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editorial │ Poděkování

Vážení zákazníci a přátelé, 

dovolte, abych Vás srdečně pozval na slavnostní odhalení zcela nového modelu ŠKODA 
KAROQ, který nahradil v modelové škále oblíbený vůz ŠKODA YETI. Nová ŠKODA KAROQ 
je menším sourozencem vozu ŠKODA KODIAQ, a doplňuje tak celou modelovou řadu 
vozů ŠKODA. 
Dne 18. 10. 2017 v 18 hod. proběhne oficiální představení vozu na našem salonu, které 
bude spojeno s bohatým kulturním programem a občerstvením. Samozřejmostí jsou 
testovací jízdy, při kterých budete moci vyzkoušet jízdní vlastnosti vozů, vybavených 
motorem 1,5 TSI 110 kW a 2,0 TDI 110 kW a sedmistupňovou automatickou převo-
dovkou DSG. Po celou dobu akce Vám bude k dispozici náš vyškolený personál, aby Vás 
seznámil s technologiemi a inovacemi, které nová ŠKODA KAROQ nabízí.

 Těšíme se na Vaši návštěvu.
   
       Marian Vychodil  
       vedoucí prodeje

Poděkování

Jednadvacet let, to není krátká etapa v životě člověka. Právě tolik roků pracoval ve firmě Auto Hlaváček Olomouc pan Svatopluk Půda jako servisní 
poradce v servisu Škoda. Díky své vstřícnosti, ochotě a pracovitosti měl vždy velmi přátelský vztah jak se zákazníky,  tak i s kolegy.
Nyní nadešel čas a pana Svatopluka Půdu čeká zasloužený důchod. Kolektiv pracovníků firmy Auto Hlaváček mu tímto vyjadřuje poděkování za 
mnoholetou, dobře vykonanou práci a za kolegiální přístup a přeje mu hodně ve zdraví, dobré kondici a duševní pohodě strávených dalších let.
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představujeme │Nová ŠKODA Karoq

Nová ŠKODA Karoq
Letošní podzim nás čeká představení další 
novinky z řad SUV, nástupce slavného 
Yetiho, ŠKODA Karoq. U jména se ŠKODA 
nechala opět inspirovat, stejně jako 
v případě jejího bratra, u indiánského 
kmene Aleuťanů z ostrova Kodiak u jihu 
Aljašky. Ti označují automobil slovem 
kaa´raq. Kaa znamená automobil, raq šíp, 
kterým se pyšní ŠKODA ve svém znaku.

Oproti jeho předchůdci Yetimu mu bylo 
naděleno o 16 cm více do délky, pár cm do 
šířky a přibylo mu celých 100 litrů v kufru. 
Může se proto pyšnit největším objemem 
kufru ze všech vozů ve své kategorii, což 
všichni jistě náležitě ocení. 
Na výběr je pro Karoq pět druhů motoru. 
U benzínových motorů je to 1.0 TSI 85 kW 
s pětistupňovou manuální převodovkou 
a velice příznivou kombinovatelnou 
spotřebou 5,3 litru. Nově se pak objevuje 
motor 1.5 TSI 110 kW se sedmistupňovou 
automatickou převodovkou DSG. U naftových 
motorů je to pak 1.6 TDI 85 kW s šestistup-
ňovou manuální převodovkou, 2.0 TDI 
110 kW s šestistupňovou manuální převo-
dovkou a pohonem všech čtyř kol 4x4. Tento 
motor je i ve variantě s automatickou sedmi-
stupňovou převodovkou DSG.
Auto stojí na modulární platformě koncernu 
Volkswagen, ze které vycházejí i další větší 
modely ŠKODY. Vozu nechybí ani moderní 
asistenční systémy v podobě adaptivního 
tempomatu, hlídače mrtvého úhlu nebo 
novinky, kterou je digitální přístrojová deska. 
Jako první se také v Karoqu objeví velký 
digitální přístroj s úhlopříčkou 10,5 palců 

