kč, 
verzi Combi můžete mít 

už od 654 900 Kč.
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Š k o d a  R a p i d  S p a c e b a c k
První hatchback značky ŠKODA 

v nižší střední třídě
Mezi modely Fabia a Octavia se nyní 
kromě klasické verze modelu Rapid 
nachází i nový Rapid Spaceback 
– vůbec první hatchback nižší 
střední třídy značky ŠKODA. Rapid 
Spaceback si zachovává všechny 
tradiční hodnoty vozů ŠKODA, 
zaujme svými možnostmi individu-
alizace, nabídkou prostoru i nízkou 
spotřebou. Svou premiéru model 
oslavil v září na autosalonu ve Frank-
furtu, jeho prodej odstartoval tento 
měsíc.
Dynamickým a svěžím designem chce 
novinka oslovit zejména mladší skupinu 
zákazníků. „Je to zkrátka ideální auto-
mobil pro mladé lidi a rodiny, je kom-
paktní, s dynamickým střihem, přitom 
ale praktický,“ říká předseda představen-
stva ŠKODA AUTO Prof. Dr. h. c. Winfried 
Vahland. 

Kratší, ale prostorný
Karoserie typu hatchback je u nás 
obecně velmi oblíbená, takže komu 
se příliš nezamlouvala protažená 
záď klasické verze, pro toho je Rapid 
Spaceback atraktivnější variantou. 
Přestože je nový Rapid Spaceback 
o 18 cm kratší, rozvor 2 602 mm zůstal 
zachován, a nový model se tak může 
pochlubit stejnou nabídkou vnitřního 
prostoru pro cestující jako klasický 

Rapid. Zavazadlový prostor sice svůj 
objem zmenšil z 550 litrů na 415 litrů 
(resp. 1 380 litrů při sklopení zadních 
sedadel), nicméně i s touto hodnotou 
se řadí mezi špičku hatchbacků ve svém 
segmentu, a to nejen u nás, ale v celé 
Evropě. 

Sportovně elegantní
Nová ŠKODA Rapid Spaceback sází 
na výrazný design s čistými liniemi 
a osobitou elegancí. Na první pohled 
zaujme bočním profilem s velkým 
prosklením mezi sloupky C a D, které 

mu přidává na dojmu prostornosti 
a dynamiky. Díky tomu se vůz opticky 
a funkčně odlišuje od svých konkurentů. 
Sportovně laděná je i záď vozu, která je 
čistě a přehledně tvarovaná. Standar-
dem je černý difuzor zdůrazňující hori-
zontální orientaci zádě. Nechybí ani 
typický prvek značky ŠKODA – široké 
sdružené světlomety s grafikou písmene 
„C“. Design přídě nového modelu se až 
po sloupek B shoduje s modelem Rapid.

Prostor pro individualizaci 
V rámci volitelné výbavy pro Rapid 
Spaceback je k dispozici hned několik 
výrazných designových a přitom 
vysoce funkčních prvků. Jedním z nich 
je jednodílná pevná panoramatická 
střecha, jejíž tónované sklo pokrývá 
celou střechu a umožňuje  cestu-
jícím nerušený výhled na oblohu. 

představujeme8
www.hlavacek.czŠkoda Rapid Spaceback

již od 292 900 Kč



Panoramatická střecha plynule přechází 
v prodloužené okno zadních dveří, kde 
sklo končí asi o 10 cm níž než u běžného 
provedení. Dynamický dojem zvyšuje 
černý střešní spoiler. 

Inovovaný interiér
V interiéru řidiče zaujme sportovní 
tříramenný volant, nové dekorační 
lišty a vzory potahů sedadel. Uvnitř 
vozu si můžete užít nejen velkory-
sou nabídku prostoru, ale také celou 
řadu Simply Clever prvků pro jeho 
využití. Mezi ně patří například mezi-
podlaha v zavazadlovém prostoru, 
dodávaná na přání. Její konstrukce 
umožňuje maximální využití objemu 
zavazadlového prostoru. V seznamu 
chytrých řešení dále najdete spoustu 
prvků známých již z modelu Rapid. 
ŠKODA nezapomíná ani na komfortní 

výbavu jako je vyhřívání sedadel nebo 
automatická klimatizace. Z další luxusní 
výbavy, která není tolik běžná u vozů 
nižší střední třídy, si můžete dokoupit 
například xenonové světlomety, navi-
gaci, 17palcová kola či sportovní 
sedadla.

