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editorial │ ŠKODA Kodiaq u nás

ŠKODA Kodiaq: 
slavnostní odhalení
Ve středu 22. února proběhlo v našem olomouckém salonu slavnostní odhalení zbrusu nového modelu ŠKODA Kodiaq. Na návštěvníky, 
kteří k nám v tento den zavítali, čekalo kromě samotného představovaného vozu i malé občerstvení. Samozřejmě nezůstalo jen u pouhého 
prohlížení. Celý den až do 17. hodiny probíhaly předváděcí jízdy, takže zájemci o svezení si mohli vyzkoušet kvality a přednosti zbrusu 
nového vozu přímo na silnici. 
O hladký průběh celé akce se staral náš vyškolený personál, který byl připraven ochotně odpovídat na veškeré dotazy a prezentovat naši 
kompletní nabídku vozů i služeb. Všem návštěvníkům děkujeme za účast a pevně věříme, že se již brzy uvidíme při předávání nového vozu.

Vážení přátelé, milí zákazníci,

ve chvíli, kdy držíte v rukou jarní vydání našeho časopisu, mi dovolte představit novinky, 
o kterých píšeme uvnitř tohoto čísla. 

Je to především dlouho očekávané velké SUV ŠKODA KODIAQ, o kterém se hodně mluví 
a píše, vůz který dokáže nabídnout optimální kombinaci pohodlí, prostoru, výkonu a bezpečí 
pro posádku v nezaměnitelném designovém provedení. A je zde také facelift OCTAVIE, její 
čtyři „oči“ vypadají velmi originálně, poněkud vlažné ohlasy na první zveřejněné fotografie 
poté vystřídaly velmi pozitivní reakce při setkání s autem naživo. Vůz působí výrazně větším 
a hodnotnějším dojmem.

Nová KIA RIO přichází už ve své IV. generaci. Populární model nabízí větší vnitřní prostor, řadu nových asistentů pro bezpečnou jízdu a velmi 
přijatelné provozní náklady. Kolečko autoshow v Detroitu a Ženevě a už také řadu designových ocenění má za sebou první sportovní fastback 
střední třídy značky KIA - STINGER. Na podzim se můžeme těšit na jeho 370 koní, strhující design a velmi pokročilou techniku.

Také jsme zavzpomínali na naše zápolení na závodech dračích lodí, kde jsme se s mnohými z Vás setkali.

V loňském roce jsme investovali do certifikace karosárny s lakovnou, projektu fleetového centra ŠKODA a také otevřeli nové prodejní a servisní 
centrum KIA v Opavě. Všechny tyto investice děláme ve snaze zkvalitnit a zpříjemnit pro Vás naše služby. Hlavně pak díky Vašim pozitivním 
hodnocením a pracovnímu nasazení našich zaměstnanců jsme mohli převzít řadu prestižních ocenění za poskytované služby a kvalitu, moc si 
Vaší přízně vážíme a děkujeme za ni. 

Závěrem Vám chci popřát mnoho šťastných kilometrů bez nehod a jen samé dobré věci v roce 2017.

          Jaroslav Podešva
          Fleet manager
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testujeme │Nová ŠKODA Kodiaq

Jak jsme lovili medvěda
„S vozem ŠKODA Kodiaq se vydáváme 
objevovat nové světy,“ vysvětluje předseda 
představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier. A v duchu tohoto hesla 
jsme se i my vydali „objevovat nové světy“, 
když jsme byli pozváni na školení k novému 
SUV ŠKODA Kodiaq do Portugalska. 

Rádi bychom Vám tímto článkem alespoň 
částečně zprostředkovali naše dojmy, které 
jsme načerpali při seznamování s tímto jedi-
nečným vozem.
Po příletu do Portugalska by člověk očekával 
mnohé, setkání s medvědem však pravdě-
podobně nepatří mezi typické představy 
návštěvníků této jihoevropské země. Naše 
zkušenost ale měla být poněkud netradiční. 
V hotelové hale nás přivítalo hned několik 
medvědů najednou – mezi těmi chlupatými 
z plyše dominoval jejich „kovový“ kolega 
a  dával tušit nevšední zážitky, které nás čekaly 
v následujících dvou dnech. Naše netrpělivé 
očekávání pak umocnila také 3D projekce 
při oficiálním odhalení vozu v hotelovém 
kině, která podle nás přesně vystihla divokou 
povahu tohoto „medvědího“ modelu.
Nyní jsme se už mohli aktivně zapojit do 
testování zcela nových asistenčních systémů. 
Nejprve jsme důkladně prověřili naše 
parkovací dovednosti s pomocí systémů Area 
View, Trailer Assist a Front Assist s funkcí predik-
tivní ochrany chodců. Area View je kamerový 
systém, který pomocí čtyř kamer, umístěných 
ve zpětných zrcátkách, masce chladiče a víku 
kufru, zobrazí v reálném čase okolí vozu na 
palubním monitoru. Systém nabízí i virtuální 
pohled z ptačí perspektivy, nebo 180° záběry 
z okolí přídě a zádě, které nám velmi usnadnily 
řízení v nepřehledných situacích či úzkých 
prostorech. Trailer Assist nám byl nápomocný 
při couvání s vozíkem – tento systém po 
zadání směru jízdy (pomocí ovladačů vnějších 
zpětných zrcátek) převezme kontrolu a sám 
zvolí vhodný úhel natočení volantu. Front Assist 
rozpozná pomocí radaru nebezpečné situace, 

varuje řidiče a v případě nutnosti přibrzdí, nebo 
vůz zcela zastaví. Díky tomuto systému jsme 
měli možnost si vyzkoušet, jak rychle uvidíme 
věci, které by pro nás jinak zůstaly takřka nevi-
ditelné. Funkce prediktivní ochrany chodců pak 
speciálně slouží ke zmírnění následků nebo 
zamezení střetu s chodci.
Poté už přišlo na řadu to, na co jsme se celou 
dobu těšili nejvíc, tedy samotný test jízdních 
vlastností vozu. Naše jízdy probíhaly už za tmy, 
takže jsme si kromě romanticky osvětlených 
městeček jižního Portugalska mohli naplno 
vychutnat i vkusné a působivé ambientní 
osvětlení interiéru nového Kodiaqa. Milým 
překvapením pro nás byla vskutku velkorysá 
nabídka prostoru pro cestující. Zevnitř 
jakoby vůz působil ještě větším dojmem než 
zvenku. Nutno říci, že navzdory své velikosti 
a medvědímu jménu se Kodiaq na silnici 
nechová vůbec neohrabaně, ba naopak ve 
městech i na dálnici předvádí, že i tak mohutné 
stvoření dokáže vyvinout potřebnou mrštnost 
a pohotové reakce. 