a nerušivý mód, který Vám zařídí rozsvícení 
pouze základních údajů na černém podkladu.
Nový model nabídne také mobilní připojení 
LTE nebo funkci nouzového volání ecall. 
Součástí je také ŠKODA Connect, které se 
představilo poprvé u vozu Kodiaq. Jedná se 
o chytré propojení Vašeho mobilního telefonu 
a vozu, které Vám umožní propojit se s Vaším 
vozem, i když jste zrovna doma. U infotain-
mentu Columbus se nově objevuje i možnost 
ovládání některých funkcí gesty bez toho, 
abyste se jakkoli dotýkali obrazovky. Toto 
ovládání se u vozu ŠKODA objevuje poprvé.
Vývojáři mysleli také na zákazníky hledající 
auto typu MPV a za příplatek nabídli do zadní 
řady tři oddělená samostatně nastavitelná 

sedadla, která lze v případě potřeby dokonce 
vyjmout z vozu.
Letošní novinka se vyrábí od přelomu 
července a srpna ve dvou výbavových 
stupních a to ve výbavě AMBITION a STYLE. 
Od této doby je vůz možné taktéž objednat.

Karoq se ale v celé České republice představí 
až 18. října, proto bychom Vás rádi touto 
cestou pozvali do našeho autosalonu na 
slavnostní představení vozu, kde si jej budete 
moci vyzkoušet na předváděcí jízdě a pořádně 
si jej prohlédnout. Součástí bude také malé 
občerstvení i program pro Vaše děti.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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informujeme │ Škoda Plus

Škoda Plus nyní také v Litomyšli
Vážení příznivci vozů značky Škoda,

společnost AUTO Hlaváček a.s. jako autori-
zovaný prodejce vozů Škoda se po splnění 
všech standardů stala členem programu 
Škoda Plus a nyní představuje značkový 
program prodeje ojetých vozů Škoda Plus 
také na pobočce v Litomyšli.
Cílem Škoda Plus je zkvalitnění nabídky 
ojetých vozů, jejich financování a služeb.
Škoda Plus je orientován na dvě kategorie 
vozů. V kategorii „Vyzkoušené ojeté vozy“ 
jsou k dispozici nejen vozy Škoda, ale i vozidla 
dalších značek, které mají servisní knížku, 
splňují kvalitativní standardy a nepřesahují 
5 let stáří. 
Mimo technicky prověřeného vozu, nabídne 
partner programu Škoda Plus řadu dalších 
výhod, např. certifikát bezúhonnosti 
vozu, pojištění závad vozu, nebo výhodné 

podmínky financování a pojištění od Škoda 
Financial Services.
Do druhé kategorie Škoda Plus – „Roční 
vozy“ spadají výhradně automobily Škoda, 
které jsou mladší 18 měsíců a mají najeto do 
30 000 km. Jedná se o vozy, na které je navíc 
oproti standardní dvouleté záruce poskytnuta 
plná záruka výrobce rozšířená o další dva 
roky, stejně jako záruka výměny vozu.
Vozy z programu Škoda Plus jsou nabízeny 
s celou řadou zákaznických výhod 
a především kvalitním servisním zázemím 
autorizovaného prodejce vozů Škoda. Pro 
pohodlný výběr z nabídky programu Škoda 
Plus je k dispozici portál www.skodaplus.cz 
s širokou nabídkou vozů.
V případě zájmu o vůz z programu Škoda 
Plus jsou pro Vás připraveny služby, které 
Vám usnadní celý proces prodeje nebo 
nákupu vozu.