Široká nabídka motorizací
Nový Rapid Spaceback bude pohánět 
hned šest motorů, čtyři benzínové 
a dva vznětové s výkonem od 55 do 
90 kW. Základní a nejlevnější moto-
rizací je 1,2 MPI s výkonem 55 kW, 
nejoblíbenější pak jistě budou motory 
1,2 TSI ať už s výkonem 63, nebo 
77 kW. Spolu s novým modelem 
Spaceback přichází i nový motor 
1,6 TDI o výkonu 66 kW. Ve variantě 

GreenLine dosahuje Rapid Spaceback 
s tímto motorem spotřeby 3,8 l/100 km 
při hodnotě emisí CO2 pouhých 
99 g/km. 
Se všemi svými přednostmi by se 
z nového modelu Rapid Spaceback mohl 
stát velmi úspěšný a oblíbený vůz. Když 
k tomu přidáme jeho nízkou cenu, která 
začíná pod hranicí tří set tisíc, můžeme 
říci, že Rapid Spaceback má velmi slušně 
nakročeno.

Výrazného omlazení se dočkala 
v polovině roku i vlajková loď značky 
ŠKODA – model Superb. V duchu 
nového designového jazyka získaly 
obě karosářské verze liftback i combi 
modernější a výraznější vzhled. 

Přední partie jsou nyní ostřeji tvaro-
vané, nová je také kapota, nárazník 
a přední blatníky. Poprvé se u Superbu 
objevily bi-xenonové světlomety s inte-
grovanými diodami pro denní svícení. 
Na pohled zaujme především efektní 
záď vozu s vylepšenými koncovými 
svítilnami ve tvaru písmene „C“. Do 
palety barev karoserie byly nově zařa-
zeny dvě metalické barvy šedá Metal 
a bílá Moon. 
Změnami prošel také interiér. Na výběr 
je celkem devět variant volantů a nechy-
bějí ani nové potahové látky, dekory 
a barevné kombinace přístrojové desky. 
Atraktivitu inovovaného Superbu dále 
zvyšují technické novinky, mezi něž 
patří parkovací asistent druhé generace 
nebo zjednodušená obsluha unikátního 
konceptu zádě TwinDoor. 
Současně si však Superb uchovává své 
typické vlastnosti, které jsou po mnoho 
let zákazníky tolik oblíbené: spoustu 
místa pro posádku i zavazadla, širokou 
bezpečnostní výbavu a nepřeberné 
množství „Simply Clever“ prvků, k nimž 
patří i takový nadstandardní detail, 
jako je speciální přihrádka s deštníkem 
v levých zadních dveřích.
Nový Superb je navíc ještě úspornější 
než dosud. Spotřeba a emise jednot-
livých motorů klesla až o 19 %, přede-
vším díky rozsáhlému nasazení systémů 
Start-Stop a rekuperace brzdné energie. 
V ekologickém provedení GreenLine 
dosahuje ŠKODA Superb emisí CO2 ve 
výši pouhých 109 g/km, což odpovídá 
spotřebě 4,2 litru nafty na 100 km.

Superb v novém
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V minulém čísle jsme Vás krátce 
informovali o žhavé novince ve stáji 
KIA MOTORS – sportovním modelu 
pro_cee´d GT. Nyní bychom Vám 
rádi důkladněji představili jeho 
mladšího pětidveřového brášku. 
A jak lépe představit takového 
dravce, jakým je KIA cee´d GT, než 
právě formou redakčního testu.
Na úvod by bylo jistě fér podotk-
nout, že naše dojmy z testovaného 
vozu jsou do velké míry ovlivněny 
našimi dosavadními zkušenostmi 
s několikanásobně slabším motorem 
1,2 HTP pod kapotou vlastního vozu 
Škoda Fabia. I s vědomím toho ale 
můžeme zodpovědně říct, že nás KIA 
cee´d GT příjemně překvapila snad 
ve všech směrech.
KIA cee´d GT a KIA pro_cee´d GT 
jsou dosud nejsportovněji laděné 
sériové modely této značky. Jsou 
vybaveny novým přeplňovaným mo-
torem 1,6 T-GDI, který nabízí výkon 
150 kW (204 k), maximální rychlost 
230 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 7,7 s. Tyto hodnoty spolu s jedi-
nečnými úpravami exteriéru, interi-
éru i podvozku jistě zaujmou každé-
ho vášnivého řidiče a poskytnou mu 
netušený požitek z jízdy. Záměrem

výrobce tentokrát bylo nabídnout zá-
kazníkům „pořádnou dávku emocí“, 
to se dle našeho mínění podařilo 
splnit na sto procent. 

