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Roomster má šanci Editorial
O VÝVOJI NOVÉ OCTAVIE
A BUDOUCÍ MODELOVÉ
STRATEGII ZNAČKY ŠKODA
ANTONÍN MATĚJKA,
AUTO DATA & NEWS
MLADÁ BOLESLAV | Hovoﬁili jsme s Haraldem Ludankem – vedoucím technického v˘voje spoleãnosti ·koda Auto.
S jakými cíli jste navrhovali novou
octavii?

UÏ od samého poãátku jsme vûdûli,
Ïe v˘voj nové octavie nebude snadn˘. PÛvodní octavia je totiÏ stále velmi dobr˘, technicky vyspûl˘ a vysoce bezpeãn˘ automobil, kter˘ má
i dnes znaãn˘ odbytov˘ potenciál. Ov‰em
za sedm let technick˘
v˘voj v˘raznû pokroãil, a proto jsme se
také rozhodli, Ïe nov˘
model pojmeme tak,

aby svého pﬁedchÛdce pﬁekonal doslova ve v‰ech parametrech, vãetnû vnitﬁního prostoru, vnûj‰ího designu a jízdních vlastností. Díky vût‰ímu rozvoru
a dvouprostorové koncepci karoserie
s v˘klopnou zadní stûnou nabízí nová
octavia je‰tû více prostoru pro cestující i zavazadla. Zavazadlov˘ prostor má
nyní 560 litrÛ, uÏiteãná hmotnost
vzrostla na 660 kilogramÛ. RovnûÏ
design je veskrze moderní, osobit˘
k pokračování na straně 8

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
JE JEDNÍM Z PILÍŘŮ
NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Pro vedoucí pracovníky v automobilovém prÛmyslu jsou dÛleÏité informace
jiného typu, neÏ jaké mohou najít na
stránkách populárních motoristick˘ch
magazínÛ. Proto k vám pﬁicházíme
s nabídkou ti‰tûného pﬁehledu tûch
nejzajímavûj‰ích informací t˘kajících
se tohoto odvûtví u nás a v oblastech,
které na nûj mají bezprostﬁední vliv.
Navíc chceme pﬁibliÏovat trendy v˘voje automobilové techniky i marketingu
a k tomu v‰emu pﬁidáme prodejní
a v˘robní statistiky v podobû, v jaké je
nikde jinde nenajdete.
Pro zv˘‰ení kvality na‰í práce se
nám podaﬁilo navázat spolupráci se
specializovan˘m vydavatelstvím Crain
Comunications. To vydává vysoce
respektované odborné ãasopisy Automotive News,Auto Week,Automotive
News Europe a Automobilwoche. Díky
tomuto zázemí budeme na‰e vlastní
texty doplÀovat o anal˘zy a pﬁehledy
od pﬁedních specialistÛ na automobilové trhy z celého svûta.
Redakce

Foto: Škoda

Čísla měsíce

Pojmy a dojmy
BLOKOVÁ VÝJIMKA PRO
DISTRIBUCI A SERVIS
MOTOROVÝCH VOZIDEL
JUDr. Ing. DALIBOR VÍTEK,
Ing. PAVEL TUNKL
PRAHA | Od 1. ãervence 2003 platí
pro distribuci a servis motorov˘ch
vozidel nová pravidla. Tato pravidla
(vyhl. 31/2003 Sb. Úﬁadu pro spotﬁebitelskou soutûÏ) byla pﬁijata s pﬁedstihem pﬁed vstupem âR do EU a kopírují
v EU platné naﬁízení Komise (EU)
1400/2002. Mluvíme o tzv. blokové
v˘jimce ze v‰eobecného zákazu dohod
naru‰ujících soutûÏ.Tûmto pravidlÛm
tedy podléhají v‰echny smlouvy

o distribuci osobních a nákladních
automobilÛ (autobusÛ a autokarÛ),
jejich servisu a distribuci náhradních
dílÛ k nim. Smlouvy existující se musí
této nové úpravû pﬁizpÛsobit do 31. ﬁíjna 2004.

Nová regulace má za cíl liberalizaci
obchodu a sluÏeb v komoditû automobilÛ a náhradních dílÛ. Pﬁinese nepochybnû naru‰ení nûkter˘ch zauÏívan˘ch stereotypÛ a to ve prospûch
koneãného spotﬁebitele. Zﬁejmû ale
nenaplní oãekávání zaloÏená na pﬁedstavû, Ïe automobily lze prodávat
a servisovat jako jakékoliv jiné spotﬁební zboÏí.
Automobil zﬁejmû je‰tû velmi dlouho
nebude stánkov˘m zboÏím. Na to je to
v˘robek stále je‰tû pﬁíli‰ drah˘, kter˘
musí a bude muset splÀovat stále pﬁísnûj‰í poÏadavky technické, bezpeãnostní, ekologické a dal‰í, které budou vÏdy
vyÏadovat urãit˘ stupeÀ kontroly nad
odbytem a servisem, má-li v˘robce,
nebo dovozce nést odpovûdnost za
plnûní tûchto poÏadavkÛ, jak obecnû
tak vÛãi spotﬁebiteli.
k pokračování na straně 6

poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

značka
Škoda
Volkswagen
Ford
Renault
Peugeot
Hyundai
Toyota
Opel
Citroën
Seat

ks
6101
687
553
532
520
464
403
304
295
255

Nejprodávanější značky osobních automobilů v ČR
– květen 2004

Celkem

2004/ks
12275

2003/ks
14353

diference
–14,48 %

Prodej osobních osobních automobilů v ČR – květen 2004
ks

Největší růst v 5/2004 proti 5/2003
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Největší pokles v 5/2004 proti 5/2003
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Užitkové a nákladní Brno
„Poprvé se u nás prezentovala kompletní
sedmiãka nejv˘znamnûj‰ích evropsk˘ch
v˘robcÛ nákladních automobilÛ,coÏ není
obvyklé ani jinde v Evropû,“ dodal manaÏer veletrhu Autotec Jiﬁí âikl.„Vzrostl pﬁedev‰ím zájem o autobusy. Díky tomu se
pﬁedstavuje celá evropská konkurence,
coÏ u nás rovnûÏ nikdy nebylo.“
Nosn˘m tématem doprovodného
programu, jehoÏ souãástí bylo 20
odborn˘ch konferencí, bylo nedávné
roz‰íﬁení EU. Semináﬁe a diskuse se proto vedly pﬁedev‰ím o problematice prodeje a nové legislativy ve spojení se
vstupem âR do EU. Pﬁesto se nelze zbavit dojmu, Ïe v tomto ohledu se dalo
udûlat více. Právû pﬁi této pﬁíleÏitosti se
totiÏ nabízela ‰ance pozdvihnout mezinárodní v˘znam celého veletrhu nad
regionální úroveÀ.
Autotec mûl své silné i slab‰í stránky.
Nejcitelnûj‰í byla neúãast ·kody Auto.
Ta v souãasné dobû nemá v nabídce
Ïádn˘ uÏitkov˘ automobil, nicménû to
tak nemusí b˘t na dlouho. Nejvy‰‰í
pﬁedstavitel automobilky Vratislav Kulhánek totiÏ pﬁipustil, Ïe v období do
osmi aÏ deseti let se moÏnost znovuzahájení v˘roby uÏitkového vozu se znaãkou ·koda zvaÏuje. Jako moÏnou pﬁedzvûst budoucího v˘voje se ·koda Auto
prezentovala v rámci expozice Svazu

automobilového prÛmyslu uÏitkovou
verzí studie Roomster.
Neúãast ·kody Auto dala vyniknout
jin˘m spoleãnostem ãeského automobilového prÛmyslu. „Ve v˘robû uÏitkov˘ch
vozidel nemá domácí prÛmysl takovou
pozici jako mezi osobními automobily,“
pﬁipustil pﬁedseda SAP Antonín ·ípek.
„Na‰í chloubou jsou pﬁedev‰ím autobusy. DÛleÏité ale je i pﬁedstavení subdodavatelÛ.Ti jsou dÛkazem toho, jak roste
v˘znam ãeského automobilového prÛmyslu a souãasnû i toho, Ïe jím uÏ není
jen ·koda Auto.“
Zástupce dovozcÛ Lubomír Tvardík
ocenil úroveÀ expozic: „Díky trvalému
zlep‰ování kvality brnûnského v˘stavi‰tû jsou v‰echny hlavní expozice, vãetnû
nákladních vozidel, v kryt˘ch halách
jako na jin˘ch nejv˘znamnûj‰ích pﬁehlídkách tohoto typu a nechybí ani
nová offroadová dráha.“
Své dojmy z Autotecu nám sdûlil
i pﬁedseda ãeské vlády Vladimír ·pidla: „Pﬁi rychlé prohlídce v˘stavy jsem
se zastavil v mnoha expozicích.V‰ichni pﬁedstavitelé ãesk˘ch firem mû ujistili, Ïe zakázkové krytí je dobré. Znamená to, Ïe nastupuje ekonomick˘
rÛst. RovnûÏ skuteãnost, Ïe roste prodej uÏitkov˘ch vozidel, je dokladem
rÛstu ekonomiky.“
v

Autosalon Birmingham

Czechmanie

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Foto: A. Matějka

BRNO | Poãátkem ãervna se na brnûnském v˘stavi‰ti konala jubilejní 10. pﬁe-

hlídka uÏitkov˘ch a nákladních automobilÛ Autotec. V porovnání s autosalony
zamûﬁen˘mi na osobní vozy, je mezinárodní postavení Autotecu je‰tû v˘znamnûj‰í. „Autotec je jedinou pﬁehlídkou uÏitkov˘ch a nákladních vozidel v prostoru
stﬁední Evropy a jedním z pouh˘ch pûti
elitních mezinárodních pﬁehlídek tohoto
druhu zaﬁazen˘ch do kalendáﬁe OICA,“
ﬁekl obchodní ﬁeditel BVV Radek PaÏout.

BRITSKÉ AUTOSALONY
BOJUJÍ O HOLOU EXISTENCI

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO,
DATA & NEWS

Obyvatelé a náv‰tûvníci Birminghamu
mûli od 14. kvûtna do konce ãervna
ojedinûlou pﬁíleÏitost seznámit se na
14 místech po celém mûstû s ukázkami keramiky, skla, grafiky, ‰perkÛ, fotografií, filmÛ, hudby a automobilÛ z ãeské produkce v rámci akce nazvané
CzechMania. Celou akci uspoﬁádalo
âeské stﬁedisko s PraÏskou ‰kolou
designu díky podpoﬁe ·kody Auto, Staropramenu a âSA.
„·koda Auto je neodmyslitelnû spojena s âeskou republikou a klade velk˘
dÛraz na prvotﬁídní design. Na‰e vozy
pﬁekonávají oãekávání a CzechMania
bude také taková.Tûsnû spolupracujeme s PraÏskou ‰kolou designu a je pro
nás potû‰ením, Ïe mÛÏeme pomoci
pﬁedstavit to nejlep‰í z moderního ãeského designu obyvatelÛm v Birminghamu,“ ﬁekl pﬁi zahájení ‰éf designu
·kody Auto Tomas Ingenlath.
·koda Auto pﬁi CzechManii pﬁedstavila nov˘ model Octavia, kter˘
mûl souãasnû britskou premiéru
v rámci právû probíhajícího autosalonu v Birminghamu .
v