Na druhý den nás i Kodiaqa čekal pomyslný 
křest ohněm v podobě testování vozu 
v drsném terénu místního Offroad parku. Když 
jsme uviděli ty zablácené krkolomné cestičky, 
plné výmolů, strmých kopců a písku, měli jsme 
přece jen trochu obavy, jak se s tím vším Kodiaq 
vypořádá. Po krátkém školení a praktické 
instruktáži jsme nasedli do vozů a vyjeli na trať. 
Po celou dobu jsme testovali režim Offroad, 
ve kterém se funkce podvozku, řídící jednotky 
motoru a brzd přizpůsobují nerovnostem 

terénu. Pomáhal nám zejména s rozjezdy, 
udržováním trakce a brzděním. Asi nejvíce na 
nás zapůsobil asistent pro sjíždění ze svahů, 
který s námi bezpečně zdolal i ta nejprudší 
klesání pomocí úpravy brzd. Všechny zkuše-
nosti z Offroad parku nás přesvědčily o tom, že 
Kodiaq zdaleka není pouze velkým městským 
vozítkem. Teprve v náročném terénu se 
naplno projeví jeho přednosti a stane se z něj 
opravdový parťák do nepohody, který Vás 
nezklame ani v té nejtěžší chvíli.
Dalším bodem našeho programu bylo bližší 
seznámení s konkurenty, po kterém jsme se 
rádi zase vrátili zpět ke Kodiaqovi – a tentokrát 
jsme se zaměřili na téma konektivity. Protože 
je Kodiaq stále připojený k internetu, nabízí 
se spousta možností, jak tohoto faktu využít, 
jako například vyhledání nejbližší zoo v okolí, 
popřípadě nějaké příjemné restaurace na 
dobrý oběd s přáteli. Pro vozy vybavené pokro-
čilejším navigačním systémem (Amundsen 
nebo Columbus) jsou k dispozici také online 
dopravní informace. Ty ukazují reálnou 
dopravní situaci na zvolené trase a v případě 
zácpy Vám systém navrhne alternativní 
trasu. Vůz můžete snadno propojit i s Vaším 
chytrým telefonem, což Vám umožní komu-
nikaci s vozem na dálku. Díky mobilní aplikaci 
můžete například zjistit aktuální stav paliva 
v nádrži, nebo zda jste nenechali otevřená 
okýnka či zapnutá světla. S Kodiaqem už navíc 
nikdy nemusíte řešit problém s hledáním 
svého auta, když si přesně nepamatujete, kde 
jste ho zaparkovali. Přes telefon si jednoduše 
rozblikáte světla nebo aktivujete houkačku. 
Tím se naše portugalské dobrodružství 
nachýlilo ke konci. Z celého dvoudenního 
školení jsme si nakonec odvezli nejen spoustu 
skvělých zážitků a cenných informací, ale 
zejména vědomí, že nová ŠKODA Kodiaq je 
opravdu mimořádný vůz s množstvím inova-
tivních prvků a technologií, které zajistí řidičům 
skutečný požitek z jízdy. Budeme rádi, pokud 
se nám podaří o tom přesvědčit i Vás v našem 
autosalonu.



www.hlavacek.cz

6

www.hlavacek.cz představujeme │ Nová ŠKODA Octaviapředstavujeme│ Nová ŠKODA Octavia

ŠKODA Octavia: Bestseller s novou tváří
Stěžejní model značky Škoda – OCTAVIA, 
prošla ve své třetí generaci výrazným 
a zpočátku velmi diskutovaným faceliftem. 

Množství negativních reakcí na první 
zveřejněné fotografie, a to zejména dvojitých 
předních světlometů, bylo značné. Nutno 
podtrhnout slovo “bylo”, protože při pohledu 
naživo naprostá většina kritiky umlkla a je 
prostě pasé. Automobil vypadá velmi zajímavě 
a zvlášt verze s FULL-LED světlomety je neoby-
čejně přitažlivá. Samozřejmě i zde stejně jako 
například u Superbu můžeme spatřit křivky 
odkazující na tradici českého křišťálu. Celkově 
působí příď vozu širším, dynamičtějším a jasně 
rozeznatelným dojmem.
Změny se dotkly rovněž zádě vozu. Svět-
lomety jsou plastičtější, avšak stále mají 
charakteristický svit tvaru písmene C. 
Další změny pak proběhly v možnostech 
rošíření výbavy vozu řadou jízdních asistentů 
(hlídání mrtvého úhlu, systém pro kontrolu 
jízdy v pruzích nebo třeba tzv. Trailer Assist, 
který usnadní couvání s přívěsem – řidič 
pomocí ovladače zpětných zrcátek nastaví 
směr jízdy a pak jen ovládá plyn). 
Nové jsou systémy infotainmentu a v dnešní 
době stále žádanější prvky konektivity. 
Interiér oživil nový multimediální system, 
který je samozřejmě v češtině, má přepraco-
vanou grafiku a větší displej. V závislosti na 
zvolené verzi má velikost 6,5”, 8” nebo 9,2” ve 
vrcholné verzi s navigací Columbus. Rozlišení 
této obrazovky je skvělých 1280x640 pixelů, 
poskytujících jasný a bezvadně viditelný 
obraz. Reakce dotykového systému jsou velmi 
rychlé, ovládání intuitivní a absenci tlačítek 
přijdete velmi snado na chuť. Drobnou vadou 
na kráse, kterou většina z nás zná ze svých  
mobilních telefonů, je viditelnost otisků prstů 