Nepřehlédnutelný
Než se však v našem testu dostane-
me k tomu nejzajímavějšímu a také 
nejzábavnějšímu – tedy k samotné 
jízdě –, rádi bychom Vám přiblíži-
li změny, kterými se modely GT na 
první pohled odlišují od klasické 

verze cee´du. Nové nabroušené 
hatchbacky mají agresivnější bodykit, 
novou masku chladiče s nezbytným 
označením GT, červenou linku na 
předním spoileru, mohutnější náraz-
níky, atraktivní 18palcová kola a čtve-
řici diod pro denní svícení na každé 
straně. Díky těmto úpravám vypadá 
GT mnohem dravěji než jeho konku-
renti a navíc se nestane, že byste jej 

na parkovišti přehlédli. To platí tím 
více pro námi testovaný model v bílé 
metalíze. 
Interiér vozu si od nás vysloužil neje-
den superlativ. Celočerné provedení 
s použitím kvalitních materiálů v kom-
binaci měkkých, na dotek příjemných 
plastů, kůže a lesklých plastových 
prvků je oživeno červeným proší-
váním a spolu s hliníkovými pedály 
a tříramenným volantem s vyšitými 
písmeny GT dává tušit, že svezení

Testovali jsme pro Vás: KIA cee’d GT

v tomto autě bude opravdový zážitek. 
Velmi kladně hodnotíme i skvěle 
čitelný 7palcový TFT displej v přístro-
jovém štítu, který nabízí možnost dvou 
zobrazovacích režimů. Výchozí režim 
ukazuje klasický rychloměr doplněný 
provozními informacemi např. o spo-
třebě, zatímco náš oblíbený režim GT 
informuje o rychlosti velkými žlutými 
číslicemi a po stranách můžete 

Hravý dravec překvapuje ve všech směrech
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sledovat ukazatele točivého momentu 
a plnicího tlaku turbodmychadla. 
Zvláštní pochvalu si pak zaslouží 
výborně designově zpracovaná spor-
tovní sedadla Recaro, jejichž bočnice 
Vás pevně obejmou a dají Vám pocit 
bezpečí i při té nejdivočejší jízdě, 
přitom si užíváte maximální pohodlí 
– a to i díky nastavitelné bederní 
opěrce.
Ocenili jsme bezproblémovou blue-
tooth konektivitu, během pár sekund 
jsme zvládli spárovat náš chytrý 
telefon s palubním počítačem a byli 
jsme připraveni vyrazit. Dnes už 
nezbytný USB port jsme využili 
také naplno, jednak k nabíjení tele-
fonu, jednak k připojení flash disku 
s hudbou. Dotykový displej se poho-
dlně ovládá a v českém menu se 
velmi snadno zorientujete. Jediné, co 
bychom novému cee´du GT mohli tak 
trochu vytknout, je poněkud neprak-
tické ovládání navigace, na které je 
potřeba si déle zvykat. Podle našeho 
názoru mohlo být intuitivnější, přeci 
jen kdo by v dnešní době ztrácel čas 
čtením návodu. 

a opravdová zábava začíná
někde kolem 3 500 – 5 500 otáček.
Brzdy se z počátku zdají trochu ostřejší 
a je třeba s nimi zacházet opatrně, 
ale co jiného bychom také mohli oče-
kávat, když mají zkrotit takovou sílu. 
Velmi nás potom překvapil podvozek, 
který je pocitově vskutku komfortní. 
Navzdory očekávání jsme nejrůznější 
nerovnosti na silnici téměř nevní-
mali. Přitom je však dostatečně tvrdý 
a pevný, takže auto sedí na silnici 
jako přibité a perfektně drží stopu 
i při ostřejších průjezdech zatáčkami. 
Spotřeba nového GT do velké míry 
závisí na tom, jak moc budete vyu-
žívat možnost dravé sportovní jízdy. 
Pokud budete častěji trápit plynový 
pedál a pohybovat se ve vyšších 

otáčkách, nudit se opravdu nebu-
dete, ale zato počítejte se spotřebou 
kolem 11 litrů. Ostatně jak se hezky 
česky říká, každá „sranda“ něco stojí. 
Poklidnější jízdou se pak můžete 
s přehledem dostat na hodnoty pod 
9 litrů, což už zní vcelku sympaticky. 
Sympatický je pro nás nový cee´d 
GT také tím, že mu výrobci nedali 
do vínku příliš elektroniky, která by 
Vám zasahovala do řízení. Zvláště 
při vypnutém ESC, což samozřejmě 
nemůžeme doporučit, se dá říci, že 
jaké si to s GT uděláte, takové to 
budete mít. A právě to nás moc bavilo!
Celkově jsme si jízdu s vozem KIA 
cee´d GT maximálně užívali a až 
neuvěřitelně rychle jsme si na jeho 
řízení zvykli. Vždycky jsme si mysleli, 
že naše příští auto bude znovu 
Škoda, po projetí nového cee´du GT 
má však u nás KIA velké šance.