Foto: MSL

Foto: Rover

B˘valy ãasy, kdy se britsk˘ autosalon
v Lond˘nû ﬁadil spolu s Îenevou,Turínem, PaﬁíÏí a Frankfurtem k nejv˘znamnûj‰ím. JenÏe to b˘valo v dobách, kdy
byla Velká Británie automobilovou velmocí. O v˘stavu v Lond˘nû ztratila zájem
veﬁejnost i vystavovatelé. O záchranu

h TVR TUSCAN II

h JONATHAN EDWARDS UKAZUJE PROSTORNOST
ROVERU 75 LIMOUSINE

britského autosalonu se proto snaÏí blíÏe
k centru britského automobilového prÛmyslu v Birminghamu.
Náv‰tûvníci letos nalezli skuteãné
novinky jen na stáncích tradiãních
mal˘ch britsk˘ch v˘robcÛ sportovních
vozÛ. Dokonce i Renault dal s pÛvodnû
avizovan˘m pﬁedstavením modelu
Modus pﬁednost o pár dní dﬁíve probíhajícímu autosalonu v Madridu a rovnûÏ pﬁislíbenou premiéru studie Fluence sice poprvé pﬁedvedl v Anglii, ale pﬁi

ŠKODA AUTO ROZPOUTALA CZECHMANII

jiné pﬁíleÏitosti aÏ po skonãení autosalonu. Mnohé znaãky v Birminghamu
nakonec chybûly a ani ty zúãastnûné
toho mnoho nového neukázaly.
Poﬁadatelé se proto mnohem více
neÏ na auta snaÏí pﬁilákat náv‰tûvníky
úãastí mnoha kulturních a sportovních
celebrit. Nelze se proto zbavit dojmu,
Ïe nejdÛleÏitûj‰í letos byl atraktivní
zábavn˘ doprovodn˘ program, kter˘ se
pﬁece jen toãil kolem aut. JenÏe pÛvodní v˘znam autosalonu se tím ponûkud
vytrácí a nad jeho dal‰í existencí visí
otazník.
V protikladu k tomu se mÛÏe zdát
situace ve ·panûlsku.Tam uÏ zmiÀova-

h OBOJŽIVELNÝ GIBBS HUMDINGA

n˘ autosalon v Madridu tvrdû bojuje
o vystﬁídání Barcelony v kalendáﬁi
OICA. Pﬁitom se obû pravidelnû se stﬁídající pﬁehlídky trumfují tím, kterou
nav‰tíví víc náv‰tûvníkÛ a která má pro
prodej nov˘ch vozÛ v zemi vût‰í
v˘znam.
v

Foto: Škoda UK
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Hlava dynastie Fiatu zemřela na rakovinu
UMBERTO AGNELLI ZAHÁJIL OBNOVU FIATU
LUCA CIFERRI, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Foto: Fiat

TURÍN | Umberto Agnelli, kter˘ ve

vûku 69 let zemﬁel na rakovinu, mûl
s Fiatem sloÏité vztahy. Jako vûãnû druh˘ za star‰ím bratrem Giannim se
Umberto mûl nûkolikrát stát pﬁedsedou
Fiatu. JenÏe se tak stalo aÏ po Gianniho
smrti v roce 2003.Agnelliové jsou vlastníky 30,5 % hlasovacích podílÛ ve Fiatu.
Umberto zemﬁel na rakovinu, coÏ se
stalo prokletím rodiny AgnelliÛ (na
rakovinu ve vûku 33 let roku 1997
zemﬁel i UmbertÛv star‰í syn Alberto).
Pﬁedsedou byl Umberto nakonec jen
15 mûsícÛ. Zemﬁel právû v dobû, kdy
se Fiat Auto zaãíná dostávat z dlouhodobé krize. Umberto mûl o Fiat velk˘
zájem dávno pﬁed tím, neÏ se stal jeho
pﬁedsedou. ZpochybÀoval pﬁitom
mnohá zásadní rozhodnutí svého bratra Gianniho.

Umberto byl rovnûÏ pﬁesvûdãen, Ïe
b˘val˘ pﬁedseda Fiatu Paolo Fresco
a b˘val˘ v˘konn˘ ‰éf Paolo Cantarella
vedou skupinu Fiat do záhuby. ¤adu let
se snaÏil pﬁesvûdãit Gianniho, aby vedení obmûnil. V ãervnu 2002 Umberto
koneãnû zaﬁídil, aby byl Cantarella vyhozen, nicménû nerozumnû na jeho místo
dosadil svou pravou ruku Gabrieleho

V dlouhém rozhovoru s Automotive
News Europe v ãervenci 2003 potvrdil,
Ïe on a nûkolik dal‰ích ãlenÛ rodiny
AgnelliÛ dávalo poãátkem roku 2000
pﬁednost moÏnosti prodeje Fiatu Auto
DaimlerChrysleru za 12 miliard USD. JenÏe Gianni Agnelli prodej vetoval. Dával
pﬁednost nabídce General Motors, kter˘
za 2 miliardy USD získal 20 % Fiatu Auto.

Nový muž v čele Fiatu
VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

Smrt nikdy nepﬁichází vhod. Pﬁesto
není pochyb o tom, Ïe úmrtí Umberta
Agnelliho pﬁi‰lo pro Fiat v té nejménû
vhodné dobû. Fiat Auto díky nov˘m
modelÛm koneãnû po mnoha letech
v prvním ãtvrtletí zv˘‰il prodej automobilÛ na 472 500 vozÛ na celém svûtû. To je o 12,7 % více neÏ za stejné
období loÀského roku.V˘sledkem bylo,
Ïe se podaﬁilo proti loÀskému roku sníÏit operaãní ztráty na polovinu a zv˘‰ila
se tak nadûje, Ïe do konce roku 2004
bude Fiat Auto opût v ãern˘ch ãíslech.
Obrat k lep‰ímu je do znaãné míry pﬁipisován vlivu opatﬁení, která byla realizována po nástupu Umberta Agnelliho

do ãela skupiny Fiat v únoru 2003
a ãinnosti v˘konného ‰éfa (CEO) koncernu Giuseppeho Morchia.
Úmrtí Umberta Agnelliho vyvolalo
potﬁebu zmûny na místû pﬁedsedy skupiny. Poslední zástupce rodiny AgnelliÛ
ve vedení koncernu, vnuk Gianniho
Agnelliho John Elkan (28), je na tuto
funkci zatím je‰tû pﬁíli‰ mlad˘. Proto se
za favorita, alespoÀ na pﬁechodné období, pokládal právû Giuseppe Morchio.
Pﬁedstavenstvo koncernu jednalo
rychle, takÏe jiÏ po nûkolika hodinách
byl jmenován nov˘ pﬁedseda. Stal se
jím dosavadní president skupiny Ferrari/Maserati Luca Cordero di Montezemolo (57).Vicepﬁedsedou se stal John
Elkan, coÏ nasvûdãuje tomu, Ïe Agnelliové nechtûjí ztratit vliv na vedení spoleãnosti. OkamÏitû poté Giuseppe Morchio na znamení nesouhlasu s tímto
krokem rezignoval na post v˘konného
‰éfa.

Pﬁedstavenstvo opût reagovalo velmi
rychle a na jeho místo zvolilo Sergia
Marchionneho (51). Marchionne se tak
stal uÏ pát˘m muÏem na nejvy‰‰ím
v˘konném postu ve skupinû Fiat za
poslední dva roky! Jmenování dosavadního ‰éfa ‰v˘carské spoleãnosti SGS
Marchionneho uvítaly pﬁedev‰ím banky.Vysok˘ manaÏer Mediobanky Lorenzo Colucci k tomu ﬁekl: „Je dobrou
zprávou, Ïe se podaﬁilo cel˘ problém
vyﬁe‰it za ménû neÏ 24 hodin.“
x SERGIO MARCHIONNE

Foto: Fiat

ÚMRTÍ UMBERTA AGNELLIHO VYVOLALO VE VEDENÍ
FIATU VÍCE ZMĚN

Galateriho di Genola. Umberto velmi
brzy poznal, Ïe Galateri di Genola jako
úspû‰n˘ finanãní expert není schopen
zvládat komplexní problémy potíÏemi
zmítaného konglomerátu. JenÏe kdyÏ
nabídl kompletní obmûnu managementu, bylo to v prosinci 2002 odmítnuto
tehdy uÏ váÏnû nemocn˘m Giannim, za
kterého se postavilo pﬁedstavenstvo.
V únoru 2003 se krátce po Gianniho
smrti Umberto koneãnû stal pﬁedsedou. Dosadil jako v˘konného ‰éfa
(CEO) skupiny Fiat Giuseppeho Morchia a pomohl nastartovat obnovu Fiatu pomocí nav˘‰ení kapitálu ve v˘‰i 1,8
miliardy eur.Agnelliho rodina a jejích
180 ãlenÛ pﬁispûli na rekapitalizaci Fiatu ãástkou 250 milionÛ eur.
„Umberto Agnelli mû povolal ve skuteãnû obtíÏné dobû pro Fiat,“ ﬁekl Morchio. „Od prvního dne po cel˘ch tûch
uplynul˘ch 15 mûsícÛ, po které jsme
pracovali spoleãnû, na mû vÏdy velmi
pÛsobila hloubka jeho lásky k Fiatu
a jeho smysl pro odpovûdnost. Bude mi
moc chybût.“
v

Marchionne ihned po svém jmenování prohlásil, Ïe bude pokraãovat
v naplÀování plánu obnovy spoleãnosti, kter˘ pﬁipravil a nastartoval jeho
pﬁedchÛdce a kter˘ schválilo pﬁedstavenstvo, jehoÏ ãlenem sám také byl.
Marchionne rovnûÏ popﬁel, Ïe by pﬁipravoval dal‰í zmûny ve vedení: „Neznám je v‰echny dost dobﬁe. Musíme
zaãít pracovat a uvidíme, co bude dále.
Vím, Ïe ná‰ t˘m má velk˘ potenciál,
jenom ho musíme dokázat vyuÏít.“
O Morchionnem se tvrdí, Ïe klade
nároãné úkoly a pﬁedpokládá, Ïe je
jeho podﬁízení dokáÏí splnit.
Bude zajímavé sledovat, jak budou
spolupracovat dva povahovû tak rozdílní lidé, jako jsou automobilov˘ nad‰enec a tak trochu playboy Montezemolo
a tvrdû pracující Marchionne, a jak
bude do jejich spolupráce zasahovat
rodina.Vliv rodiny by se ale uÏ v pﬁí‰tím roce mûl zmen‰it, protoÏe se pﬁedpokládá, Ïe v záﬁí 2005 úvûrové banky
pﬁevedou dluh ve v˘‰i 3 miliard eur na
akcie. Podíl rodiny AgnelliÛ pak poklesne ze souãasn˘ch 30,5 % na 22 %, takÏe
ztratí rozhodovací majoritu.
v

Nečekaná změna ve vedení Rolls-Royce
VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

Britsk˘ v˘robce nejluxusnûj‰ích automobilÛ Rolls-Royce si 4. kvûtna s velkou
slávou pﬁipomenul 100 let od chvíle,
kdy se v hotelu Midland v Manchesteru
se‰li Charles Royce a Henry Rolls, aby
zaloÏili spoleãnou firmu. Hlavní osobností oslav byl v˘konn˘ ‰éf automobilky Tony Gott (48). Ten také poslední
kvûtnov˘ t˘den pﬁi zahájení autosalonu
v Birminghamu znovu pﬁipomenul sté
v˘roãí znaãky a pochlubil se rozvojem
prodejní sítû ve svûtû. JenÏe hned druh˘
den na to rezignoval na svou funkci.