Pokud se rozhodnete pro nový vůz značky 
Škoda nebo vůz z programu Škoda Plus 
a potřebujete prodat Váš současný vůz, 
nabídneme Vám možnost jeho výkupu. 
Vyškolený technik přezkouší stav Vašeho vozu 
a nabídne Vám výkupní cenu kalkulovanou 
dle ceníků nezávislé profesní organizace.
Pro úsporu Vašeho času Vám partner 
programu Škoda Plus AUTO Hlaváček a.s. 
nabídne možnost vyřízení veškerých 
formalit spojených s nákupem nebo 
prodejem vozu. Vy si jen vyberete vůz 
a v předem dohodnutý termín odjedete bez 
nutnosti navštěvovat úřady.
Při financování se Škoda Financial Services 
lze nyní mimořádně u Škoda Plus využít 
slevy 20.000 Kč z prodejní ceny.
Těšíme se na Vaši návštěvu u AUTO 
Hlaváček a.s. v Litomyšli.

Petr Žák
Vedoucí prodeje
Tel: +420 461 613 600 
Mobil: +420 602 313 725
E-mail: petr.zak@hlavacek.cz

Naděžda Slušná
Prodejce
Tel: +420 461 613 600 
Mobil: +420 724 038 043
E-mail: nadezda.slusna@hlavacek.cz
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představujeme │ Firemní klientela

Spolupráce  
s „Hrochem“
Během měsíce září 2017 jsme byli 
poctěni slavnostním předáním 7 nových 
vozidel značky Škoda firmě Hroší stavby 
Morava, a.s., které proběhlo na našem 
autosalonu v Olomouci za přítomnosti  
zástupce této společnosti – pana Marka 
Častulíka. 

Společnost Hroší stavby Morava, a.s. patří 
k významným obchodním partnerům naší 
firmy AUTO Hlaváček a.s., která aktivně 
a k plné spokojenosti využívá všech našich 
nabízených služeb od prodeje nových vozů, 
jejich financování, pojištění, následného 
pravidelného servisu, úschovy kompletních 
kol a pneumatik až po možnost pronájmu 
náhradních vozidel.
Stavební společnost Hroší stavby Morava, 
a.s. se sídlem v Olomouci je člen českého 
stavebního holdingu enteria. Činnost firmy 
se zaměřuje především na stavby kraje 
Olomouckého, Zlínského a Moravsko-
slezského. Práce provádí vlastními kapa-
citami, samozřejmostí je i dodávání staveb 
na klíč. To zahrnuje poradenství již při 

investičním záměru, vypracování kvalitní 
projektové dokumentace, realizaci stavby 
a záruční a pozáruční servis tak, jak zákazník 
požaduje. Jedním z produktů, který tato 
firma nabízí, je program pro obce, města 
a kraje České republiky. 
Sortiment kolejí a vleček, komunikací 
a chodníků, pozemních staveb a kanalizací 
doplňuje i projekční činnost.



www.hlavacek.czdoporučujeme │ Měření geometrie

Moderní kamerové systémy pro měření geometrie
Mnohý řidič jistě už někdy nabyl pocitu, 
že vozidlo je za jízdy nestabilní. Možná 
příčina může být špatná geometrie 
podvozku, tedy soubor úhlů zavěšení kol 
vůči podvozku. 

Proto je důležité, aby řidiči na správnou 
geometrii mysleli a při návštěvě servisu si ji 
nechali řádně změřit a seřídit. Jejich vozidlo 
tak bude stabilnější v zatáčkách, bude mít 
menší spotřebu, méně opotřebované pneu-
matiky, kola se nebudou sbíhat ani rozbíhat, 
nebude docházet k jejich odklánění. 
Dříve byly servisy vybaveny klasickou 
geometrií s konvenční technologií. Toto 
měření zabíralo delší dobu. Ovšem nejmo-
dernější technologie umožňují proces 
měření a seřízení geometrie zkrátit. Díky 
tomu se z tohoto úkonu stala rychlá a efek-
tivní část nabídky servisu.
V Německu a Rakousku byl před nedávnem 
proveden průzkum, z jehož výsledků 
vyplynulo, že až 60 procent změřených vozidel 
různých značek a různého stáří má z hlediska 
geometrie hodnoty, které leží mimo toleranci 