při vypnutém obrazu. Je to daň dnešnímu 
trendu dotykových obrazovek, na který 
Škoda prostě musí reagovat. Ale vzhledem 
k možnostem využití vysokorychlostního 
LTE připojení k internetu nebo mobilních 
online služeb Škoda Connect, příliš často 
vypnutý systém neuvidíte. Moderní aplikace 
vám umožní sledovat servisní intervaly vozu, 
doma naplánované cesty a vybrané cíle 
přenést do navigace vozu, případně na dálku 
ovládat vybrané funkce. Můžete si rozblikat 
vůz nebo zatroubit, abyste jej snáze našli na 
parkovišti.
Na stropě interiéru dále nově nalezneme 
tlačítko eCALL pro tísňové volání, které 
bude mimochodem od roku 2018 povinné 
ve všech nově vyrobených vozech. Spustit 
jej můžete sami přímým dotykem a budete 
spojeni na asistenta, který vám pošle pomoc 
IZS. V případě havárie, kdy dojde k aktivaci 
airbagů, systém vyšle žádost o pomoc sám, 
spolu s informací o vaší poloze a počtu 

pasažérů (podle zapnutých bezpečnostních 
pásů). Opět budete spojeni s asistentem, 
který ověří závažnost nehody a vašeho stavu 
a vyšle pomoc. Pokud nebude mít žádnou 
odezvu, posílá složky IZS rovněž.
Pro cestující na zadních sedadlech jsou 
připraveny dva USB vstupy pro nabíjení 
mobilních telefonů. Řidič si může užít 
vyhřívaný volant a díky jednomu z mnoha 
Simply Clever prvků jednou rukou bezpečně 
otevřít láhev s nápojem.
V nabídce zůstaly výbavové stupně jako 
dosud, byly však mírně obměněny. Ve výbavě 
Ambition jsou látková sedadla v nové barevné 
kombinaci černá/hnědá, další stupně jsou 
rozšířeny o nové vzory potahů. Ve vrcholné 
verzi Laurin & Klement je součástí interiéru 
ambientní LED osvětlení v 10 barvách, ve verzi 
Style je pak za příplatek. Nově máte možnost 
objednání tří klíčků od vozidla s personalizací 
či (na německých dálnicích) využít Adaptivní 
tempomat až do 210kilometrové rychlosti. 

Faceliftová Octavia se nabízí se zážehovým 
třívalcem 1.0 TSI o výkonu 85 kW a točivém 
momentu 200 Nm. Tento motor je jedním 
z nejlepších tříválců na trhu. Má dostatek 
síly, je skutečně kultivovaný a perfektně 
odhlučněný. I bez vyvažovací hřídele je 
velmi klidný. Při běžné jízdě se se spotřebou 
dostanete k 6 litrům na 100 km. Dále můžete 
zvolit osvědčený modernizovaný motor 
1.4 TSI o výkonu 110 kW (ve verzi Active 
nebo Fresh), 1.8 TSI se 132 kW a vrcholem 
je čtyřválec 2.0 TSI o výkonu 169 kW ve verzi 
RS. V nabídce zůstává i varianta se stlačeným 
zemním plynem v kombinaci s motorem 
1.4 TSI a výkonem 81 kW. Octavia CNG je velice 
zajímavou alternativou pro zákazníky, kteří 
preferují nízkou spotřebu a ekologický provoz.

U vznětových motorů si můžete vybrat čtyř-
válec 1.6 TDI 85 kW, který potěší zejména 
nízkou spotřebou, 2.0 TDI o výkonu 110 kW 
nebo nejsilnější 135kW verzi, která potěší 
nejednoho fandu rychlých kol.

Kombinovat můžete pohon všech kol i velmi 
přesnou automatickou dvoustupňovou 
převodovku DSG.
Zásadní změny se dotkly podvozku a jedno-
značně vozu prospěly. Silnější varianty 
s výkonem nad 110 kW s víceprvkovou 
nápravou (a CNG) dostaly větší rozchod 
zadní nápravy o 30 mm, ostatní pak 
o 20 mm. Octavia je nyní ještě pohodlnější, 
jistota při jízdě Vás potěší. Zatáčky můžete 
projíždět ostře, ale zároveň plynule. Nerov-
nosti, kterých je na našich silnicích víc než 
dost, žehlí lépe než dosud. 

Ceny začínají na 407 900 Kč. V nabídce zůstala 
velmi zajímavá akční verze FRESH, oblíbená 
zejména u retailových zákazníků, dostupná je 
již sportovně laděná RS i komfortní a výbavou 
překypující Laurin & Klement (takto vyba-
venou Octavii máme vystavenou v prostorách 
našeho autosalonu). Oblíbený SCOUT bude 
v blízké budoucnosti.
Nové Octavie jsou pro Vás již připraveny 
a můžete si je vyzkoušet při předváděcí jízdě. 
Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že 
s novou verzí nejprodávanější Škody budete 
opravdu spokojeni. 
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informujeme │ Údržba klimatizace