Pro vedení BMW, kterému Rolls-Royce patﬁí, to zﬁejmû nebylo zase tak velk˘m pﬁekvapením, protoÏe prakticky
okamÏitû jmenovalo jeho nástupcem
Karla-Heinze Kalbfella (54). Skuteãnost, Ïe prvním Nûmcem v ãele tradiãní britské znaãky bude právû Kalbfell,
byla pﬁijata i ve Velké Británii s porozumûním. Kalbfell byl velmi dÛleÏitou
postavou uÏ pﬁi pﬁevodu Rolls-Royce
z majetku Volkswagenu, mûl v˘znamn˘ podíl na bezproblémovém vybudování nového závodu v Goodwoodu
a dohlíÏel i na v˘voj nového modelu
Phantom.
Pﬁes v‰echny Kalbfellovy pﬁednosti
ale nelze nevidût riziko pﬁíchodu Nûmce do ãela britské firmy. S podobn˘m
krokem totiÏ zaãal nezadrÏiteln˘m pád
jiné britské firmy pod kontrolou

BMW – Roveru. Tony Gott dÛvod své
rezignace nesdûlil, ale pﬁedpokládá se,
Ïe je jím podstatnû hor‰í prodej nové-

ho Rolls-Royce Phantom neÏ bylo plánováno. Ze 480 vloni vyroben˘ch vozÛ
se jich totiÏ prodalo jen 300.
v

Foto: Rolls-Royce

TONY GOTT PŘEKVAPIL
ODCHODEM Z VEDENÍ
ROLLS-ROYCE
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Opel Astra Caravan: Další
verze
Na autosalonu v Madridu Opel pﬁedstavil verzi kombi nové generace
modelu Astra. Opel s tradiãním názvem
Caravan sází pﬁedev‰ím na rozmûry
zavazadlového prostoru, kter˘ díky
dûlenému sklopnému zadnímu sedadlu
mÛÏe vzrÛst ze základních 530 l aÏ na
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|Renault |Dacia
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l

pﬁedstavila domácí automobilka Seat
koncept vozu nazvan˘ Toledo. Ten je
ukázkou toho, jak si ‰éfdesigner Walter
d’Silva pﬁedstavuje novou generaci
této úspû‰né modelové ﬁady. Studie má
uÏ na první pohled styl poprvé uveden˘ u studie Salsa a kter˘ se do sériové
podoby dostal uÏ s kompaktním
vanem Altea. Nové Toledo Prototipo

se uÏ vyrábí Nissan Micra a na které se
pﬁedstaví i nové clio. K tomu Modus
pﬁidává zavû‰ení kol vycházející z vût‰ího modelu Mégane II. Díky novém
systému posuvné zadní lavice Triptic
nabízí Modus nadstandardní vyuÏití
vnitﬁního prostoru a snadno se dá promûnit do dvou- nebo tﬁísedadlové
podoby. Poprvé u tak malého vozu jsou

motoru dCi se vstﬁikováním Common
Rail. „Modus není náhradou za twingo
ani za clio, je doplnûním na‰í nabídky,“
ﬁekl pﬁi pﬁedstavení vozu prezident
Renaultu Louis Schweitzer. „Nové clio
pﬁedstavíme v roce 2005 a nástupce
twinga v roce 2006.“ Nov˘ Renault
Modus se bude vyrábût ve ·panûlsku
v závodû ve Valladolidu s plánovanou
produkcí 300 000 vozÛ roãnû. Plánované kapacity v˘roby by se mûlo dosáhnout koncem srpna a do prodeje se
Modus dostane bûhem podzimu.

Dacia Logan: Ambiciózní
projekt

Foto: Opel

V PaﬁíÏi ve firemním Technocentru
pﬁedstavil prezident Renaultu Louis
Schweitzer nov˘ vÛz Dacia. Ten je
v˘sledkem projektu, kter˘ byl ohlá‰en
pﬁi pﬁíleÏitosti pﬁevzetí kontroly nad
rumunskou automobilkou v roce 1999
a pÛvodnû byl oznaãovaného jako
„Auto za 5000 eur“. Základem tﬁíprostorového sedanu je alianãní platforma
Nissanu a Renaultu oznaãovaná B, kterou uÏ pouÏívá Nissan Micra a Renault
Modus. Aã je vÛz koncipován pﬁedev‰ím pro podmínky zemí s rozvíjejícími se trhy, plní i v‰echny standardy pro
provoz v zemích EU. Oba záÏehové
motory v pﬁípadû potﬁeby umoÏní pouÏití i málo kvalitního benzinu, ale rovnûÏ dokáÏí vyhovût normû Euro 4.
Cena vozu s minimální základní v˘bavou (tj. i bez airbagÛ) by se na rumun-

Seat Toledo Prototipo:
Dynamičtější vzhled

Renault Modus: Zaplnění
mezery
Renault jako prÛkopník v‰ech velikostí minivanÛ nechce chybût ani
v segmentu mal˘ch MPV. Proto jen pár
mûsícÛ po pﬁedstavení koncepãní studie pﬁi‰la v Madridu premiéra sériové
podoby modelu Modus. Modus vznikl
na stejné alianãní platformû B, na které

pouÏity svûtlomety s natáãením do
zatáãky. Nabízet se bude se tﬁemi záÏehov˘mi a dvûma verzemi vznûtového

ském trhu skuteãnû mohla pohybovat
na pÛvodnû plánované hladinû 5000
eur. Základní verze s posilov˘m ﬁíze-

Foto: Renault

Foto: Newspress

Na autosalonu v Madridu, kter˘ nav‰tívil více neÏ milion náv‰tûvníkÛ,

pÛsobí mnohem dynamiãtûji, aã jako
pûtidveﬁov˘ hatchback opou‰tí dosavadní koncept sedanu s v˘klopnou ‰ikmou zádí. Nicménû s 500 l zavazadlového prostoru neustupuje z tradiãnû
velké praktiãnosti pﬁedchÛdce, ke které pﬁidává vût‰í variabilitu interiéru.
Sériová podoba nového Toleda se jako
druh˘ model nové generace vozÛ Seat
pﬁedstaví koncem leto‰ního roku.

Foto: Renault

1570 l. Zavazadlov˘ prostor je vybaven
systémem usnadÀujícím jeho vyuÏití
Opel FlexOrganizer a zadní lavice je
navíc posuvná aÏ o 105 mm. Pﬁi sklopení sedadla spolujezdce je ve voze
moÏné pﬁepravovat pﬁedmûty délky aÏ
2,75 m.V bohaté nabídce pohonn˘ch
jednotek bude uÏ od poãátku pût záÏehov˘ch motorÛ a ãtyﬁi vznûtové CDTI
se vstﬁikováním systémem Common
Rail.V‰echny motory vyhoví standardu
Euro 4, ale ze vznûtov˘ch je jen jeden
vybaven filtrem pro zachycování pevn˘ch ãástic. První vozy by se mûly
k zákazníkÛm dostat v záﬁí.
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ním a airbagem ﬁidiãe ale bude
v Rumunsku stát 5700 eur. Na na‰em
trhu by se Dacia Logan mûla objevit
poãátkem ﬁíjna a její cena se podle sdûlení generálního ﬁeditele spoleãnosti
Renault âR Philippa Corneta bude
pohybovat na úrovni ceny dosavadní
Dacie Solenza. Dacia Logan se bude
vyrábût v modernizovaném rumunském závodû Pitesti. Po rozebûhnutí
v˘roby v dal‰ích závodech (Moskva
v Rusku, Somaca v Maroku, Medelín
v Kolumbii a Khodro a SAIPA v Íránu)
má roãní produkce v roce 2010 dosáhnout hranice 700 000 vozÛ.

Audi A3 Sportback: Nový
prostor

ku pohonn˘ch jednotek znám˘ch z A3
roz‰iﬁuje nov˘ turbodmychadlem pﬁeplÀovan˘ motor s pﬁím˘m vstﬁikováním benzinu 2,0 T FSI.V nabídce bude
i unikátní polosamoãinná pﬁevodovka
DSG. Nová verze A3 pﬁichází s novou
maskou chladiãe, dosud pouÏívanou
jen u velk˘ch vozÛ znaãky. Do prodeje
by se mûla dostat v záﬁí.

ﬁádnû kvalitnû osvûtlena. Rover vûﬁí, Ïe
se díky vysoké kvalitû v˘roby a velmi
dobr˘m jízdním vlastnostem prosadí
jako dodavatel pro britská ministerstva. K dispozici budou záÏehov˘
motor V6/2,5 l a vznûtov˘ se vstﬁikováním systémem Common Rail. Rover 75
Limousine se bude vyrábût v závodû
Longbridge

Rover 75 Limousine: Prodloužená verze

Porsche 911: Evoluce
místo revoluce

Pﬁi pﬁíleÏitosti autosalonu v Birminghamu pﬁedstavila s problémy se pot˘kající anglická automobilka alespoÀ
jednu skuteãnou novinku. Modelovou
ﬁadu 75 roz‰íﬁila verze Limousine, prodlouÏená oproti sedanu o 200 mm. Má
uÏ novou maskou chladiãe, poprvé
pﬁedstavenou u verze V8. Rover 75

V polovinû ãervence se pﬁedstaví
nová generace legendárního modelu
Porsche 911. Nová generace s interním
oznaãením 997 nahradí dosavadní 996
vyrábûnou od roku 1997 a poprvé od
roku 1977 pﬁijdou do prodeje rovnou
dvû verze – základní Carrera a v˘konnûj‰í Carrera S. Zajímavé je, Ïe také od
srpna Porsche roz‰iﬁuje nabídku souãasné generace 911 o její nejv˘konnûj‰í verzi Turbo S. Porsche sice hlásí neustál˘ rÛst prodeje, ale ten je ve skuteãnosti dosahován jen zásluhou terénního vozu Cayenne, zatímco zájem kupujících o základní modelové ﬁady 911
a Boxster klesá. Nové 911 proto má
zahájit velkou modelovou ofenzívu.
V roce 2005 bude následovat nov˘
Boxster a uÏ roku 2007 modernizace
Cayennu. Mezi tím by se mûla objevit
oãekávaná, byÈ dosud oficiálnû nepotvrzená, ãtvrtá modelová ﬁada.
v

Zaslechli jsme
V ukrajinském závodû ZAO Evrokar
v Solomonovu zaãne od záﬁí paralelnû
s montáÏí stávajícího modelu i montáÏ
nové ·kody Octavia. Od zahájení v˘roby v bﬁeznu 2002 bylo v Evrokaru uÏ
smontováno více neÏ 9000 vozÛ ·koda, z toho 5480 v loÀském roce.
Renault pﬁedstavil studii velkého
ãtyﬁmístného kupé Fluence (délka
4,60 m).Ta uÏ vznikala na základû nové
orientace firmy. Podle jejího ‰éfa designu Patricka le Quémenta budou totiÏ
v‰echny nové vozy Renault koncipovány tak, aby byly pouÏitelné i pro trh
USA, na kter˘ se automobilka chce po
roce 2010 vrátit.

Honda dokonãuje v˘stavbu nového
v˘robního závodu v âínû. Vyrábût se
zde bude model Jazz. Od roku 2005 se
odsud zaãnou tyto vozy vyváÏet i do
Evropy, ãímÏ se stanou vÛbec prvními
osobními automobily vyroben˘mi
v âínû prodávan˘mi v zemích EU.

hatchbacku, které v segmentu kompaktních vozÛ poskytne neb˘valé místo na zadních sedadlech a k tomu i rozmûrn˘ zavazadlov˘ prostor. Pﬁitom si
vÛz uchovává jednoznaãn˘ sportovní
charakter typick˘ pro vozy Audi. Nabíd-

Limousine se bude dodávat pouze
v nejvy‰‰í úrovni v˘bavy Connoisseur
SE. Poskytuje ojedinûl˘ prostor na zadních sedadlech srovnateln˘ s takﬁka
desetkrát draÏ‰ím Rolls-Roycem Phantom a zadní sedadla jsou navíc mimo-

Foto: Porsche

Foto: Audi

S novou pûtidveﬁovou karoserií nabízí Audi u modelu A3 zcela nové pojetí

x

Foto: Renault

x
x

Foto: Newspress

x

Automobilka Kia Motors potvrdila, Ïe
nov˘ kompaktní SUV, kter˘ se pﬁedstaví
letos na podzim, ponese osvûdãené
jméno Sportage (pﬁedchozí generace
tohoto vozu se prodalo 559 000 kusÛ).
Bude doplÀkem v˘robního programu
vedle vût‰ího SUV Kia Sorento jako vÛz
kombinující optimální vlastnosti pro
jízdu v terénu, na silnici i ve mûstû.