předepsanou výrobci. Podobně tomu bude 
jistě i u nás. Proto by bylo zapotřebí, aby auto-
servisy měřily, případně seřizovaly geometrii 
u každého automobilu, který do servisu 
přijede. Praxe je ovšem jiná – měření probíhá 
pouze na žádost zákazníka, nebo když ho 
servis u vozidla výslovně indikuje.
Auto Hlaváček nabízí změření a seřízení 
geometrie pomocí moderní kamerové 
technologie americké firmy Hunter Engi-
neering.  Jedná se o 3D laserovou geometrii 
s nejnovější technologií měření a seřízení 
geometrie náprav automobilů. Při měření 
sledují digitální kamery průběžně polohu 
a orientaci odrazových terčů uchycených 
na kolech měřeného automobilu. Není 
přitom potřeba vozidlo přizvedávat, aby se 
provedla kompenzace házivosti. Díky tomu 
stačí, aby vozidlo popojelo dozadu a zpět, 
poté dojde k natočení kol vlevo a vpravo pro 
změření záklonu. Tím je měření geometrie 
ukončeno.Díky tomuto plně integrovanému 
pracovišti pro měření geometrie je celý 
proces rychlý, jednoduchý a spolehlivý. Celý 
systém řídí počítač.

Velkou výhodou pro naše zákazníky je 
orientační náměr geometrie zcela zdarma. 
Tato technologie je umístěna v příjmu oprav 
Škoda. Jedná se o zařízení, které je schopno 
v několika málo minutách za přítomnosti 
zákazníka ukázat výsledek aktuálních 
hodnot geometrie. Cílem této služby je 
zákazníkovi ukázat a předat mu výtisk 
aktuálních hodnot a nabídnout případné 
seřízení na naší nové geometrii.
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představujeme │ Nová KIA Stonic představujeme │Nová KIA Stonic

Nová KIA STONIC:  
Kompaktní crossover pro každý den
Atraktivní vzhled, precizní zpracování, 
výjimečné jízdní vlastnosti a chytře uspo-
řádaný vnitřní prostor, to jsou hlavní 
devízy nového kompaktního vozu KIA 
STONIC, který právě v těchto dnech 
vstupuje na náš trh, do stále populárnější 
kategorie malých SUV.

Vyšší světlá výška pro snadnější parkování 
u obrubníků a pro výlety mimo zpevněné cesty, 
větší přehled o dění na silnici díky vyššímu 
posedu za volantem, díky kompaktním 
rozměrům snadné parkování ve městech 
a výrazný design, to je hnací motor zájmu 
o třídu kompaktních crossoverů, která v Evropě 
i České republice překonává prodejní rekordy.

Vzhled a styl nového modelu vznikal ve 
spolupráci designových center KIA ve Frank-
furtu a korejském Namyangu a je částečně 
inspirován úspěšným modelem RIO, ze 
kterého také přebírá podvozkovou platformu 
a některé z motorizací. Neotřelé křivky karo-
serie, masivní C-sloupek, originální tvar 
střešních ližin a v neposlední řadě možnost 
barevných dvojkombinací, které připomínají 
karoserii typu „Targa“, zaručují vozu zcela 
nezaměnitelný výraz.

Výrobce preferuje bezpečnost. Při výrobě 
skeletu je z velké části použita vysokopev-
nostní ocel AHSS, standardem je 6 airbagů 
a systémy kontroly jízdní stability. V nabídce je 
také k dispozici soubor systémů na podporu 
řízení a aktivní bezpečnosti (ADAS), který 
obsahuje asistenty jako AEB (systém pro 
zamezení čelní kolize s rozpoznáním chodců), 
BSD (sledování mrtvých úhlů), nebo varování 
při opuštění jízdního pruhu (LDWS).