Zábava nikdy nekončí
Konečně se tedy dostáváme 
k samotné jízdě a dojmům z řízení 
nového cee´du GT. Pro nás poněkud 
nezvyklý, nicméně velmi příjemný, byl 
pocit jakési bezstarostnosti, o kterou 
se postaraly systémy bezklíčového 
odemykání i startování, automatic-
kých světel, parkovací kamery či 
stěračů s dešťovým senzorem. Díky 
těmto zdánlivým maličkostem, které 
pracují za Vás, můžete veškerou 
svou pozornost věnovat řízení 
a užívat si ničím nerušené potěšení 
z jízdy. Překvapilo nás, jak je motor 
na první poslech tichý, pouze když jej 
vytočíte do vyšších otáček, dostaví 
se pronikavější zvuk, prozrazující, 
že skutečně sedíte ve sportovním 
voze s více než dvěma stovkami 
koní pod kapotou. Palubní počítač 
Vám sice při nějakých 2 000 otáček 
doporučí přeřadit, nicméně v těchto 
hodnotách se GT teprve nadechuje 

Závěrečné hodnocení
+ pevný a zároveň komfortní podvozek - ovládání navigace
+ výjimečně pohodlná sportovní sedadla    
   Recaro
+ dobře čitelný TFT displej s volitelným 
   režimem
+ kvalitní a atraktivní zpracování interiéru
+ výrazný a hravý design

Záruky a ceny
Jak je u vozů KIA zvykem, celková 
záruka je 7 let, nebo 150 000 km, na 
lak potom 5 let či 150 000 km a 12 let 
na neprorezavění karoserie. Základní 
cena nového cee´du GT stejně jako 
třídveřového pro_cee´du startuje 
na 539 980,- Kč. Vřele můžeme 
doporučit výbavu Plus, která vyjde 
o 40 000,- Kč dráž, a najdete v ní 
vše, na co si jen vzpomenete, včetně 
bezklíčového vstupu, vyhřívaných 
sedaček a volantu, adaptivních xeno-
nových světlometů, indikátoru řazení 
nebo dešťového senzoru. Cena námi 
testovaného modelu je 631 980,- Kč 
(i s příplatkem za navigaci 38 000,- Kč 
a metalickou barvu 14 000,- Kč). 

95 %
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Protože je pro nás spokojenost 
našich zákazníků tou nejvyšší prio-
ritou, rozhodli jsme se rozšířit portfolio 
značkových služeb AUTO Hlaváček 
o nabídku tříleté prodloužené záruky 
pro vozidla značky ŠKODA, zakou-
pená v našich salonech.
Prodloužená záruka AUTO Hlaváček 
navazuje na standardní dvouletou 
záruku výrobce se stejným rozsahem.  
Touto zárukou je zákazník po další tři 
roky chráněn před nenadálými výdaji 
na opravy vozidla. V rámci Prodlouže-
né záruky AUTO Hlaváček, garantova-
né společností QBE, jsou plně hrazeny 
nejen náhradní díly, ale i veškerá 
práce, a to se spoluúčastí nebo bez 
ní, dle Vámi zvolené varianty záruky. 

Další nespornou výhodou
prodloužené záruky je zvýšení hod-
noty Vašeho vozu při případném 
prodeji. Díky přenositelnosti záruky 
AUTO Hlaváček na nového majitele 
prodáváte vůz v záruce například 
i po čtyřech letech.
Prodlouženou záruku AUTO Hlavá-
ček nabízíme ve dvou variantách 
tak, abychom vyšli vstříc Vašim 
potřebám a možnostem. 
Prémiová varianta Gold Full Service 
Tato záruka Vám nabízí širokou 
škálu krytých součástek a pozáruční 
opravy bez finanční spoluúčasti po 
dobu tří let, bez omezení počtu 
najetých kilometrů. Limit pojistného 
plnění na jednu pojistnou událost

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA AUTO HLAVÁČEK
PODZIMNÍ 
NOVINKA 

V NABÍDCE 
NAŠICH 
SLUŽEB

a celkový limit plnění je stanoven ve 
výši pořizovací ceny vozu.
Ekonomická varianta Silver Service
Prodloužená záruka Silver Service 
je určena řidičům preferujícím 
vysokou kvalitu služeb za rozum-
nou cenu. Rozsahem je tato záruka 
shodná s výše jmenovanou vari-
antou Gold Full Service, je pouze 
omezena limitem najetých kilometrů 
a spoluúčastí klienta na případných 
opravách.

Podrobnější informace o této novin-
ce Vám ochotně poskytnou prodejci 
v našich autosalonech.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 



Příznivci kompaktních SUV mají 
důvod k radosti. ŠKODA Yeti bude 
nově k mání ve dvou designových 
variantách. Stylově elegantní prove-
dení zamíří na městské silnice, 
s robustněji laděnou verzí Outdoor 
můžete směle vyrazit i do drsnějšího 
terénu mimo zpevněné komunikace. 
Obě varianty zaujmou výraznou maskou 
chladiče a nově tvarovanými světlo-
mety, které jsou nyní volitelně nabízeny 
jako bi-xenony s integrovanými LED 
světly pro denní svícení. Přední mlhovky 
dostaly hranatý tvar a jsou umístěny 
o něco níž v předním nárazníku. Také 
zadní sdružené svítilny mohou do tmy 
svítit písmenem „C“ tvořeným světel-
nými diodami. Vylepšený je také inte-
riér, kde můžete vybírat ze sedmi variant 
tříramenných volantů a nových potahů. 
Přístrojová deska je doplněna novými 