Foto: Rover

Podle ‰éfkonstruktéra ruské automobilky AvtoVAZ Vladimira Guby se v Togliatti pﬁipravuje spoleãná v˘roba motorÛ s General Motors. Obû spoleãnosti
uÏ v roce 2002 zaloÏily spoleãn˘ podnik GM-AvtoVAZ, ve kterém má kaÏd˘
z partnerÛ 41,5 % akcií a zbyl˘ch 17 %
má Evropská banka pro rozvoj EBRD.
Letos by GM-AvtoVAZ mûlo vyrobit
60 000 terénních vozÛ Chevrolet Niva.
Nová generace Mercedesu-Benz tﬁídy
A pﬁijde na podzim do prodeje s nabídkou ãtyﬁ záÏehov˘ch motorÛ a tﬁí vznûtov˘ch CDI se vstﬁikováním systémem
Common Rail 2. generace. V‰echny
motory vyhoví normû Euro 4, pﬁiãemÏ
vznûtové bude moÏné na pﬁání získat
s filtrem zachycujícím pevné ãástice.
Poprvé u Mercedesu bude k dispozici
i samoãinná pﬁevodovka s plynulou
zmûnou pﬁevodového pomûru CVT.

Z domova
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Pojmy a dojmy
v pokračování ze strany 1

Sledujeme-li nûkteré propagaãní
kampanû, nelze se ubránit dojmu, Ïe ve
snaze podchytit potencionální zákazníky, nejsou pravidla soutûÏe interpretována vÏdy adekvátnû, v lep‰ím pﬁípadû.
V tom hor‰ím jsou v˘znamné skuteãnosti zkreslovány. Ne‰kodí proto základní pojmy a principy nové regulace alespoÀ v základních obrysech popsat.
Na úvod poznamenejme v˘znamná
v˘chodiska regulace. Nová pravidla
jsou sice pﬁísnûj‰í, pokud jde o tolerování ujednání omezujících soutûÏ, na
druhé stranû jsou ménû pﬁedpisující,
dávají moÏnost alternativních pﬁístupÛ. Obecn˘m v˘chodiskem pak je, Ïe
ne vÏdy má ujednání omezující soutûÏ
negativní dopad. Z pohledu spotﬁebitele mohou i u takového ujednání aktiva
pﬁevaÏovat. Je tedy dÛvod taková ujednání tolerovat. Jednou ze základních
moÏností volby, kterou dodavatel
(v˘robce, dovozce) v rámci nové regu-

vat o struktuﬁe a velikosti odbytové
sítû, má-li zajistit co nejlep‰í podmínky
odbytu. V kvantitativním selektivním
distribuãním systému dodavatel kromû
kvalitativních kritérií urãuje je‰tû pﬁímo poãet ãlenÛ odbytové sítû a nemusí
udûlit autorizaci, i kdyÏ zájemce splÀuje kvalitativní kriteria.

lace má, je volba typu distribuãního
systému. Nabízí se zejména selektivní
nebo exkluzivní distribuãní systém.

stanovené dodavatelem a jsou dodavatelem schváleny. Prodejce nemÛÏe prodávat zboÏí mimo tyto prostory –
„v˘jezdním zpÛsobem.“ MÛÏe si v‰ak
(poãínaje 1. ﬁíjnem 2005) zﬁídit dal‰í
provozovnu – buìto jako dal‰í prodejnu nebo jenom jako v˘dejní místo
(v terminologii vyhlá‰ky expediãní
sklad). Platí pﬁitom, Ïe tyto dal‰í provozovny musí splÀovat standardy místa,
kde jsou zﬁizovány. Ve v˘dejnû nelze
realizovat prodeje (pokud nesplÀuje
standardy pro prodejnu). Hlavní provozovnu nemÛÏe prodejce pﬁemístit bez
souhlasu dodavatele.

Exkluzivní distribuční systém
Znamená, Ïe prodejce (dealer) má pﬁidûlené urãité území a nesmí nabízet
zboÏí mimo toto území (mÛÏe se jednat téÏ o pﬁidûlení urãitého typu
zákazníkÛ). MÛÏe ale prodávat neautorizovan˘m operátorÛm v pﬁidûleném
území.

Další prodejna a expediční
sklad

Originální náhradní díly
jsou díly, které vyrábí nebo dodává
v˘robce automobilÛ nebo které vyrábí
nûkdo jin˘, ale podle specifikací
a v˘robních standardÛ v˘robce, a které
dosahují kvality dílÛ pouÏívan˘ch pﬁi
v˘robû nového motorového vozidla.
Pro záruãní opravy (také pro bezplatn˘
servis a svolávací akce) je pﬁedepsáno
pouÏití pouze originálních náhradních
dílÛ dodan˘ch v˘robcem.

Kvalitativně rovnocenné
náhradní díly
jsou díly, které nejsou originálním
náhradním dílem, ale o kter˘ch je jejich
v˘robce kdykoliv schopen vydat osvûdãení, Ïe dosahuje kvality dílÛ pouÏit˘ch
pﬁi montáÏi automobilÛ.V˘robci zakazují pouÏívání jin˘ch náhradních dílÛ,

mnohdy zavádûjící. âasto se uvádí, Ïe
bloková v˘jimka byla zru‰ena a nastává
úplné uvolnûní pod heslem „v‰ichni
mohou v‰echno“ prodávat a opravovat.
Pro názornost uvedeme nûkterá, ne
zcela pﬁesnû vykládaná, pravidla v oblasti prodeje a servisu vozidel.
Oficiální prodejci plní nároãná kvalitativní kritéria dodavatele, neboÈ spotﬁebitel musí mít vÏdy záruku dodrÏení
zákonn˘ch podmínek a kvalitní obsluhy. Jak v‰ak chápat pojem „nezávislí
dovozci“, kter˘ se v naﬁízení o blokové
v˘jimce nevyskytuje, a jak pak tito
„dovozci“ zaji‰Èují prodej vozidel, aby
byl v souladu s platn˘mi zákonn˘mi
pﬁedpisy. MÛÏeme se sice domnívat, Ïe
se pravdûpodobnû jedná o zprostﬁedkování koupû vozidla, coÏ je samozﬁejmû moÏné. Otázkou v‰ak zÛstává, zda
je o tom zákazník ﬁádnû informován
a seznámen se v‰emi dÛsledky z toho
plynoucími.

Foto: Newspress

Obecnû prodejce mÛÏe prodávat zboÏí
pouze v prostorách, které vyhovují
potﬁebám prodeje, splÀují standardy

jejichÏ opravy nebo údrÏbu tento provozovatel zaji‰Èuje.

Selektivní distribuční systém
znamená Ïe:
– dodavatel (v˘robce, dovozce)
dodává pouze urãit˘m odbûratelÛm,
ãlenÛm distribuãní sítû, vybran˘m podle stanoven˘ch kritérií;
– odbûratel (prodejce) nesmí prodávat obchodníkÛm mimo distribuãní síÈ
(tedy dal‰ím pﬁekupníkÛm, supermarketÛm, internetov˘m operátorÛm);
– prodejce mÛÏe nabízet a prodávat
vozy v‰em zákazníkÛm v EU, bez ohledu na to, odkud pocházejí.
Poznámka: NezamûÀovat s „podomním obchodem.“ Prodejce mÛÏe prodávat pouze ve schválen˘ch prostorách, nebo v poboãkách, které splÀují
pﬁedepsané standardy.

Kvalitativní selektivní distribuční systém

Zprostředkovatel
Je osoba, nebo podnik, která nakupuje
vozidlo pro urãitého, koneãného zákazníka, jeho jménem. Prodejci jsou oprávnûni poÏadovat od zprostﬁedkovatele
pﬁedloÏení plné moci od zákazníka
a v pﬁípadû pochybností i kopii identifikaãního dokladu zákazníka.

O ãistû kvalitativním selektivním distribuãním systému mluvíme tehdy, jestliÏe ãlenové distribuãní sítû jsou vybíráni podle ãistû kvalitativních kritérií
s tím, Ïe kdo tato kriteria splní, má
nárok na autorizaci.

Autorizovanou opravnou

Kvantitativní selektivní distribuční systém

Se rozumí provozovatel oprav a údrÏby
motorov˘ch vozidel, kter˘ není ãinn˘
v distribuãním systému stanoveném
dodavatelem motorov˘ch vozidel,

Bloková v˘jimka vychází z toho, Ïe
dodavatel musí mít moÏnost rozhodo-

Se rozumí provozovatel oprav a údrÏby
motorov˘ch vozidel, kter˘ je ãinn˘
v distribuãním systému stanoveném
dodavatelem motorov˘ch vozidel.

Nezávislou opravnou

neÏ které dodali pro záruãní opravy
a bezplatn˘ servis (také pro tzv. svolávací akce).

Závazek nekonkurovat
je závazek neprodávat konkurenãní
zboÏí (automobily nebo náhradní díly)
nebo odebírat od jednoho dodavatele
více neÏ 30% obratu. Takov˘ závazek
není dovolen.
Pokud ale kaÏd˘ dodavatel uplatní
30 % obratu, znamená to omezení smí‰eného prodeje znaãek fakticky na 3
znaãky.
Zjednodu‰enû ﬁeãeno, mÛÏeme
základní principy nové blokové v˘jimky shrnout do 3 bodÛ:
– moÏnost prodávat více znaãek
– moÏnost oddûlení prodeje a servisu vozidel
– moÏnost opravovat vozidla v nezávisl˘ch opravnách a pouÏití dal‰ích dílÛ
srovnatelné kvality.
To v‰e v‰ak platí pﬁi dodrÏení urãit˘ch podmínek, které by mûly b˘t známy a dodrÏovány nejen ze strany prodejcÛ a opraven, ale správné informace
by v kaÏdém pﬁípadû mûli obdrÏet
i spotﬁebitelé a zákazníci.
Dojmy z nûkter˘ch probûhl˘ch semináﬁÛ a publikovan˘ch ãlánkÛ k této
problematice jsou v‰ak opaãné. Pﬁi
v˘kladu jsou uvádûna a pouÏívána jen
nûkterá ustanovení a poskytované
informace v oblasti prodeje a servisu
vozidel nejsou úplné a naopak jsou

Nová regulace má
za cíl liberalizaci
obchodu a sluÏeb
v komoditû automobilÛ a náhradních dílÛ
V autorizovan˘ch opravnách a pﬁi
pouÏívání originálních dílÛ je samozﬁejmostí odpovûdnost za práci a díly
a tato skuteãnost je jiÏ zákazníky bûÏnû
vnímána a vyuÏívána.TotéÏ musí platit
i v nezávisl˘ch servisech pﬁi údrÏbû
a opravû vozidel a pﬁi pouÏití kvalitativnû rovnocenn˘ch náhradních dílÛ. Zde
je nutné pﬁipomenout jedno z interpretaãních ustanovení Naﬁízení EK ã.
1400/2002 ES (nová bloková v˘jimka)
– odpovûdnost pﬁi uvádûní tûchto dílÛ
do obûhu dle obãanského práva, pﬁípadnû dal‰ích právních pﬁedpisÛ.Tato
informace je dÛleÏitá nejen z pohledu
zákazníka, ale zejména z pohledu koncov˘ch prodejcÛ a opraven. Spotﬁebitelé musí mít pﬁi pouÏití tûchto dílÛ zaruãenu srovnatelnou kvalitu a zaji‰tûn
provoz vozidla v parametrech dan˘ch
jeho v˘robcem.
v
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Stačila by korektní kontrola
S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI
RENAULT ČR PHILIPPEM
CORNETEM O DOVOZU
OJETÝCH
AUTOMOBILŮ
VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Foto: A. Matějka