KLIMATIZACE: Správné používání a pravidelná údržba 
chrání vaše zdraví
V horkých letních měsících řidiči s oblibou 
využívají klimatizaci, vymoženost, která 
se již stala běžnou výbavou většiny auto-
mobilů. Není to ale jen příjemné, je to 
i užitečné. Odborníci totiž prokázali, že při 
teplotě vyšší než 25 stupňů Celsia musí řidič 
záhy přemáhat malátnost. Častější zastávky 
a vyšší příjem tekutin jsou nezbytné. Ale 
klimatizace učiní prostředí uvnitř auto-
mobilu snesitelné, i když je venku horký letní 
den. Nepřispívá jen k pohodlí při cestování, 
ale také k větší bezpečnosti.
O klimatizaci je ovšem potřeba se dobře 
starat. Nejméně jednou za dva roky je nutné 
vyměnit chladicí náplň a nejlépe dvakrát 
ročně nechat v autoservisu celý klima-
tizační systém vyčistit. Klimatizace totiž 
nejen chladí, ale také odebírá ze vzduchu 

vlhkost. Ta se zachycuje ve výparníku klima-
tizace, kam současně pronikají nečistoty 
zvenčí. Kombinace vlhkosti a nečistot se 
pak stává ideálním místem pro množení 
plísní, bakterií, virů či roztočů, které mohou 
pasažérům pěkně zatopit: jsou nuceni je 
ve vozidle vdechovat a následkem mohou 
být rýma, kašel, různé druhy alergií, únava, 
bolesti hlavy. O nepříjemném zápachu 
ani nemluvě. 
To všechno jsou důvody pro pravidelné 
čištění klimatizace, které si můžete objednat 
v servisu AUTO Hlaváček a.s.
Nenechte se zlákat levnými, voňavými spreji, 
které se objevují na trhu. My používáme 
pouze kvalitní a účinné dezinfekční spreje, 
které zaručí optimální výsledek.

Jak klimatizaci správně používat

Odborníci radí zapínat ji pravidelně, i v zimě 
– alespoň jednou za měsíc. Před zapnutím 
klimatizace ve velmi horkém počasí je třeba 
nejprve vnitřek vozidla důkladně vyvětrat. 
Proud chladného vzduchu by měl být 
namířen nahoru a na přední boční okna. 
Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by 
neměl být větší než 5 stupňů Celsia. Vyšší 
rozdíly by mohly při vystoupení do rozpá-
leného venkovního prostoru vyvolat teplotní 
šok, což je pro lidský organismus velmi 
nezdravé, někdy i nebezpečné. Z tohoto 
důvodu je také vhodné před koncem cesty 
postupně teplotu ve voze zvyšovat, aby 
rozdíl teplot nebyl příliš vysoký.

Velmi příjemné překvapení v podobě zisku 
nejvyššího možného ocenění „Nejlepší dealer 
KIA za rok 2016“ nás čekalo na slavnostním 
vyhlášení v průběhu Výročního setkání 
dealerů KIA, které se konalo 18. a 19. ledna 
2017 v Žilině. Toto ocenění je hodnoceno 
součtem úspěšnosti prodejů, kvality servisu, 
zákaznické spokojenosti a investicemi do 
rozvoje značky ve svěřených regionech. 
Za pět let, kdy je toto ocenění udělováno, se 
nám ho navíc podařilo získat již podruhé. 
Je to pro nás velká čest, která nás ale současně 
zavazuje ke kvalitní práci a výsledkům 
v příštích letech. 
Děkujeme zde tímto všem zaměstnancům, 
bez jejichž zapálené práce by nebylo možné 
o podobných úspěších uvažovat. Děkujeme 
také Vám, našim zákazníkům, že nám zacho-
váváte přízeň, a za pozitivní reference, které 
nás motivují posouvat kvalitu našich služeb 
v dnešní nelehké konkurenci stále dopředu.

Získali jsme prestižní ocenění 
„Nejlepší dealer KIA za rok 2016“
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KIA STINGER – prémiový sportovní fastback 
přepisuje tradice značky KIA
Představení koncepčního modelu GT na 
autosalonu 2011 ve Frankfurtu, které 
vzbudilo nebývalý rozruch, rozproudilo 
debaty o možné výrobě sportovního 
modelu. Přesto, že mnoho pozorovatelů 
považovalo takový projekt u značky KIA 
za nepříliš pravděpodobný, nadšení, které 
představení konceptu vyvolalo, pomohlo 
k rozhodnutí dát projektu zelenou.

Několik let tvrdé práce designového 
týmu ve Frankfurtu pod vedením Petera 
Schreyera a Gregory Guillaumeho, týmu 
konstruktérů a manažerů značky KIA, 
testování na okruzích v Koreji a na proslulém 
závodním okruhu Nürburgring, ale přetavilo 
tento sen ve skutečnost. 
Mimořádný vůz vyžaduje mimořádné jízdní 
vlastnosti. KIA neponechala v této oblasti nic 
náhodě a angažovala bývalého šéfa divize 
M a viceprezidenta techniky u BMW Alberta 
Biermanna, jako záruku nastavení vozu 
směrem k řidičským zážitkům.
Představení sériové podoby vozu STINGER 
na mezinárodním autosalonu v Detroitu 
vzbudilo nadšené ohlasy, včetně zisku 

prestižního ocenění EyesOn Design (Vyni-
kající design sériově vyráběných vozů). 
Následovalo evropské představení 15. ledna 
v Miláně a Stinger se také ukázal při Australian 
Open, kde ho slavnostně odhalil ambasador 
značky a finalista letošního ročníku slavného 
turnaje, španělský tenista Rafael Nadal.
Sportovní fastback střední třídy měří na 
délku 4801 mm, na šířku 1869 mm a na 
výšku 1400 mm. Disponuje také mimořádně 
velkým rozvorem 2906 mm a standardně má 
poháněnou zadní nápravu.
V nejsilnější verzi GT je vybaven podélně 
usazeným zážehovým šestiválcem Lambda II 
3.3 GDI přeplňovaným dvěma turbod-
mychadly, který disponuje maximálním 
výkonem 269 kW (365 koní) a kroutícím 
momentem 510 N.m-1 v rozmezí 1.300-
4.500 otáček za minutu. Výkon je přenášen 
pomocí automatické osmistupňové převo-
dovky na všechna čtyři kola.  Z nuly na 100 
kilometrů v hodině akceleruje Stinger GT 
za fascinujících 5,1 sekundy a maximální 
rychlost dosahuje hodnoty 269 km/h. 
O brzdnou sílu se v případě nejvýkonnější 
verze starají brzdy Brembo.