Yeti 2x jinak

dekoračními lištami. 
Nový Yeti je prvním modelem značky 
ŠKODA, který nabízí zadní parkovací 
kameru nebo rovnou parkovacího asis-
tenta Optical Parking Assistant, s nímž 
Yeti umí zacouvat do mezer podélně 
i příčně k vozovce, z podélných mezer 
pak i automaticky vyjede. 
Pod kapotou nové generace vozů Yeti 
mohou pracovat čtyři naftové a tři 
benzinové motory, jejichž paleta sahá 
od 1,2 TSI/77 kW (105 k) až po vznětový 
agregát 2,0 TDI/125 kW (170 k). V závis-
losti na konkrétní motorizaci vůz dispo-
nuje buď pohonem předních kol, nebo 
obou náprav. K dispozici bude jak ručně 
řazená, tak i automatická dvouspojková 
DSG převodovka.
Světová premiéra obou novinek 
proběhla před pár týdny na meziná-
rodním autosalonu IAA ve Frankfurtu. 

Začátek prodeje městského i outdooro-
vého Yetiho je plánován na konec letoš-
ního roku.

N av š t i v t e  s  n á m i 
Š KO DA  M U Z E U M

Náš tým AUTO Hlaváček pro Vás už 
podruhé organizuje zájezd do ŠKODA 
MUZEA v Mladé Boleslavi. Dopřejte si 
nevšední zážitek a vyrazte s námi na 
prohlídku muzea spojenou s unikátní 
návštěvou výrobní linky. 

Termín: 17. ledna 2014
Nástupní místa: Olomouc, Litovel, 
Mohelnice, Litomyšl
Cena: 550,- Kč

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava 
autobusem a vstupné do muzea i do 
výrobního závodu. K občerstvení 
je možno využít Café-Restaurant 
VÁCLAV v prostorách muzea. 
Přihlášky a další informace: 
Jana Páleníková, tel.: 724 825 753, 
email: palenikova@hlavacek.cz.

představujeme
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Kia myslí na řidiče. Představujeme Vám Program Kia 777, který je poskytován majitelům modelů Rio, Venga, cee´d, 
Sportage a Carens, kteří si vozidlo převezmou do konce roku 2013. Tento program přináší unikátní výhody v závislosti 
na stupni výbavy.

Program Kia 777 Comfort se vztahuje na vozidla ve výbavách Active, Active Plus a Comfort
• 7 let Kia Záruka je komplexní garance, která myslí na výrobní vady a poruchy celého vozu. 
• Aktualizace mapových podkladů navigace po dobu 7 let zdarma, pokud je vůz vybaven originální 
             vestavěnou navigací Kia.
• 7 let Kia Asistence jsou komplexní asistenční služby v případě nouzové situace, poruchy nebo nehody. 
• 7 let Kia Prohlídky zahrnuje kondiční jarní a podzimní prohlídku vozidla před sezónou.  Při pravidelných
             prohlídkách předepsaných v plánu údržby máte práce zdarma.

Program Kia 777 Comfort Plus se vztahuje na vozidla ve výbavě Comfort Plus
Tento program obsahuje položky specifikované v Programu Kia 777 Comfort a navíc dostáváte:
• Materiál pro pravidelný údržbový servis (kromě provozních kapalin). Zahrnutý materiál: olejový filtr, těsnění 
zátky olejového filtru, vzduchový filtr, palivový filtr, kabinový filtr, zapalovací svíčky. Vždy se musí jednat o originální 
náhradní díly Kia.

Program Kia 777 Exclusive se vztahuje na vozidla ve výbavách Comfort Pro a Exclusive
Tento program obsahuje položky specifikované v Programu Kia 777 Comfort Plus a navíc dostáváte:
• Motorový olej a brzdovou kapalinu. Uvedené provozní kapaliny jsou dodávány domovským servisem a vždy 
musí odpovídat specifikaci výrobce.

Program Kia 777 je přenositelný na dalšího majitele vozidla. Doba platnosti je 7 let nebo 150 000 km, podle toho, 
co nastane dříve.

Detailní informace ohledně Programu Kia 777 Vám poskytne Váš autorizovaný prodejce KIA – AUTO Hlaváček a.s., 
Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc.