PRAHA | Do âeské republiky se dováÏí
mnohem více ojet˘ch automobilÛ neÏ
nov˘ch. Na jednu stranu to mÛÏe znamenat moÏnost získat levnûj‰í automobil pro ty, pro které je nov˘ vÛz nedostupn˘, souãasnû to ale znamená, Ïe se
stáváme vrakovi‰tûm Evropy. UÏ brzy
budeme muset
ﬁe‰it problém,
co si poãneme
s tunami automobilového ‰rotu. Pﬁitom se
vstupem âeské
republiky do EU
se
podmínky
individuálního
dovozu ojet˘ch
automobilÛ je‰tû
více zjednodu‰ily. Spoleãnost
Renault âR se
prostﬁednictvím
akce Zelené srdce stará o likvidaci vrakÛ star˘ch automobilÛ a je také
jednou z nejaktivnûj‰ích pﬁi v˘kupu
ojet˘ch vozÛ na protiúãet. Proto jsme
se za jejím generálním ﬁeditelem Philippem Cornetem vydali s nûkolika otáz-

kami t˘kajícími se právû dovozu ojet˘ch automobilÛ.
Se vstupem České republiky do EU
se uvolnily podmínky dovozu ojetých automobilů. Očekáváte, že
tento už dosud velký dovoz ještě
dramaticky vzroste?
Ale on uÏ je velk˘. Na jeden prodan˘
osobní vÛz se doveze jeden ojet˘. Za
poslední tﬁi roky vzrostl dovoz ojetin
o 31 %. Proto také prodej nov˘ch vozÛ
uÏ nûkolik let neroste, ale více ménû
stagnuje, protoÏe ojeté vozy dokáÏí trh
naplnit.Trh s ojet˘mi vozy i nadále dramaticky roste.
Domníváte se, že z toho pro Českou republiku vyplynou nějaké problémy do budoucna?

Dnes je dovoleno dováÏet vozy, které nejsou star‰í osmi let. Já vidím nejvût‰í problém v tom, Ïe se nezvy‰uje
kvalita vozového parku. Navíc se
následná technická kontrola doveze-

n˘ch ojet˘ch vozidel neprovádí vÏdy
zcela serióznû. Staãí se podívat na
b˘valou celnici v Rozvadovû a vidíte
to mnoÏství vozidel, která se dováÏejí.

Za poslední
tﬁi roky
vzrostl dovoz
ojetin o 31 %
Do âeské republiky se z Nûmecka,
Francie ãi Belgie dováÏejí samé rozbité vozy a já se bojím, Ïe trh zde bude
sestávat jen z tûch ojetin nejhor‰í kvality. Navíc povolen˘ch osm let je pﬁíli‰
vysoká hranice, vhodnûj‰í by bylo
omezení na pût let.
Co by se mělo změnit, aby se Česká republika skutečně nestala vrakovištěm Evropy?
Mûla by b˘t zavedena skuteãnû seriózní technická kontrola a také kontrola prodejcÛ dovezen˘ch ojet˘ch automobilÛ. VÏdyÈ se staãí jen podívat na
autobazary po celé âeské republice
a je jasné, Ïe kontrola zde není kvalitní. VÛbec netvrdím, Ïe by se nemûla
ojetá auta dováÏet. Mûlo by se ale jednat o kvalitní automobily, aby zákazník dostal patﬁiãnou garanci a pﬁedev‰ím aby se dal dohledat pÛvod pro-

dávan˘ch vozÛ.To je nesmírnû dÛleÏité.
Máte nějaké zkušenosti z jiných
zemí, které před lety řešily podobné problémy při vstupu do EU?
Ano, poznal jsem to ve ·panûlsku,
kde jsem tehdy byl.Tam se v prÛbûhu
let situace znaãnû vylep‰ila a do‰lo ke
zv˘‰ení morálky trhu. Uskuteãnila se
tam celá ﬁada akcí s cílem likvidovat
stará auta se státní pomocí a státním
pﬁíspûvkem. Pﬁedev‰ím tam ale byla
zavedena kontrola prodejcÛ ojetin.
Prodej a dovoz ojetých vozů je
dobrý obchod. Předpokládáte, že
by se do něho společnosti jako je
Renault ČR mohly zapojit?
Urãitû. Máme vypracovan˘ program
a metodiku obchodování s ojet˘mi
vozy pro na‰e prodejce a zaãíná to
dobﬁe fungovat. Osobnû se snaÏím zorganizovat ﬁetûzec, prostﬁednictvím kterého by se sem dováÏely ojeté vozy
a dodávaly se na‰im koncesionáﬁÛm.
Problémem seriózního obchodu s ojet˘mi vozy je potﬁeba rozsáhl˘ch investic. Ojeté automobily je potﬁeba vykoupit, renovovat a pak teprve prodat.To
na dlouhou dobu umrtvuje kapitál.
Navíc musíte pro koncesionáﬁe pﬁipravit a nauãit je správnou metodiku jak
se pﬁi tom postupuje. Na‰ím cílem totiÏ
je prodávat s patﬁiãnou zárukou, aby to
byl skuteãnû kvalitní produkt.
Myslíte si, že připravovaná nová
Dacia bude představovat alternativu pro kupující ojetých vozů?
Pﬁesnû tak. Nabídneme nové auto
tûm zákazníkÛm, kteﬁí by si normálnû
koupili ojeté.
v

Dovoz ojetin do ČR Ohlédnutí za úspěchy
Do âeské republiky bylo za rok
2003 dovezeno (mimo individuální
dovoz na náhradní díly) celkem 234
080 osobních automobilÛ. Z toho bylo
88 847 nov˘ch vozÛ (jen 62 z nich
bylo dovezeno individuálnû) a 145 233
osobních automobilÛ ojet˘ch. Dovoz
ojet˘ch vozidel tedy v˘raznû pﬁev˘‰il
dovoz nov˘ch automobilÛ. Nová vozidla mûla na celkovém dovozu osobních
automobilÛ do âeské republiky podíl
jen 37,96 %, pﬁitom v roce 2002 byl

podíl dovozu nov˘ch osobních automobilÛ 37,44 % a o rok dﬁíve 41,24 %.
Novû bylo v âeské republice v roce
2003 zaregistrováno jen 115 894 ojet˘ch
osobních automobilÛ z dovozu.To znamená,Ïe opût 29 339 z tûchto vozidel nepro‰lo schvalovacím procesem. Od roku
1993 bylo do âeské republiky dovezeno
1 043 996 ojet˘ch osobních automobilÛ,
které pro‰ly registrací a byly uvedeny do
provozu. Dal‰ích 299 551 dovezen˘ch
ojetin nikdy nebylo registrováno.
v

DOVOZ OJETIN DO ČR
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SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU SI PŘIPOMÍNÁ
15 LET ČINNOSTI
VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS
PRAHA | SdruÏení AP bylo pod názvem

SdruÏení organizací automobilového
prÛmyslu zaloÏeno 27. ãervna 1989
organizacemi pÛsobícími v automobilové v˘robû. Po rozpadu direktivního
ﬁízení a s ním i kombinátu Automobilov˘ prÛmysl (dﬁíve âAZ) si totiÏ mnohé
podniky uvûdomovaly potﬁebu zachování kontinuity v otázkách vzájemné
informovanosti, spolupráce a spoleãn˘ch postupÛ.V roce 1991 SdruÏení AP
stálo pﬁi zakládání Svazu prÛmyslu
a dopravy âR a Hospodáﬁské komory
âR. Zásluhu na úspû‰ném rozbûhu ãinnosti SdruÏení mûli první dva pﬁedsedové Rady ﬁeditelÛ Ludvíka Kalmy
a Vlastimila Devery.
Od roku 1997 stojí v ãele SdruÏení
uÏ ve funkci jeho prezidenta Vratislav
Kulhánek.Ten dosavadní ãinnost SdruÏení zhodnotil slovy: „Za 15 let na‰í
ãinnosti vzrostl poãet ãlenÛ z pÛvodních 17 na souãasn˘ch 146. UÏ jen tento samotn˘ rÛst dokládá, Ïe SdruÏení
odvádí pro své ãleny dobrou práci.“

SdruÏení se zab˘vá nejen informaãní
ãinností o sv˘ch ãlenech a zpracováváním statistick˘ch údajÛ a rozborÛ o automobilovém prÛmyslu v âeské republice.
Hájí také zájmy sv˘ch ãlenÛ i automobilového prÛmyslu jako celku pﬁi jednáních s vládou a parlamentem ohlednû
nové legislativy. SdruÏení AP pﬁi tûchto
jednáních zastupuje zájmy firem, které
se podílejí více neÏ 16 % na celkové prÛmyslové v˘robû âR a témûﬁ 19 % na celkovém exportu âeské republiky. Se zahájením v˘roby v automobilce TPCA
v˘znam automobilového prÛmyslu pro
ãeskou ekonomiku je‰tû více vzroste.
Pﬁes snahu SdruÏení ale bohuÏel pﬁístup
vlády a kvalita pﬁijíman˘ch zákonÛ jsou
stále ãasto ku ‰kodû dal‰ího rozvoje
tohoto odvûtví. Díky vstupu âeské
republiky do EU se SdruÏení zapojí i do
podpory zájmÛ evropského automobilového prÛmyslu pﬁi jednáních s bruselskou administrativou, která rovnûÏ sv˘mi
rozhodnutími nezﬁídka sniÏuje konkurenceschopnost evropsk˘ch v˘robcÛ.
SdruÏení je rovnûÏ zástupcem ãeského autoprÛmyslu v ﬁadû v˘znamn˘ch
mezinárodních organizací, jako jsou Svûtová organizace automobilov˘ch v˘robcÛ OICA, Evropská organizace automobilov˘ch v˘robcÛ ACEA, Svûtová asociace motocyklov˘ch v˘robcÛ IMMA ãi
Organizace pro elektronickou komunikaci v autoprÛmyslu ODETTE.
v
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Roomster má šanci
v pokračování ze strany 1

a s mnoha revoluãními prvky, jak˘mi
jsou napﬁíklad smûrem ke stﬁe‰e se
zuÏující B sloupky v barvû vozu ãi
zadní skupinové svítilny, jejichÏ prosvûtlení ve tvaru písmene C vytváﬁí
nezamûniteln˘ poznávací znak automobilu. Nová octavia pochopitelnû
pﬁiná‰í celou ﬁadu vyspûl˘ch konstrukãních a technologick˘ch ﬁe‰ení
– z nich jmenuji alespoÀ motory FSI
s pﬁím˘m vstﬁikováním benzinu,
samoãinnou ‰estistupÀovou pﬁevodovku DSG nebo dvouzónovou klimatizaci Climatronic.
Nová octavia se již začala prodávat, kdy chystáte premiéru verze
kombi a modelů s pohonem 4x4?
Model kombi, pravdûpodobnû
i s pohonem 4x4 pﬁedstavíme v záﬁí na
autosalonu v PaﬁíÏi. Na trhu se tyto
vozy objeví zaãátkem roku 2005.
V současné době se velmi často
mezi odbornou i laickou veřejností
hovoří o budoucnosti modelové
řady Škody Superb. Bude mít tento