Systém pohonu všech kol AWD používá 
nový systém dynamického vektorování 
točivého momentu DTVC, který monitoruje 
pokyny řidiče i stav vozovky a automaticky 
reguluje výkon a brzdnou sílu na jednot-
livých kolech za účelem udržení požado-
vaného směru i za nepříznivých klima-
tických podmínek.
U modelů s pohonem zadní nápravy je 
použit mechanický samosvorný diferenciál 
pro optimální rozdělení přenosu výkonu na 
obě zadní kola.
Pro evropské zákazníky bude k dispozici 
také zážehový čtyřválcový přeplňovaný 
agregát 2.0 T-GDI o výkonu 187 kW 
(255 koní) známý z modelu Optima GT 
a také turbodiesel 2.2 CRDi/ 149 kW a krou-
tícím momentem 441 N.m-1. Také zde bude 
standardem osmistupňová automatická 
převodovka.
Stinger je doslova nabitý moderní techno-
logií a výbavou. Bezpečnostní prvky nové 
generace zastupuje systém na podporu 
řízení ADAS. Ten sdružuje systémy aktivní 
ochrany vozidla, jako je monitorování 
provozu za vozidlem RCTA, asistent ochrany 

před čelní srážkou FCA s integrovanou 
funkcí nezávislého nouzového brzdění AEB, 
udržování vozidla v jízdním pruhu LKA, nebo 
inteligentní adaptabilní tempomat ASCC. 
Poprvé ve vozech KIA je také použit systém 
projekce displeje na čelní sklo, nebo asistent 
sledování únavy řidiče DAA. 
Pokročilý je také palubní infotainment vozu, 
který nabízí služby konektivity a palubní 
zábavy v kombinaci s důležitými infor-
macemi pro dokonalejší navigaci vozidla 
s ohledem na aktuální dopravní situaci. 
K dispozici je také základna pro bezdrátové 
dobíjení smartphonů. 

Pro milovníky špičkového audia je za 
příplatek k dispozici prémiová soustava 
Harman/Kardon s externím zesilovačem 
o výkonu 720 W, 15 reproduktory a subwo-
ofery pod předními sedadly, využívající 
technologii Clari-FiTM pro zvýšení kvality 
zvuku komprimovaného audio signálu 
a novou generaci technologie prostorového 
ozvučení QuantumLogicTM Surround 
Sound, která vytváří autentickou prosto-
rovou zvukovou scénu.
Stinger svým dravým dynamickým 
designem a interiérem, který v sobě 
kombinuje ušlechtilé luxusní materiály 

s pohodlím a intuitivními ovládacími prvky, 
slibuje nevšední řidičské zážitky. Prodej 
v České republice bude zahájen na podzim 
letošního roku.
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NOVÁ KIA RIO – praktičnost, design a technologie
Již 4. generace vozu KIA RIO přichází na 
náš trh. Navazuje na velmi úspěšného 
předchůdce, vždyť současná generace 
patří k vůbec nejprodávanějším modelům 
značky ve světě, jen v loňském roce si tento 
vůz pořídilo více než 473.000 zákazníků.

Nová generace sází na výrazný design 
oceněný prestižní cenou iF design Award 
2017, z vnějších rozměrů mírně povyrostla na 
délku 4065 mm, šířku 1725 mm a zvětšil se 
i rozvor na 2580 mm. Tyto hodnoty zajišťují 
dostatek prostoru pro posádku na předních 
i zadních sedadlech, potěší také zavazadlový 
prostor o základním objemu 325 litrů, který 
sklopením sedadel naroste až na 980 litrů, 
díky dvojité podlaze v zavazadlovém prostoru 
navíc disponuje rovnou ložnou plochou.
Designově velmi čistě provedený interiér 
s hodnotnými materiály vyniká příkladnou 
ergonomií a dostatkem odkládacích prostor.
Paletu zážehových motorů představuje čtyř-
válcový šestnáctiventilový agregát 1,25/62 kW 
spojený s pětistupňovou manuální převo-

dovkou, známý ze současného modelu, který 
díky technologii D-CVVT (proměnné časování 
sacích a výfukových ventilů) nabízí dosta-
tečnou jízdní dynamiku při zachování nízké 
spotřeby paliva a velmi přijatelných nákladů 
na provoz. Zrychlení z 0 na 100 kilometrů 
v hodině zvládne za 12,9 sekundy a dosáhne 
maximální rychlosti 170 km/h.
Silnější 1,4/74 kW je nabízen se šestistup-
ňovou manuální, nebo čtyřstupňovou auto-
matickou převodovkou. Novinkou v nabídce 
je nasazení tříválcového přeplňovaného 
agregátu 1.0 T-GDI o objemu 999 cm3, 
spojeným se šestistupňovou manuální převo-
dovkou, který disponuje výkonem 88 kW, 
a udělí tak vozu zrychlení z 0 na 100 km/h za 
10,2 sekundy a maximální rychlost 190 km/h.  
O bezpečnost cestujících se standardně stará 
řada jízdních asistentů, počínaje elektro-
nickým systémem jízdní stability ESC, který 
doplňují systémy jízdní stability VSM a SLS 
a CBC, kontroly trakce TCS,  rozjezdu do 
kopce HAC. Samozřejmostí je ABS a elektro-
nický rozdělovač brzdné síly EBD.

Pasivní bezpečnost zajišťují přední, boční 
a hlavové airbagy. Při výrobě skeletu navíc KIA 
využívá až 50 % vysokopevnostní oceli, která 
zajišťuje vyšší tuhost karoserie při snížení 
celkové hmotnosti vozidla. Unikátem v této 
třídě je možnost vybavení vozu systémem 
autonomního brzdění AEB, který je k dispozici 
v paketu společně se systémem hlídání 
jízdních pruhů LDWS.
Novinkou je také služba KIA Connected 
Services, nabízející v případě navigačního 
systému ve vozidle služby jako „Předpověď 
počasí“, „Doprava v reálném čase“, nebo 
„Měření rychlosti“, která Vám pomůže omezit 
pokuty za překročení povolené rychlosti. Info-
tainment vozidla je kompatibilní s Android 
AutoTM  i Apple CarPlayTM . 
Standardem u nového Ria je sedmiletá 
tovární záruka. 