PROGRAM KIA 777

 Záruka, asistence a prohlídky zdarma na 7 let!

akce14
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Chystáte se letos autem na zimní 
dovolenou v zahraničí? Poradíme 
Vám, co všechno na takovou cestu 
budete potřebovat.
Klasická povinná výbava, do níž 
obvykle patří reflexní vesta, lékár-
nička, výstražný trojúhelník, náhradní 
pojistky a žárovky, hever, klíč 
a rezervní kolo, případně souprava 
na opravu pneumatik, se napříč 
většinou evropských zemí příliš 
neliší. Až na některé výjimky Vám 
plně postačí povinná výbava platná 
v České republice.
Je dobré dát si pozor zejména 
na povinnost mít dostatek reflex-
ních vest pro celou posádku vozu 
(alespoň jedna přímo ve vozidle 
v dosahu řidiče). Toto opatření platí 
v řadě evropských států, například 
v Rakousku, Maďarsku, Itálii, Francii 
nebo na Slovensku.
S pravidly upravujícími denní svícení 
už je to o poznání složitější. Celoroční 
svícení je stejně jako u nás povinné 
i na Slovensku, ve Slovinsku a také 
v Polsku. Naopak třeba v Rakousku 
a Německu musí řidiči svítit během 
dne jen za špatné viditelnosti. 
V dalších zemích se svícení může 
řídit obdobím zimního času nebo 
tím, zda jedete v obci či mimo obec. 
Rozhodně však nic nezkazíte, když 
budete na svých cestách Evropou 
svítit nepřetržitě. 

Tolerance alkoholu neplatí pro 
všechny
Absolutní zákaz řízení pod vlivem 
alkoholu platí kromě České republiky 
ještě na Slovensku a v Maďarsku. 
V Polsku potom můžete usednout 
za volant s 0,2 promile, v ostatních 
státech je tolerance 0,5 promile, roz-
hodně však ne pro všechny. Často se 

rozlišuje mezi profesionálními řidiči, 
řidiči s praxí a začínajícími řidiči, při-
čemž každá ze skupin se liší mírou 
tolerance, popřípadě je stanovena 
věková hranice, po kterou řidič za 
volant s alkoholem v krvi nesmí (např. 
v Německu do 21 let). Nicméně 
můžeme jen vřele doporučit, abyste 
po požití alkoholu, i když je v dané 
destinaci částečně tolerován, za 
volant vůbec neusedali. Už za mírné 
překročení povoleného limitu hrozí 
poměrně vysoké tresty. V závislosti 
na závažnosti přestupku se můžete 
dočkat různých sankcí od pokuty 
a přidělení trestných bodů přes ode-
brání řidičáku až po vězení. 
Stejně tak se nevyplatí v zahraničí 
překračovat maximální povolenou 
rychlost, jejíž hranice se pohybují 
podobně jako v Česku. Pokuty bývají 
často velmi vysoké a takové neplá-
nované výdaje Vám mohou značně 
znepříjemnit dovolenou.

Kde všude počítat s povinnou 
zimní výbavou?
Jak jistě víte, v České republice zákon 
stanovuje povinnost jezdit na zimních 
pneumatikách v období od 1. listo-
padu do 31. března s výjimkou těch 
dní, kdy vzhledem k povětrnostním 
podmínkám nelze předpokládat sníh 
či led na vozovce. Tato povinnost, 
v různých obměnách, neplatí pouze 
u nás, ale také v dalších evropských 
zemích. Aby Vás na cestě za zimní 
dovolenou nic nezaskočilo, nabí-
zíme Vám přehled nejčastěji navště-
vovaných destinací, zejména tedy 
alpských zemí. 

Rakousko: Zimní výbava je v Ra-
kousku povinná od 1. listopadu do 
15. dubna, a to stejně jako u nás 
v případě nepříznivých klimatických 
podmínek. Pokud na zasněženou 
či zledovatělou vozovku vyjedete 
s letními pneumatikami, hrozí Vám

Zimní dovolená:
 Vyhněte se nepříjemnostem
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pokuta 5 000 euro. Hloubka vzorku 
zimní pneumatiky musí být alespoň 
4 mm na všech čtyřech kolech. 
Použití sněhových řetězů je povo-
leno při maximální rychlosti 40 km/h. 
V některých oblastech jsou řetězy 
dokonce povinné. 

jsou povoleny při jízdě do 50 km/h. 

Slovinsko: V období od 15. listo-
padu do 15. března je povinné použí-
vání zimních pneumatik s dezénem 
alespoň 3 mm, případně letních 
pneumatik se sněhovými řetězy. I zde 
s použitím řetězů platí maximální 
rychlost 50 km/h. 
U našich sousedů v Polsku zimní 
výbava není povinná, pouze dopo-
ručená. Na zledovatělých či zasně-
žených komunikacích jsou povo-
leny sněhové řetězy. Na Slovensku 
je potom povinnost užití zimního 
obutí stanovena od 15. listopadu do 
31. března, a to (stejně jako u nás) 
pokud je na vozovce sníh či led. 

Francie: Ani zde není zimní výbava 
povinná, v některých úsecích je ale 
jízda s letními pneumatikami téměř 
nemožná. Sněhové řetězy jsou povo-
lené na všech poháněných kolech. 
(Pozn.: Od ledna letošního roku 
už není ve Francii povinný alkohol 
tester.)