nika a stylizace bude ov‰em zcela jiná.
Automobil vy‰‰í tﬁídy má Ïivotnost na
trhu kolem sedmi osmi let, takÏe na pﬁem˘‰lení o budoucí podobû následníka
modelu Superb máme je‰tû dost ãasu!
Stejná otázka se týká malých kompaktních automobilů Škoda. V poslední době se v tisku objevila celá řada
článků a to včetně velmi zdařilých
počítačových simulací tohoto vozu.
O malém automobilu se znaãkou
·koda bych nechtûl hovoﬁit. Na‰ím
hlavním strategick˘m programem pro
pﬁí‰tí léta jsou modelové ﬁady Fabia,
Octavia a Superb. Podíváte-li se na
Ïivotní cyklus fabie, je jasné, Ïe musíme
pomalu zaãít pﬁem˘‰let o její nástupkyni.To je ná‰ nejdÛleÏitûj‰í úkol.
A potřebuje Škoda Auto vůbec
čtvrtou modelovou řadu?
MoÏná Ïe vÛbec ne. Zatím ani
nevím, jak by dal‰í modelová ﬁada mûla
vypadat. Je pravda, Ïe pﬁem˘‰líme
a diskutujeme o zmûnách, o nov˘ch
modelech, o odli‰n˘ch poÏadavcích

je to, Ïe je tento automobil skvûl˘m cviãením pro na‰e designéry. ·koda Auto
se vrátila ke koncepãním studiím, aby
zjistila, jak˘ ohlas mají tyto vozy
u veﬁejnosti a potenciálních zákazníkÛ.
Potﬁebovali jsme získat jistotu, Ïe reakce zákazníkÛ bude dobrá, a proto si
myslím, Ïe automobil jako je roomster
má skuteãnû dobrou ‰anci pro pﬁípadnou sériovou v˘robu.
Jak vlastně probíhá spolupráce
a synergie vašeho technického
centra s jinými vývojovými odděleními VW v Evropě a ve světě?
NeÏ jsem nastoupil do této funkce
u ·koda Auto, mûl jsem v koncernu na
starost právû v˘vojová centra VW
v celém svûtû.V nich v souãasné dobû
pracuje asi 20 000 ‰piãkov˘ch odborníkÛ, zhruba polovina je jich v Nûmecku
a 1300 u nás ve ·koda Auto. Synergie
v˘vojov˘ch a designérsk˘ch center VW,
které máme dokonce v Mexiku, Kalifornii, âínû a Japonsku, je obrovská. I na‰i
odborníci zde v Mladé Boleslavi pracují

Vývoj nového osobního automobilu stojí mnoho peněz, miliardy eur,
a tak si ani nedokážu představit
vaši práci v rámci koncernu VW
bez společné vývojové strategie,
sdílených konstrukčních skupin
a společných podvozkových platforem, které šetří finance. Neomezuje to vše vaši tvůrčí kreativitu?
Naopak. Na‰e kreativita se projevuje
právû ve vhodném v˘bûru spoleãn˘ch
modulÛ a komponentÛ, které zvy‰ují
produktivitu a finanãní efektivnost sériové produkce. Mnozí lidé myslí, Ïe na
spoleãné podvozkové platformû nemáme ‰anci cokoliv zmûnit. To je velk˘
omyl. Men‰í konstrukãní zásahy jsou
s ohledem na celkové pojetí vozu
a jeho cílovou skupinu zákazníkÛ
naprosto nezbytné. Nejlep‰í ukázkou
kreativního pﬁístupu na‰ich v˘vojov˘ch
pracovníkÛ jsou modely ·koda Octavia
a Volkswagen Golf páté generace. Jedná
se o koncepãnû zcela odli‰né vozy a asi
jen málokdo pﬁem˘‰lí o tom, Ïe jsou

Bugatti

Emisní centrum Arizona

VW Nutzfahrzeuge

Voskswagen
Audi

Škoda Auto
Bentley
Designérské centrum Kalifornie

AutoEuropa
VTT

Designérské centrum Europa/Sitges
VW Mexiko

Seat

FAW-VW
VW Šanghaj

VW Brazílie

Lamborghini

VW Argentina

VW Jižní Afrika

Vývojová centra v koncernu Volkswagen

Na‰e kreativita
se projevuje
právû ve vhodném v˘bûru
spoleãn˘ch
modulÛ…
automobil svého následníka či
nikoli?
Urãitû ano. Proã bychom se mûli
vzdávat segmentu, v nûmÏ jsme si jiÏ
vybudovali velmi silnou pozici. Nov˘
Superb bude rozmûrovû a prostorovû
vycházet ze souãasného modelu, tech-

na‰ich zákazníkÛ. KaÏdá novinka musí
pﬁesvûdãit zákazníka, Ïe je dobr˘m
automobilem, a to vyÏaduje ãas.V pﬁípadû superbu jsme potﬁebovali ãas na
to, aby si na‰i prodejci zvykli na prodej
nové tﬁídy.
A co Škoda Roomster? Je to v tuto
chvíli správná otázka? Myslím, že
Škoda Auto potřebuje mít nějaký
typ automobilu jako je Seat Altea.
Co si myslíte o tom automobilu?
Když jsem ho poprvé viděl na autosalonu ve Frankfurtu, byl jsem překvapený, protože to je úplně nový
pohled do budoucnosti. Myslím si,
že je to pro vás dobrá cesta.
To je reakce, kterou máme od vût‰iny
náv‰tûvníkÛ frankfurtského autosalonu. Pro prezentaci studie Roomster
jsme mûli více dÛvodÛ. Jedním z nich

pro ostatní koncernové znaãky – pro
Audi, Bentley ãi Seat. Myslím si, Ïe lidé ze
·koda Auto mají velk˘ uÏitek z toho, Ïe
spolupracují s lidmi z celého svûta. Pﬁed
nûkolika t˘dny jsem byl u kolegÛ v ·anghaji. Byla to pﬁíleÏitost znovu nahlédnout
na v˘voj na tomto atraktivním a perspektivním trhu a poznat, jak zdej‰í lidé myslí
a Ïijí, co mají rádi. âíÀané mají úplnû jiné
pﬁedstavy o automobilech a jejich ﬁízení,
a proto je nutné pro tamûj‰í trh pﬁipravit
zcela odli‰n˘ koncept osobních automobilÛ.A proto si myslím, Ïe je velmi dÛleÏité dávat lidi z celého svûta dohromady
a mluvit o spoleãné práci. Jeden od druhého se totiÏ mÛÏeme mnohé nauãit.
Koncern VW dnes vyrábí na svûtû pﬁes
60 rÛzn˘ch modelÛ, a tak je jasné, Ïe
bychom se bez synergie a spolupráce ve
v˘voji prostû neobe‰li.

h ZAHÁJENÍ VÝROBY NOVÉ OCTAVIE VE VRCHLABÍ

jejich konstrukce a v˘robní technologie
tak blízké. Proto jsem také na svÛj v˘vojov˘ t˘m velmi hrd˘. Moji lidé jsou velmi kreativní a chytﬁí. Jejich schopnosti
a nápady si rád spojuji s firemním sloganem ·koda – Simply clever.
v
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Automobilový průmysl v roce 2003
V RÁMCI VÝSTAVY AUTOTEC ZHODNOTILI VRCHOLNÍ PŘEDSTAVITELÉ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU SITUACI
V TOMTO ODVĚTVÍ U NÁS

ãíme hranici trÏeb pÛl bilionu korun.
Mnohem razantnûj‰í v˘voj je v exportu. Celková bilance automobilového
prÛmyslu ukazuje na v˘razn˘ pﬁebytek
v˘vozu nad dovozem. I pﬁi zapoãtení
dovozu nov˘ch vozidel totiÏ zÛstává
saldo ve v˘‰i 80 miliard Kã.“

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO,
DATA & NEWS

Důležitá diverzifikace

BRNO | Automobilov˘ prÛmysl je nos-

n˘m odvûtvím ãeské ekonomiky.
V roce 2003 opût vykázal úspû‰né
v˘sledky, aã jejich struktura ukazuje na
pokraãující trend promûny struktury
celého odvûtví.
Vratislav Kulhánek, kter˘ je pﬁedsedou Svazu automobilového prÛmyslu
i pﬁedsedou pﬁedstavenstva jeho nejv˘znamnûj‰ího ãlena ·kody Auto nám
k tomu ﬁekl: „V˘voj trÏeb podnikÛ automobilového prÛmyslu vykazuje setrval˘ stav, coÏ znamená jejich trval˘ rÛst.
RovnûÏ v roce 2004 pﬁedpokládáme
mírn˘ rÛst trÏeb a v roce 2005 s nábûhem v˘roby v TPCA nastane dal‰í skok.
Pﬁedpokládáme, Ïe v roce 2006 pﬁekro-

Pﬁízniv˘ v˘voj vyjadﬁují nejen strohá
ãísla. Dochází totiÏ k pozvolné promûnû struktury celého odvûtví.Vratislav
Kulhánek k tomu ﬁíká: „V dosud nejdÛleÏitûj‰í oblasti, kterou byla v˘roba
osobních automobilÛ, do‰lo k poklesu,
protoÏe prakticky monopolní v˘robce
·koda Auto sníÏil v˘robu ve prospûch
v˘prodeje zásob. Na rÛstu trÏeb se proto v˘raznû zv˘‰il podíl dodavatelského
prÛmyslu, a to díky zv˘‰ení objemu
v˘roby i exportu. DÛleÏité pﬁitom je, Ïe
dodavatelé uÏ nejsou závislí na spolupráci jen s jedin˘m v˘robcem., Proto se
v˘kyv v˘roby ·kody Auto neprojevil na
celkov˘ch v˘sledcích. Jejich prodej je
diverzifikován, takÏe problémy jediného v˘robce nemohou vyvolat problémy celé ekonomiky. Zahájení v˘roby

Ostatní

Ostatní

0,55 %

Podíl dodavatelÛ na celkovém objemu produkce automobilového prÛmyslu pﬁekroãil 55 %, pﬁiãemÏ v roce 2003
x ZÁVOD SPOLEČNOSTI ROBERT BOSCH V JIHLAVĚ

Dodavatelé

Finalisté

Finalisté
55,28 %

53,50 %

Podíl dodavatelů na celkovém objemu výroby v roce 1999 (100 % = 219 302,4 mil. Kč)

44,36 %

Podíl dodavatelů na celkovém objemu výroby v roce 2003 (100 % = 334 279,8 mil. Kč)

Ostatní

Ostatní
0,02 %

0,02 %
Dodavatelé

Dodavatelé

Finalisté

Finalisté

61,69 %

Podíl dodavatelů na exportu v roce 1999
(100 % = 154 353,4 mil. Kč)

52,24 %

47,74 %

Podíl dodavatelů na exportu v roce 2003
(100 % = 255 523,7 mil. Kč)

Zdroj: SAP

38,29 %

Význam dodavatelů

vzrostl objem jejich produkce o 10,6 %
a objem v˘vozu dokonce o 19,7 %.
Leckdo se dosud mylnû domnívá, Ïe
v˘roba dílÛ znamená jen prostou montáÏ. Podle Vratislava Kulhánka „roste
podíl v˘roby s vysokou pﬁidanou hodnotou a s tím roste i poãet zamûstnancÛ.“ Pavel Juﬁíãek jej doplnil: „Na‰í
v˘hodou je rostoucí technická kompetence, coÏ se nejvíce projevuje právû
v dodavatelské sféﬁe. ¤ada ﬁeditelÛ si
totiÏ uÏ vybojovala v˘vojovou pravomoc, a to je ‰ance na dal‰í rÛst pﬁidané
hodnoty i do budoucna. Nebudou se
vyrábût jen jednoduché mechanické
díly. Firmy vyrábûjící s malou pﬁidanou
hodnotou se totiÏ uÏ stûhují od nás
dále na v˘chod. U nás ale roste podíl
v˘voje a v˘roba nároãn˘ch, mnohem
sofistikovanûj‰ích v˘robkÛ. K tomu
jsou ale potﬁeba i lidské zdroje, pﬁedev‰ím prÛmyslováci a technici. Jsme
dobﬁe pﬁipraveni na budoucnost za
pﬁedpokladu, Ïe se âeská republika
bude chovat rozumnû. Pokud vláda
a parlament budou spolupracovat s firmami, pak jsme pﬁipraveni dosáhnout
velké úspûchy.“
v