Předváděcí vozy již máme k dispozici na 
našich autosalonech v Olomouci, Opavě 
a Prostějově. Těšíme se na Vaši návštěvu!

DEKRA potvrzuje: Údržba vozidel v autorizovaných 
servisech Volkswagen se zákazníkům vyplácí

• Test čtyř autorizovaných a čtyř neautorizovaných servisů prokázal velké rozdíly 

• Autorizované servisy Volkswagen poskytují kvalitní služby za odpovídající ceny 

• Neautorizované servisy mnohdy nezvládají ani základní údržbu vozu 

Výsledky dlouhodobých testů kvality servisů, realizované nezávislou společností DEKRA, opakovaně potvrzují, že 
služby autorizovaných servisů jsou v porovnání s nezávislými servisy v celkovém souhrnu výhodnější. Vyplývá to 
i z nejnovějšího testu čtyř náhodně vybraných autorizovaných servisů Volkswagen a čtyř nezávislých servisů. 

Společnost DEKRA podrobila z iniciativy importéra vozů značky Volkswagen důkladnému testu síť autorizovaných servisů této 
značky a jejich výkony a služby porovnala s nezávislými servisy. Z porovnání společnosti DEKRA vyplývá, že neautorizované 
servisy nabízejí sice nižší cenu, zákazník se však musí spokojit s mnohem nižší úrovní všech služeb. 
Péče o zákazníky v neautorizovaných servisech přitom velmi často neodpovídá základním požadavkům a mnohdy ani 
právním předpisům v České republice. Odborníci společnosti DEKRA upozorňují i na skutečnost, že s údržbou vozidla, která je 
v rozporu se servisním plánem a doporučenými postupy výrobce, je spojeno značné riziko poškození vozidla nebo dokonce 
ohrožení zdraví zákazníka. 
Autorizované servisy Volkswagen v testech společnosti DEKRA dosáhly v porovnání s neautorizovanými servisy diametrálně 
lepších výsledků jak v oblasti techniky, tak i v oblasti péče o zákazníka. I po přihlédnutí k vyšší cenové hladině – v průměru 
o cca 30 % – se tak služby autorizovaných servisů zákazníkům v konečném součtu vyplatí. 
To je zcela odlišný závěr od všeobecně rozšířeného názoru, že autorizované servisy jsou drahé, zatímco nezávislé servisy 
poskytnou stejnou službu za mnohem méně peněz. Provedené testy však s železnou pravidelností potvrzují pravý opak. I pro 
majitele starších vozů, na které se již nevztahuje záruka výrobce, jsou tak služby autorizovaných servisů výhodnější. 
V celkovém srovnání dosáhly autorizované servisy Volkswagen průměrného hodnocení v oblasti techniky 100 %, zatímco 
neautorizované servisy pouhých 22,5 %. V oblasti nutných, dodatečných servisních prací činil poměr 100:43,75 % ve prospěch 
autorizovaných servisů Volkswagen. Dokonce i v oblasti chování k zákazníkovi bylo vítězství servisní sítě Volkswagen 
jednoznačné (90,93:48,33 %). 
Společnost DEKRA hodnotila z pohledu zákazníka kvalitu práce náhodně vybraných servisů ve stejném regionu, aby bylo 
možné porovnávat cenovou hladinu. Vybraným servisům byla zadána zakázka na pravidelnou servisní prohlídku vozidla 
Volkswagen, u něhož byly nasimulované závady. Hodnocení byla podrobena nejen kvalita servisní práce, ale i profesionalita 
jednání se zákazníkem a v neposlední řadě také požadovaná cena.
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Jak jsme bojovali na dračích lodích

Že existují nějaké závody dračích lodí, 
jsme možná někteří věděli, jiní tušili 
a někteří z nás možná znali z vyprávění, 
nebo z obrázků na internetu. O to větší 
bylo naše překvapení, že si můžeme 
také zazávodit v rámci soutěže firemních 
posádek a sponzorů. A to dokonce 
v centru Olomouce!

První ročník závodů v Olomouci v srpnu 
2016, pořádaný v areálu TJ Lodní sporty na 
Envelopě, přilákal nebývale velké množství 
posádek a diváků. 
Přípravy a nominaci v našem týmu provázela 
mírná nervozita, vždyť většina z nás na lodi 
podobného typu nikdy nejela a prázdninový 
termín navíc dík probíhajícím dovoleným 
vyřadil některé ze sportovních tahounů 
ze hry. Přesto jsme v pátek odpoledne, 
den před závody, absolvovali první a také 
jediný společný trénink, který dopadl nad 
očekávání dobře - loď se nepotopila, a po 
nějaké době už dokonce celá naše posádka 
pádlovala stejným směrem.
A už tu bylo chladné mlhavé srpnové ráno 
doprovázené drobným deštěm a my jsme 
stavěli náš stánek na břehu Moravy, aran-
žovali naši výstavu automobilů, napínali 
vlajky a těšili se na dobrodružství, které nám 
přinese dnešní den. Břeh řeky připomínal 
lidské mraveniště a zdálo se téměř nemožné, 
aby byly závody zahájeny v devět hodin, tak 
jak sliboval harmonogram.
Ale nakonec snažení vystavovatelů a píle 
organizátorů slavily úspěch, a když do toho 
slunce rozehnalo zbytky ranní mlhy, bylo 
zřejmé, že nás čeká krásný letní den.
Závody probíhaly na trati dlouhé 200 metrů, 
velké lodě s posádkou 20 veslařů a poloviční 
„desítky“, kde jsme byli přihlášeni i my. A bylo 
opravdu na co se dívat, hlavně profesionální 
posádky svou týmovou sehraností a rychlostí, 
jakou překonávaly trať, vykouzlily obdiv na 
tvářích diváků. Za zvuku bubnů a hlasitého 
povzbuzování z lodi i od diváků a fandů 
z břehu, se rozproudily dramatické souboje 
v jednotlivých rozjížďkách, kde spolu vždy 
soupeřily dvě dračí posádky. 