Paletu zážehových motorů představují 
dva atmosférické čtyřválcové motory 
s technologií proměnného časování ventilů 
CVVT. První 1.25 CVVT s výkonem 62 kW je 
spojen s manuální pětistupňovou a silnější 
1.4 CVVT 74 kW s manuální šestistupňovou 

převodovkou. Pro vyznavače sportovní jízdy 
je k dispozici tříválcový přeplňovaný agregát 
1.0 T-GDI s maximálním výkonem 88 kW, 
který udělí vozu zrychlení z 0 na 100 kilometrů 
v hodině za 10,3 sekundy a umožňuje vozu 
dosáhnout maximální rychlosti 184 km/h.
Tyto agregáty doplňuje vznětový přeplňovaný 
čtyřválec 1.6 CRDi s výkonem 81 kW a točivým 
momentem 260 N.m-1 , který je k dispozici 
v širokém spektru otáček.

Přes kompaktní rozměry – délka vozu 
je 4.140 mm – STONIC nabízí dostatek 
vnitřního prostoru pro cestující, vždyť rozvor 
je 2.580 mm a k tomu zavazadlový prostor 
o objemu 332 litrů, který při sklopení sedaček 
rozšíříte až na 1.135 litrů. Modernímu inte-
riéru s ergonomicky přívětivým rozmístěním 
ovládacích prvků dominuje 7“ dotykový 
displej palubního infotainmentu podporující 
technologie Apple CarPlayTM a Android 
AutoTM, které umožňují plný přístup 
k funkcím smartphonu.

V České republice se vůz nabízí ve výbavových 
stupních Comfort, Exclusive a Premium. 
Základní cena je 349.980,- Kč včetně DPH za 
verzi Comfort 1.25 CVVT. Standardní výbava 
už přitom obsahuje klimatizaci, elektricky 
ovládaná přední okna, dálkové ovládání 
centrálního zamykání s alarmem, podélné 
střešní ližiny, rádio se 7“ dotykovou obra-

zovkou a USB portem, bluetooth handsfree, 
malý kožený paket s multifunkčním volantem, 
6 airbagů, soubor bezpečnostních asistentů 
jízdy jako je ESC+TCS, VSM+CBC+SLS (asis-
tenty jízdní stability), HAC-asistent rozjezdu 
do kopce, ESS-varovná signalizace zadních 
světlometů při panickém brzdění, brzdový 
asistent a mnoho další výbavy.

KIA STONIC je pro Vás připravena ke 
zkušebním jízdám na našich provozovnách!
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Zimní pneumatiky – novinky pro rok 2017
WinterContact™ TS 860 

Maximální bezpečnost v jakémkoliv zimním počasí.
Jednička ve všech ohledech.

•  Technologie Cool Chili™ poskytne nejlepší brzdené vlastnosti v jakémkoli zimním počasí
•  Technologie Liquid Layer Drainage™ zkracuje brzdnou dráhu na namrzlých a zledovatělých vozovkách
•  Technologie Snow Curve+ zajišťuje bezpečnost v zatáčkách na zasněžené vozovce

Auto Bild
V aktuálním vydání magazínu auto Bild byly zveřejněny výsledky Testu 
zimních pneumatik 2016. Testován byl rozměr 205/55 R 16 H na voze 
VW Golf 7. 
Pneumatika Continental WinterContact TS 860 byla hodnocena jako 
PŘÍKLADNÁ (vorBILDlich) a stala se vítězem testu, navíc s hodnocením 
Eco-Meister.
O pneumatice WinterContact TS 860:
•  Příkladná prémiová pneumatika bez chyb a výtek
•  Dynamické handlingové vlastnosti za všech zimních podmínek
•  Precizní řízení s velmi dobrou zpětnou vazbou
•  Nejlepší hospodárnost

Auto Zeitung 
Německý odborný časopis Auto Zeitung zveřejnil ve vydání 21/16 Test 
zimních pneumatik 2016. Testovaný rozměr byl 205/55 R 16. Testovací 
vozidlo VW Golf.
O pneumatice Continental WinterContact TS 860:
•  Velmi silná na sněhu: Nejlepší výkon s vynikající stabilitou. Vysoká  
    úroveň přilnavosti, precizní zpětná odezva, velmi spolehlivá
•  Nejlepší produkt na mokru: Velmi krátká brzdná dráha, vynikající 
    přilnavost na mokré vozovce, téměř 
    dokonalá rovnováha, rychlá a velmi bezpečná
•  Nejnižší valivý odpor na suché vozovce
•  Dobrá v brzdění na suchu 

WinterContact™ TS 860 S

Zimní UHP pneumatika pro prémiové sportovní vozy.
Nebývale agilní sportovní jízda i v zimě.