0,02 %
Dodavatelé

45,95 %

v TPCA sice opût pﬁesune v˘znam smûrem k finálním v˘robcÛm, ale ti uÏ
budou dva a pﬁípadné riziko tak bude
rozloÏeno.“
Jeho slova potvrdil i generální ﬁeditel spoleãnosti Brano Group Pavel
Juﬁíãek, kter˘ má v rámci vedení SAP
na starost subdodavatele: „·koda Auto
dnes pﬁedstavuje ménû neÏ polovinu
odbûrÛ na‰ich firem. Hodnû se investuje do inovací, ale v tomto ohledu má
je‰tû âeská republika hodnû co dohánût, zejména po stránce legislativy.
Na‰e podniky dodávají do celého svûta, ale nikdo si neumí pﬁedstavit, kolik
s tím u nás mají potíÏí, které sniÏují
jejich moÏnosti. âeská republika by
v tomto ohledu mohla dosáhnout
mnohem více. Napﬁíklad Slovensko se
k této problematice staví lépe v mnoha ohledech – od systému v˘kupu
pozemkÛ aÏ po lep‰í v˘chovu pracovních sil.“

Podnik roku 2003
SAP VYHODNOTILO 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ
PODNIK V ČESKÉM AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO,
DATA & NEWS
BRNO | Kritéria v˘bûru Podnik roku
2003 byla pouÏita stejná jako v pﬁedchozích pûti roãnících této soutûÏe. Jako
absolutní ukazatel je to objem exportu
v roce 2003, jako pomûrov˘ ukazatel
pﬁidaná hodnota na pracovníka a jako
rÛstov˘ ukazatel nárÛst trÏeb z vlastní
v˘roby v pomûru s pﬁedchozím rokem.
Kritéria tedy eliminují neobvyklé v˘kyvy jediného ukazatele a eliminují zv˘hodnûní velk˘ch podnikÛ nad mal˘mi.
V absolutním objemu exportu se na
pﬁedních místech pravidelnû umisÈují

stejné spoleãnosti tvoﬁící silnou skupinu v˘vozcÛ: ·koda Auto, Robert Bosch
odbytová, Barum Continental, Continental Teves CZ,Autopal a Valeo Autoklimatizace.
Pﬁidaná hodnota na pracovníka nepﬁímo charakterizuje produktivitu práce ve
firmû.V rámci SAP je prÛmûrná hodnota
726 067 Kã, pﬁiãemÏ ve vût‰inû pﬁípadÛ
se mezi nadprÛmûrn˘mi umisÈují pﬁedev‰ím firmy se zahraniãním partnerem.
V roce 2003 byly nejúspû‰nûj‰í Audatex
âR, Lucas Varity, Continental Teves CZ,
Satrema a Airon Technic.
Rozvoj firmy nejlépe charakterizuje
nárÛst trÏeb z vlastní v˘roby. Celkov˘
meziroãní rÛst v rámci podnikÛ SAP byl
+2,40 %, ãemuÏ odpovídá 7, 83 miliardy
Kã. Na nejvy‰‰ích pﬁíãkách se v tomto
kritériu umístily Alfmeier CZ, MTX, Behr
Czech, Hekra Opava a Flexima.

Ze souhrnu v˘sledkÛ v jednotliv˘ch
kategoriích bylo urãeno celkové poﬁadí.Vítûzi soutûÏe se stalo následujících
pût spoleãností:
Lucas Varity s. s r. o.
Jablonec nad Nisou, v˘roba brzdov˘ch
systémÛ pro automobily
Barum Continental s. s r. o.
Otrokovice, v˘roba pneumatik
Behr Czech s. s r. o.
Mnichovo Hradi‰tû, v˘roba chladiãÛ,
topení a klimatizace
Robert Bosch odbytová s. s r. o.
Praha, v˘roba pﬁíslu‰enství v rámci
firem R. Bosch v âR
Dura Automotive CZ, s. s r. o.
Blatná, v˘roba lisovan˘ch dílÛ karoserií
automobilÛ

Nové závody
LYLE FRINK, ANE

Automobilov˘ prÛmysl v âeské republice se utû‰enû rozrÛstá. Spoleãnost
Brose svÛj závod, budovan˘ v Kopﬁivni-2
ci za 40 milionÛ eur, roz‰íﬁí o 1400 m
na 22 400 m 2 jako zálohu pro rÛst
v budoucnu.Továrna bude urãena pro
nové v˘robní programy a souãasnû
sem bude pﬁenesena v˘roba ze závodu
koupeného letos od spoleãnosti
Robert Bosch. Objeví se zde i v˘roba
mechanismÛ polohování sedadel
s nov˘mi technologiemi laserového
svaﬁování a lakování.
Specializovan˘ v˘robce mal˘ch elektromotorÛ Asmo, souãást spoleãnosti
Denso, postaví za 12,5 milionu eur
novou továrnu ve Zruãi nad Sázavou.
Budou se zde vyrábût motorky pro
pohon okenních mechanismÛ, systémÛ klimatizace a ovládání ‰krticích
klapek.V˘roba bude zahájena v kvûtnu
2005.
v
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Who is who
Alfa Romeo
FIAT ČR, s.r.o. – B. U. ALFA ROMEO
Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8
Anthony N. Sharkey
generální ﬁeditel
Lasha Menabde
Managing Director Business Unit Alfa Romeo
Šárka Králová
Marketing & Brand Manager
Starcom MediaVest Group s.r.o.
mediální agentura
Friends Of Sales, s.r.o.
reklamní agentura
Obrat společnosti FIAT ČR v roce 2003
2 300 000 000 Kã

Audi
IMPORT VOLKSWAGEN GROUP, s.r.o.
Pekaﬁská 6, 155 00 Praha 5
Rudolf Javurek
generální ﬁeditel Import Volkswagen Group
David Liška
vedoucí divize Audi
Tomáš Velek
marketingov˘ manaÏer Audi
Jan Klíma
tiskov˘ mluvãí Import Volkswagen Group
(AC&C Public Relations s.r.o.)
Mediacom Praha s.r.o.
mediální agentura
Scholz & Friends Praha s.r.o.
reklamní agentura
AC&C Public Relations
PR agentura
Obrat společnosti Import Volkswagen Group v roce 2003
9 400 000 000 Kã

BMW a MINI
AuTeC Group a. s.
generální dovozce BMW a MINI
Jeremiá‰ova 5, 155 00 Praha 5
Dr. Udo Richter
generální ﬁeditel
Antonín Hálek
manaÏer pro prodej
a marketing
Petr Buček
PR executive
Vizeum
mediální agentura
Klan s.r.o.
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

Citroën
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
PobﬁeÏní 3, 186 00 Praha 8
Philippe Vincent
generální ﬁeditel

Lenka Martinová
marketingová ﬁeditelka
František Neuman
prodejní ﬁeditel
Martina Bedrnová
tiskov˘ mluvãí + PR
OMD Czech, a.s.
mediální agentura
Euro RSCG New Europe
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
2 000 000 000 Kã

Fiat
FIAT ČR, s.r.o.
Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8
Anthony N. Sharkey
generální ﬁeditel
Bohumír Přeučil
obchodní ﬁeditel
Petra Vaňková
PR + Press Manager
Starcom Worldwide s.r.o.
mediální agentura
Leo Burnett Advertising spol. s r.o.
reklamní agentura
Obrat společnosti v roce 2003
2 300 000 000 Kã

Ford
FORD MOTOR COMPANY s.r.o.
Thámova 16, 180 00 Praha 8
Vladimír Vošický
generální ﬁeditel
Dušan Fornůsek
marketingov˘ ﬁeditel
Martin Linhart
tiskov˘ mluvãí
MindShare, s.r.o.
mediální agentura
Ogilvy & Mather
reklamní agentura
AMI Communication
PR agentura
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

Jaguar
JAGUAR Praha
Divize MOTOKOV, a.s.
V Oblouku 727, 252 43 PrÛhonice
Ing. Jan Fechtner
generální ﬁeditel
Ing. Jiří Machaj
prodejní a marketingov˘ ﬁeditel
Ing. Štěpán Kovář
technick˘ ﬁeditel
MÉDEA, a.s.
mediální agentura
TTV, s.r.o.
reklamní agentura
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Who is who
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

Honda

HONDA ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Bavorská 20/1041, 155 01 Praha 5
Kusuki Yokoyama
prezident
Jiří Miňovský
generální ﬁeditel zastávající zároveÀ funkci
marketingového a obchodního ﬁeditele
Mariana Fišárková
tiskov˘ mluvãí
MÉDEA, a.s.
mediální agentura
LEAD a.s.
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

Hyundai
HYUNDAI MOTOR CZ, s.r.o.
Bucharova 16, 155 00 Praha 5
Richard Kopečný
generální ﬁeditel
Zdeněk Fořt
prodejní a marketingov˘ ﬁeditel
Andrej Bobák
marketingov˘ manager
Veronika Jakubcová
PR Manager
MediaWise, a.s.
mediální agentura
Fabrika reklamní agentura s.r.o.
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
2 300 000 000 Kã

KIA
KIA MOTORS CZECH, s.r.o.
Leopoldova 2138, 140 00 Praha 4
Ing. Libor Šrámek
generální ﬁeditel
Ing. Libor Šrámek
marketingov˘ ﬁeditel
Jan Petrýdes
obchodní ﬁeditel
MOTO s.r.o.
mediální agentura
MOTO s.r.o.
reklamní agentura
MOTO s.r.o.
PR agentura
Obrat v roce 2003
889 000 000

Lada
CS AUTOLADA, s.r.o.
Konûvova 211, 130 00 Praha 3
Ing. Igor Kolobov
ﬁeditel
Bohumil Zpěvák
vedoucí prodeje – automobily
Gustav Napravil
vedoucí prodeje – náhradní díly export-import
nemá
mediální agentura

nemá – vlastní produkce
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

Land Rover
A.M.T. Group, s.r.o.
5. kvûtna 65/1640, Praha 4, 140 21
Dr. Udo Richter
generální ﬁeditel
Michal Janoušek
v˘konn˘ ﬁeditel
Lucie Začalová
marketing a PR manager
Vizeum
mediální agentura
Klan s.r.o.
reklamní agentura
Ogilvy
PR agentura
Obrat v roce 2003
367 000 000 Kã

Mazda
AUTO PALACE PRAHA, k.s.
Na Chodovci 2457/1, 141 OO Praha 4
Jindřich Nevrla
generální ﬁeditel
Stanislav Rybář
Advertising Manager
Ivana Zimová
PR Manager
MediaWise, a.s.
mediální agentura
Felber, Kristofori & Greif
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
1 845 000 000 Kã

Mercedes-Benz,
smart,
Chrysler, Jeep
DAIMLERCHRYSLER AUTOMOTIVE BOHEMIA, s.r.o.
Daimlerova 2, 149 45 Praha 4
Ulrich Bastert
generální ﬁeditel
Jan Hamršmíd
marketingov˘ ﬁeditel
Martina Vítková
vedoucí prodeje osobních vozÛ
Mercedes-Benz a smart
Jan Bubeník
vedoucí prodeje uÏitkov˘ch vozÛ
Mercedes-Benz
Jan Kuhn
tiskové oddûlení
Mercedes-Benz a smart
Georg Kendlbacher
vedoucí prodeje vozÛ Chrysler a Jeep
Jitka Kurzová
PR/marketing Manager Chrysler a Jeep
Mediaedge:cia Czech Republic, s.r.o.
mediální agentura
Mertis FCB a.s.
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává
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Mitsubishi

MMC Automobile ČR/Wolfgang Denzel A.G.
Revoluãní 2, 110 00 Praha 1
Ing. Heinz Haberzeth
generální ﬁeditel
Mgr. Karin Taferner
marketingov˘ ﬁeditel
Jaroslav Major
PR Manager
nemá
mediální agentura
GRIF
reklamní agentura
in-house
PR agentura
Obrat v roce 2003
750 000 000 Kã