Itálie: V Itálii je zimní výbava povinná 
pouze v určitých úsecích, a to 
v období od 15. října do 15. dubna. 
Minimální hloubka dezénu zimních 
pneumatik je 4 mm. Sněhové řetězy 

ŠKODA Octavia byla oceněna 
za nejlepší design
V šestém ročníku prestižní desig-
nérské soutěže AutoDesign Awards 
2013 zazářila nová ŠKODA Octavia. 
Stala se absolutním vítězem ankety 
a získala titul Nejlepší design roku 
v kategorii sériových vozů. 
Odborná porota složená z předních 
českých designérů, pedagogů, publi-
cistů a dalších významných osobností 
z oblasti designu letos volila kromě 
dvou absolutních vítězů v katego-
riích sériové vozy a koncepty ještě 
i vítěze dalších sedmi podkategorií 
z oblasti sériové vozy. Výběr nomino-
vaných vozů byl přitom velmi pestrý, 
protože do ankety jsou automaticky 
přihlášeny všechny zásadní automo-
bilové novinky uplynulého roku. Nová 
ŠKODA Octavia tak obstála před 
velkou konkurencí. 

Nová ŠKODA Octavia
Porotu AutoDesign Awards 2013 
zaujaly čisté linie, vysoká funkčnost 
a technické inovace nového modelu.

Německo: Povinná zimní výbava 
se řídí povětrnostními podmínkami 
také v Německu. Zimní pneumatiky 
na všech čtyřech kolech musí mít 
minimální hloubku vzorku 1,6 mm, 
doporučeny jsou však 4 mm. Sně-
hové řetězy mohou být povinné za 
obzvlášť nepříznivých podmínek, a to 
při maximální rychlosti 50 km/h. Další 
povinností řidiče je používání nemrz-
noucí směsi do ostřikovačů.

Švýcarsko: V této zemi není použí-
vání zimních pneumatik povinné, 
řidič je však zodpovědný za dopravní 
nehodu, kterou způsobil kvůli použí-
vání letních pneumatik. Za letní je 
přitom považována pneumatika se 
vzorkem menším než 4 mm. V někte-
rých oblastech může být povinné 
použití sněhových řetězů.

Minimální hloubka vzorku musí být 
3 mm. Sněhové řetězy je možné 
použít na sněhu a ledu. Pozor si dejte 
při cestě do Maďarska, kam by Vás 
bez sněhových řetězů vůbec nemu-
seli pustit.
Vždy je dobré si ještě před samotnou 
cestou zjistit, co která země od řidičů 
vyžaduje a informovat se o případ-
ných změnách v předpisech. 
Nicméně taková univerzální rada na 
závěr by mohla znít asi takto: Ať už 
cestujete na zimní dovolenou kam-
koliv, bude nejlepší a také nejjistější, 
když své vozidlo vybavíte kvalitními 
zimními pneumatikami s dostateč-
ným vzorkem (alespoň 4 mm), a to 
bez ohledu na momentální klimatické 
podmínky. Nikdy nevíte, jaké počasí 
Vás na cestách potká. A pokud kromě 
sněhových řetězů připojíte ještě 
tažné lano, hasicí přístroj, startovací 
kabely a destilovanou vodu, nic Vás 
už nepřekvapí.

téma
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Zima je téměř za dveřmi, a nadešel 
tedy čas pro kontrolu kondice 
Vašeho vozidla, objednání na 
servisní prohlídku a především 
na zvážení výměny zimních pneu-
matik za nové.
Počínaje 1. listopadem začíná platit 
nařízení o povinnosti zimního obutí 
při odpovídajících klimatických 
podmínkách (sníh či námraza na 
vozovce). Jistě jste však už sami 
mnohokrát zjistili, že spoléhat na 
často nevyzpytatelné počasí se 
nemusí vyplatit. Pořiďte si nové pneu-
matiky včas a nenechte se překvapit 
sněhovou nadílkou jako silničáři 
v písničce Jarka Nohavici. A že si 
nevíte rady s výběrem nového obutí? 
Od toho jsme tu my. Pomůžeme Vám 
s výběrem těch nejlepších zimních 
pneumatik přesně pro Vaše vozidlo.

Continental ContiWinterContact 
TS 850
Tyto vynikající pneumatiky značky 
Continental nasbíraly ocenění hned 
v několika různých testech. Časopis 
Auto Bild je například hodnotí jako 
nejlepší ve všech zimních disci-
plínách a také v ovladatelnosti na 
mokru. V dalším německém časo-
pisu Stiftung Warentest vyzdvihují 
zejména nejnižší spotřebu paliva 
a nižší úroveň hluku, než jakou 
nabízí konkurence. V obou časopi-
sech si tento typ pneumatik vysloužil 
nejvyšší ocenění „Vítěz testu“. Testy 
klubu ADAC hovoří o Conti jako 
o nejlepších na sněhu a ledu, ve 
spotřebě paliva i opotřebení. Když 
k tomu připočteme ještě vysoký 
komfort jízdy, je jasné, že s tímto 
obutím rozhodně neuděláte chybu.