•  Špičkové vlastnosti na sněhu garantují skutečné potěšení z jízdy.
•  Nejlepší brzdný výkon je zárukou maximální bezpečnosti v zimních podmínkách.
•  Vynikající handling na suchu zajišťuje tu nejvyšší přesnost řízení.
•  Výjimečně nízký valivý odpor přináší nižší spotřebu paliva.

Na pneumatiky Continental se vztahuje služba ContiGarant.

Co je ContiGarant?

ContiGarant je nejlepší rozšířená záruka, garanční program společnosti Continental, pro majitele osobních, SUV a 4x4 pneumatik 
značky Continental. V případě neopravitelného poškození pneumatik garantuje, při dodržení stanovených podmínek, vrácení plné 
nákupní ceny pneumatik spotřebiteli.
Vztahuje se na osobní, SUV a 4x4 bezdušové pneumatiky značky Continental. V případě neopravitelného poškození vzniklého při běžném 
provozu, které znemožňuje další používání pneumatiky v provozu, jako jsou např. roztržení bočnice pneu o cizí předmět, poškození o obrubník, 
průpich většího průměru, proražení pneumatiky atd., uplatněte výhody programu ContiGarant a v jednoduchých krocích získejte zpět peníze 
za poškozené pneumatiky.
Registrace do programu musí být provedena do 30 dnů od prvního nazutí pneumatik na vozidlo u smluvního partnera pořadatele. Mezi 
smluvní partnery patří Auto Hlaváček a.s. Platí od 1. 9. 2016 na pneumatiky zakoupené a nazuté u vybraných prodejců a servisů při mini-
mální zbytkové hloubce dezénu 4 mm u letních i zimních pneu. ContiGarant lze uplatnit po dobu 12 měsíců od data prvního nazutí pneu-
matiky na vozidlo spotřebitele.
Program se vztahuje na zákazníky, kteří nakoupili pneumatiky na základě řádného daňového dokladu a ten na místě řádně uhradili peněžními 
prostředky v hotovosti nebo bezhotovostní platbou pomocí platební karty.
                 
Své nové zimní pneumatiky najdete na: 
http://www.pneu-centrum.cz/

Vítěz testů:
Pneumatiky Continetal jsou pravidelně testovány nezávislými odbornými magazíny a autokluby. 
Mimoto byl Continental vyznamenán magazíny Auto Bild a Auto Zeitung jako „Top značka pneumatik“ 
a stal se „celkovým vítězem 50 let testů pneumatik“ u odborného časopisu auto-motor-sport. Zde Vám 
přinášíme výsledky testů ze dvou zmíněných automobilových magazínů.

WinterContact™ TS 860 

WinterContact™ TS 860 S



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
588 882 163-4
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
461 613 600, 602 313 725
petr.zak@hlavacek.cz
Servis
461 613 600 
servis-litomysl@hlavacek.cz

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.
Týnecká 922/9
779 00 Olomouc
Operativní leasing, Autopůjčovna
Prodej referenčních vozidel
602 730 935, 725 350 963
info@autokomplex-ol.cz

AUTO Hlaváček a.s.

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.

INFO AUTO Hlaváček
č. 2/2017
Vychází dvakrát ročně.
Toto číslo bylo vydáno 13. října 2017.
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
sveda@autokomplex-ol.cz
Servis
585 341 696
bosch-litovel@autokomplex-ol.cz

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