A břehy se postupně zaplnily opravdu velkým 
množstvím dospělých a dětí, které si zařádily 
na skákacích hradech, nebo ve stánku městské 
policie, kde si mohly zastřílet z laserové 
pistole. Také na našem stánku bylo plno, zájem 
o prohlídku vystavených vozidel byl prakticky 
nepřetržitý, mnoho z návštěvníků se přihlásilo 
do soutěže o zapůjčení automobilu na víkend 
a někteří z našich zákazníků si udělali chvilku 
nás pozdravit a občerstvit se točenou žlutou 
limonádou, nebo dobrým pivem.
A potom přišla naše první rozjížďka. Řev, boj 
a stříkající voda a nekonečných 200 metrů, 
které z břehu vypadají jako velmi krátká trať, 
nás vyčerpávaly. Byl to nesmírně vyrovnaný, 
nervy drásající souboj. Ještě pár desítek 
metrů před cílovou bójkou jsme drželi vedení. 
Přemíra snahy, která se promítla ve velmi 
divokém nesynchronizovaném pádlování 
jednotlivých členů posádky, ale vedla para-
doxně ke zpomalení lodi a následné těsné 
porážce o pár desítek centimetrů.
Tento neúspěch ale semknul naši posádku 
dohromady a po dobrém obědě už jsme byli 
připraveni nechat na vodě duši a zabojovat 
o čest naší firmy. Naše kormidelnice nám navíc 
před další jízdou poskytla velmi cenné rady, 

jak šetřit síly a držet se společného tempa 
pádlování. A na trati to bylo znát. Přesto, že 
naši soupeři jeli skutečně jako draci, naše loď 
slavila první vítěznou rozjížďku!
Na břehu nebylo téměř k hnutí, provazy 
diváků a procházejících zvědavců jen čas 
od času rozehnala projíždějící restaurace 
Ološlap, pohybující se díky šlapajícím 
zákazníkům, která vždy vzbudila patřičný 
rozruch a úsměvy. Na vodě projela Ololoď 
naplněná svatebčany a přestávku mezi 
soutěžními rozjížďkami zpestřily závody 
dětí z nedalekého dětského domova 
doprovázené mohutným povzbuzováním. 
Všude panovala více než dobrá nálada 
a přišly první dílčí výsledky. Jednotlivé 
časy z rozjížděk nám přisoudily předběžné 
třetí místo v kategorii firemních posádek. 
Po poradě kapitánů s direktoriátem soutěže 
jsme ale hlasovali pro čestný souboj o třetí 
místo přímo na vodě.
A byl to velký souboj, příď na příď proti 
posádce Draků olomoucké radnice, napínavý 
od startu až do cíle, korunovaný naším 
těsným vítězstvím. Tou dobou už na našem 
stánku fandila spousta našich kolegů z práce, 
kteří přišli i s dětmi povzbudit naše družstvo!
Odpoledne probíhalo v dobré náladě 
v našem stanu, kde mnoho z nás zůstalo až 
do setmění, kdy jsme složili výstavu a rozešli 
se domů. Kromě příjemně stráveného dne 
jsme si odvezli také krásný pohár!
Dle nejnovějších zpráv se letos 5. srpna 
uskuteční druhý ročník, kde rozhodně 
nebudeme chybět, a připravujeme také naši 
účast na závodech „Malý drak“ pořádaných  
17. června na Plumlovské přehradě u Pros-
tějova. Budeme velmi rádi, pokud si uděláte 
čas se za námi zastavit na našem stánku, 
prohlédnout si novinky, které vystavujeme, 
a fandit nám v závodech!
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Tým AUTO Hlaváček už dvakrát zvítězil v soutěži 
pořádané výrobcem vozů ŠKODA
ŠKODA AUTO a. s., pořádá pravidelně pro 
své servisní partnery soutěž zaměřenou na 
podporu servisních prodejů a spokojenosti 
zákazníků. 
Servisní týmy z celé republiky soutěží v několika 
kategoriích: odběry originálních náhradních 
dílů a příslušenství ŠKODA, spokojenosti 
zákazníků dle dlouhodobých průzkumů, 
v nabídce služeb jako je šeková knížka, Škoda 
pojištění, prodloužená záruka či předplacený 
servis. Do celkového hodnocení přispívá i fakt, 
zda se firma zapojila do programu Certifi-
kovaná karosárna a lakovna. Vyhodnocuje se 
pět nejlepších servisních partnerů z 9 oblastí 
České republiky.
Soutěže se účastní také tým společnosti AUTO 
Hlaváček a. s., Olomouc. Díky odbornosti 
členů a jejich vysokému nasazení se podařilo 
olomouckému týmu už dvakrát po sobě výrazně 
zabodovat: dvakrát se umístil na 1. místě.
Členové olomouckého týmu hodnotí své 
umístění velmi kladně. Zejména oceňují fakt, 
že je soutěž motivuje k tomu, aby se stále 
drželi na přední pozici v servisní síti.

A v čem vidí pozitiva soutěže pro své servisní 
partnery sama firma ŠKODA AUTO? 
Především je pro ně přínosné, že v porovnání 
s ostatními soutěžícími týmy mohou zjistit, 
jaké jsou silné a slabé stránky jejich vlastního 

obchodu. Soutěž také zvyšuje jejich potenciál 
pro zlepšení vlastní výkonnosti na trhu a s tím 
související zvýšení spokojenosti zákazníků.
Pro soutěžní týmy jsou jistě velkou odměnou 
také zajímavé ceny.

Letní pneu – novinky pro rok 2017

PremiumContact™ 6 
Skutečně prémiový zážitek

Pro všechny třídy osobních automobilů.