Barum Polaris 3
Barum Polaris 3 je hodnocena jako 
zvláště vhodná pro ekonomicky 
smýšlející řidiče. Nízká úroveň 
opotřebení prodlužuje životnost 
pneumatik a nízký valivý odpor 
přispívá ke snížení spotřeby paliva. 
Inovované uspořádání dezéno-
vých bloků a lamel zajišťuje vyni-
kající záběr na sněhu a zároveň 
poskytuje vysoký brzdný výkon. 
Na základě preferencí spotřebitelů 
byly pneumatiky Barum Polaris 3 
vyhlášeny Produktem roku 2012. 

Michelin Alpin A4
Pneumatiky Michelin Alpin A4, 
určené pro rodinné vozy střední třídy 
a malé městské vozy, se mohou 
pochlubit delší životností než jejich 
nejvýznamnější konkurenti. Podle 
testů organizace TÜV SÜD Auto-
motive Vám tyto pneumatiky vydrží 
dokonce o jednu zimu déle. V porov-
nání s předchozí generací mají 
o 10 % efektivnější rozjezd na zledo-
vatělém či zasněženém povrchu 
a také o 5 % kratší brzdnou dráhu. 

Tip: Proč montovat zimní pneumatiky na všechna 4 kola?

Se dvěma zimními pneumatikami na řídicí nápravě pouze zvyšujete 
výkon při rozjezdu. Maximální kontrolu nad vozidlem a stoprocentní bez-
pečnost získáte jedině montáží zimních pneumatik na celé vozidlo. 

Záběr
Přilnavost

 v zatáčkách
Stabilita 

při brzdění
Efektivita

 při brzdění

2 zimní pneumatiky 
na řídící nápravě PP O O P
4 zimní penumatiky PP PP PP PP

Víme, které zimní pneumatiky jsou nejlepší

Navštivte náš specializovaný portál 
www.pneu-centrum.cz a vyberte 
si z široké nabídky levných a přitom 
vysoce kvalitních zimních pneumatik. 
S pneumatikami od AUTO Hlaváček 
Vás zima nezaskočí!

(Barum Polaris 3)
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Prodej NV Škoda
585 151 056-57
Prodej ojetých vozů 
585 151 062
Servis
585 151 051-54

Prodej NV KIA
585 153 071-72
Servis
585 153 075

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5

779 00 Olomouc

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669

779 00 Olomouc

Prodej NV Škoda
585 341 810
Prodej ojetých vozů
585 341 810
Servis
585 341 696

Prodej NV KIA
602 476 891
588 882 163-4

provozovna LITOVEL
Svatoplukova 14/963

784 01 Litovel

provozovna PROSTĚJOV
Plumlovská 183
796 01 Prostějov

Prodej NV Škoda
577 102 285
Servis
577 102 290

Prodej NV 
461 613 600
Prodej ojetých vozů 
461 613 600 
Servis
461 613 600

provozovna ZLÍN - NAPAJEDLA
Kvítkovická 1579

763 61 Zlín - Napajedla

provozovna LITOMYŠL
Nedošín 125

570 01 Litomyšl

Prodej NV Škoda
583 495 247
Prodej ojetých vozů
583 495 247
Servis
583 495 248

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32

789 01 Zábřeh

FORTEX-AGS ŠUMPERK
Jílová 1550/1

787 01 Šumperk

Prodej NV
583 284 682

Prodej ojetých vozů
583 301 516

Servis 
583 301 515

AUTOSERVIS 
HUDOUSEK-ŠTÍTY

Na Pilníku 307
789 91 Štíty

Prodej NV Škoda
583 440 283

Servis
583 440 283

KIA SVA TŘEBÍČ             
Hrotovická 173
674 01 Třebíč  

Prodej NV KIA
 568 840 494

Servis
 568 840926

Vydal: AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, Olomouc 77900            Neprodejné

JUBEKA spol. s r. o.
Cyrilometodějská 947

766 01 Valašské Klobouky

Prodej NV
777 745 096

Prodej ojetých vozů
777 745 090

Servis
777 745 094

NAŠI ZPROSTŘEDKOVATELÉ

provozovna OPAVA - KOMÁROV
Ostravská 76

747 70 Opava - Komárov

Prodej NV KIA
553 794 734

provozovna OPAVA - NEPLACHOVICE
Hlavní 220

746 74 Neplachovice

Prodej NV KIA
553 662 900
602 777 422
Servis
553 662 902
602 777 422