Bezpečnostní směsi zajišťují maximální brzdný výkon na vozovce a delší životnost 
• Složení krystalů siliky nabízí vynikající brzdný výkon zejména na mokré vozovce. 

• Při zachování maximální bezpečnosti se podařilo výrazně zvýšit kilometrový výkon – což byl jeden z největších 
oříšků ve vývoji pneumatik.

Díky optimalizovanému otisku zaručují jistější jízdu a větší pohodlí 
• Směs polymerů podléhající menšímu opotřebení představuje mimořádné zlepšení kilometrového výkonu o více 
jak 15 %. Dezén s optimalizovanou tuhostí poskytuje větší pohodlí, vyšší kilometrový výkon a nižší hluk v exteriéru.

Sportovnější jízda v jakémkoli automobilu zásluhou dezénu optimalizujícího handling 
• Propracovaný dezén s makro bloky nabízí maximální kontrolu nad vozidlem a stabilitu v zatáčkách. Asymetrická 
geometrie žeber poskytuje lepší záběr vlivem bočních sil.

SportContact™ 6 
Bezpečnost na každé cestě. Kontrola při každé rychlosti.

Vyvinutá pro sportovní a vysoce výkonná vozidla. 
 
Kratší brzdná dráha za každého počasí 
• Nová velice flexibilní běhounová směs, kopírující mikronerovnosti na povrchu vozovky zaručuje špičkový kontakt 
mezi pneumatikou a povrchem vozovky. To umožňuje vynikající akceleraci a kratší brzdnou dráhu za nízkých 
i vysokých teplot - za sucha i při dešti.

Force Vectoring pro maximální kontrolu, nová éra ve vývoji dezénů 
• Inovovaná vnitřní i vnější ramenní oblast dezénu zajišťuje nejvyšší přesnost řízení a snižuje účinek negativních 
bočních sil v zatáčkách. Pokročilý Macro Block Design Vám zajistí bezpečí a kontrolu při jakémkoliv manévru. Tuhá 
středová dezénová žebra a asymetrický profil drážek výrazně podporují celkovou stabilitu.

Aralon350™, nový adaptabilní hybridní třetí nárazník pro maximální stabilitu až do 350 km/h 
• Důmyslná technologie třetího nárazníku Aralon350™ stabilizuje profil pneumatiky i při rychlostech kolem 350 km/h.

MICHELIN CrossClimate + 
Vhodná do každého počasí.

Letní pneumatika se zimní homologací 3PMSF.

Připravte se na jakékoliv povětrnostní podmínky.  
• MICHELIN CrossClimate je celosvětově první letní pneumatika homologovaná 
pro užití v zimních podmínkách. 

• Její inovativní směs pryže zaručuje vynikající přilnavost na mokrém povrchu jak 
v létě, tak v zimě a výjimečnou mobilitu na sněhu. 

• Díky užití inteligentních elastomerů se pneumatika umí přizpůsobit aktuálním 
povětrnostním podmínkám a zároveň poskytuje o 25 % delší kilometrovou životnost. 
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SERVICE MOBIL – Pomoc řidičům 24 hodin denně
Servisní program Service Mobil přináší zákazníkům zcela ojedinělé služby, které jistě přispějí jak k jejich spokojenosti a pohodlí, tak důvěře 
k automobilům značky ŠKODA.

Každému motoristovi se někdy stane, že se na cestách jeho vůz porouchá nebo dojde k dopravní nehodě. Právě pro takové situace je tady Service 
Mobil, který klientům díky husté síti pohotovostní služby zaručuje rychlou a nekomplikovanou pomoc. 

Záruka mobility 

Znemožnění jízdy, ať už je způsobené nehodou nebo poruchou, pomůže řidičům po celé Evropě vyřešit záruka mobility. K ní neodmyslitelně 
patří několik základních výkonů. Předně se pomoc dostaví na místo nehody či poruchy co nejdříve. Drobné opravy se provádějí na místě a jsou 
bezplatné. V případě větší závady je automobil odtažen do nejbližšího partnerského servisu. Zákazníkovi je poskytnuto po dobu oprav náhradní 
vozidlo. Součástí záruky mobility je také nocleh v hotelu a další cesta veřejnými dopravními prostředky až do původně plánovaného cíle. 
Samozřejmostí je vysoký standard dílenských prací. 

Službu záruky mobility mohou využít všichni majitelé automobilů ŠKODA. Nezáleží na tom, jak je vůz starý, ani na počtu ujetých kilometrů. Pro 
nový osobní automobil je poskytována záruka mobility nejdříve na 2 roky. Po každé servisní prohlídce v autorizovaných partnerských servisech 
ŠKODA AUTO v České republice se platnost záruky mobility prodlužuje o servisní interval.

Asistenční služba

Zákazníci firmy ŠKODA AUTO mohou po celé Evropě 365 dní v roce využívat program Pomoc 24 hodin denně, který jim poskytuje výjimečný 
rozsah služeb a záruku, že nezůstanou bez pomoci, pokud dojde k poruše vozidla, k nehodě, pokud se vyskytnou problémy s klíči nebo škody 
na pneumatikách či skle, v případě vandalství i vykradení vozu.

Asistenční službu poskytují všichni autorizovaní partneři firmy ŠKODA AUTO. 

Zákazník, jehož automobil se stane nepojízdným, může telefonovat na centrálu ŠKODA Assistance. 

V České republice volejte číslo: 800 120 000.
V zahraničí volejte číslo: +420 236 090 002. 

Více informací, telefonických kontaktů i postupů v různých nepředvídaných situacích najdete v brožuře s názvem Pozor nehoda! Ta je ke stažení 
na webových stránkách ŠKODA AUTO nebo u autorizovaných servisních partnerů. 



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@autokomplex-ol.cz
Servis
461 613 600 
servis-litomysl@hlavacek.cz

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.
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Prodej referenčních vozidel
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info@autokomplex-ol.cz
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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