Opel, Daewoo
OPEL C&S, s.r.o.
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Ivan Růžička
Managing Director
Pavel Baštář
Sales Manager
Jan Machač
Aftersales Manager
Roman Šubert
Marketing & Public Affairs Manager
Martin Buček
Fleet & Commercial Vehicles Manager
Libor Mudra
Retail Network Development Manager
Universal McCann s.r.o.
mediální agentura
McCann-Erickson Prague spol. s r.o.
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
4 800 142 000 Kã

Nissan
NISSAN ČR s.r.o.
Kolbenova 15, 190 00 Praha 9
Teruaki Nogiwa
prezident
Lubomír Tvardík
generální ﬁeditel
Petr Minařík
marketingov˘ ﬁeditel
Michal Medový
prodejní ﬁeditel
MediaWise, a.s.
mediální agentura
TBWA Praha s.r.o.
reklamní agentura
Technika PR
PR agentura
Obrat v roce 2003
2 100 000 000 Kã

Peugeot
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Na StrÏi 40, 140 00 Praha 4
Michel Schotman
generální ﬁeditel
Jerome-Pierre Bonamy
marketingov˘ ﬁeditel
Alexej Kiriakovský
obchodní ﬁeditel

Stephane Caldairou
finanãní ﬁeditel
Lucie Kučerová
tiskov˘ mluvãí
OMD Czech, a.s.
mediální agentura
Euro RSCG New Europe
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
4 408 007 000 Kã

Porsche
PORSCHE INTER AUTO CZ spol. s r.o.
Vrchlického 31, Praha 5
Jiří Kulhan
ﬁeditel Porsche Praha
a generální manager Porsche
Richard Vegera
sales manager Porsche
Richard Vegera, Jana Grillová
PR Manager
nemá
mediální agentura
nemá
reklamní agentura
obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

Renault
RENAULT ČR, a.s.
PobﬁeÏní 3, IBC, 186 00 Praha 8
Philippe Cornet
generální ﬁeditel
Richard Evanson
marketingov˘ ﬁeditel
Zdeněk Grunt
prodejní ﬁeditel
Jitka Skaličková
tiskov˘ mluvãí
Aegis Media Central Services s.r.o.
mediální agentura
Publicis, s.r.o.
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

SAAB
POLAR MOTORS, s.r.o.
Starochodovská 1a/2286, 149 00 Praha 4
Sándor Ivanics
generální ﬁeditel
Dušan Sedláček
vedoucí prodeje a marketingu
Martina Krupičková
PR a marketing coordinator
nemá
mediální agentura
nemá
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

SEAT
IMPORT VOLKSWAGEN GROUP, s.r.o.
Pekaﬁská 6, 155 00 Praha 5
Rudolf Javurek
generální ﬁeditel Import
Volkswagen Group
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Wolfgang Ratz
vedoucí divize SEAT
Hana Lounková
marketingov˘ manaÏer SEAT
Jan Klíma
tiskov˘ mluvãí Import Volkswagen
Group (AC&C Public Relations s.r.o.)
Mediacom Praha s.r.o.
mediální agentura
Grey Worldwide s.r.o.
reklamní agentura
AC&C Public Relations
PR agentura
Obrat společnosti
Import Volkswagen Group v roce 2003
9 400 000 000 Kã

Suzuki
SuzukiMotorCzech, s.r.o.
U PrÛhonu 40, 170 00 Praha 7
Kazuo Nakajima
prezident
Ing. Václav Lula
generální ﬁeditel
Ing. Václav Lula
marketingov˘ ﬁeditel
Ing. Kamil Bílek
obchodní ﬁeditel
Moto s.r.o.
mediální agentura
Moto s.r.o.
reklamní agentura
Obrat v roce 2003
500 630 183 Kã

Subaru
SUBARU ČR, s.r.o.
Pekaﬁská 5, 155 00 Praha 5
Ing. Petr Neuman
generální ﬁeditel
MOTO s.r.o.
mediální agentura
MOTO s.r.o.
reklamní agentura
nemá
PR agentura
Obrat v roce 2003
380 000 000 Kã

Škoda
ŠKODA AUTO a.s.
Tﬁ.Václava Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav
Ing. Vratislav Kulhánek
pﬁedseda pﬁedstavenstva
Dipl. Ing. Winfried Vahland
místopﬁedseda pﬁedstavenstva – oblast ekonomie
Dipl. Ing. Karl-Günter Büsching
ãlen pﬁedstavenstva – v˘roba a logistika
Dr. Helmuth Schuster
ãlen pﬁedstavenstva – oblast personalistiky
Dipl.-Ökonom Fred Kappler
ãlen pﬁedstavenstva – prodej a marketing
Vladimír Šulc
vedoucí podnikové komunikace
Mediacom Praha s.r.o.
mediální agentura
Cayenne Communications,
Leagas Delaney
reklamní agentury

Tržby v roce 2003
145 197 000 000 Kã

Toyota

TOYOTA MOTOR CZECH, s.r.o.
·afránkova 1, 155 00 Praha 5
Hitoshi Ikoma
prezident
Akihiko Sawaguchi
asistent prezidenta
Roman Mäsiar
generální ﬁeditel
Marian Mráz
prodejní ﬁeditel
Jan Klápa
marketingov˘ ﬁeditel
Tomáš Vaněk
tiskov˘ mluvãí
OMD Czech, a.s.
mediální agentura
Mark/BBDO a.s.
reklamní agentura
KM Publicity, s.r.o.
PR agentura
Obrat v roce 2003
3 219 000 000 Kã

Volvo
VOLVO AUTO CZECH, s.r.o.
V Oblouku 731, 252 43 PrÛhonice
Desmond Mullan
generální ﬁeditel
Šárka Fuchsová
marketingová ﬁeditelka
Milan Koza
ﬁeditel dealersk˘ch operací
MindShare, s.r.o.
mediální agentura
Wunderman s.r.o.
reklamní agentura
Info-design
PR agentura
Obrat v roce 2003
spoleãnost neudává

Volkswagen
IMPORT VOLKSWAGEN GROUP, s.r.o.
Pekaﬁská 6, 155 00 Praha 5
Rudolf Javurek
generální ﬁeditel
Import Volkswagen group
Manfred Aschenbrenner
vedoucí divize VW osobní vozy
Dušan Blaško
vedoucí divize
VW uÏitkové vozy
Věra Přibylová
marketingov˘ manaÏer Volkswagen
Jan Klíma
tiskov˘ mluvãí Import Volkswagen Group
(AC&CPublic Relations s.r.o.)
Mediacom Praha s.r.o.
mediální agentura
DDB Praha
reklamní agentura
AC&C Public Relations
PR agentura
Obrat společnosti
Import Volkswagen Group v roce 2003
9 400 000 000 Kã
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Ovládne Toyota Evropu?
Ing. ANTONÍN MATĚJKA,
AUTO DATA & NEWS

Toyota Motor Corporation je automobilov˘ gigant se v‰ím v‰udy. S vyspûl˘m
v˘robním programem, ãítajícím mnoho
desítek osobních, uÏitkov˘ch a náklad-

nom v Japonsku, kde se název firmy
vyslovuje s náleÏitou úctou, ale taktéÏ
ve Spojen˘ch státech a Evropû.
V loÀském roce pﬁekroãila produkce spoleãnosti Toyota Motor Corporation hranici 6,5 milionÛ automobilÛ
a kromû Toyoty se na ní podílely i dal‰í
znaãky koncernu – Lexus, Daihatsu
a Hino (ta je souãástí TMC od roku
2001 a specializuje se na produkci
nákladních vozÛ a autobusÛ). Je‰tû
donedávna mûla Toyota nejvût‰í odbyti‰tû pro své vozy v Japonsku, kde se
nacházejí zhruba dvû tﬁetiny celkové
v˘robní kapacity firmy, v posledních
letech se ov‰em na pozici prodejní leadera dere severoamerick˘ kontinent,

se konkurenci tají dech.Vloni zaznamenala TMC v Evropû prodejní rekord
poãtem 834 661 automobilÛ a leto‰ní
v˘sledky naznaãují je‰tû úspû‰nûj‰í
bilanci.V bﬁeznu 2004 prodala Toyota
poprvé v historii více neÏ 100 000
vozÛ bûhem jednoho kalendáﬁního
mûsíce a jen o nûkolik t˘dnÛ pozdûji
nav˘‰ila roãní produkci v tureckém
závodu v Adapazari na 150 000 automobilÛ (byla zde zahájena produkce
nového modelu Corolla Verso). Dlouhodobûj‰í plány TMC ov‰em poãítají
s tím, Ïe by pozice znaãky Toyota mûla
b˘t v Evropû je‰tû silnûj‰í.V roce 2100
hodlá Toyota prodávat v Evropû
1 200 000 vozÛ, coÏ není nikterak nere-

Prodej vozů Toyota v Evropě v kalendářním roce

Malé kompaktní vozy z produkce
kolínského závodu, jehoÏ roãní kapacita je projektována na 300 000 automobilÛ (jednu tﬁetinu by mûly tvoﬁit toyoty), mají, dle soudu mnoh˘ch odborníkÛ, znaãné prodejní ambice, zvlá‰tû
pak v zemích s hust˘m mûstsk˘m
a pﬁímûstsk˘m provozem. Ostatnû to
potvrzuje i mal˘ rodinn˘ vÛz Yaris, kter˘ je jiÏ pát˘m rokem nejprodávanûjk K FUDŽIO ČO, PREZIDENT
TMC, OHLÁSIL ČISTÝ ZISK
SPOLEČNOSTI ZA FISKÁLNÍ
ROK 2004 VE VÝŠI TÉMĚŘ
16 MILIARD USD

Produkce a prodej společnosti Toyota Motor Corporation
ve fiskálním roce 2004 (duben 2003 až březen 2004)
+ zahrnuje 662 818 vozů Daihatsu a 87 071 vozů Hino
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ních vozidel, s mohutnou v˘vojovou
a technologickou základnou, s perfektnû fungující celosvûtovou obchodní
sítí a jasn˘m ekologick˘m programem
pro pﬁí‰tí desetiletí. RovnûÏ renomé
znaãky Toyota je obrovské, a to neje-

konkrétnû USA a Kanada, kde prodej
TMC pﬁesahuje roãnû hranici dvou
milionÛ vozÛ.
V posledních letech vzrÛstá odbyt
vozÛ znaãky Toyota i na evropském
kontinentu, a to takov˘m tempem, aÏ

álné vzhledem k dynamice rÛstu odbytu a nov˘m v˘robním kapacitám, mezi
nûÏ bude patﬁit i závod v Kolínû, kter˘
japonsk˘ v˘robce vybudoval ve spolupráci s francouzsk˘m koncernem PSA
Peugeot Citroën.

‰ím modelem znaãky Toyota na evropském kontinentu. Frontální útok na
Evropu podporuje Toyota novou, silnû
emocionální marketingovou a reklamní strategií, která je vedena pod heslem
Today Tomorrow Toyota.
v
Foto: Toyota

1996
Prodej

Foto: Toyota

V LOŇSKÉM ROCE SE
JAPONSKÁ AUTOMOBILKA
TOYOTA STALA SVĚTOVÝM
VÝROBCEM ČÍSLO DVĚ
A JEJÍ AGRESIVNÍ
OBCHODNÍ STRATEGIE
DOSLOVA ŠOKUJE KONKURENCI

Struktura TMC v Evropě
Toyota Motor Corporation (Japan)
Toyota Motor Europe

Facilities

President: Dr. Shuhei TOYODA
TME100 %
h ŽHAVÉ ŽELÍZKO PRO EVROPU – NOVÁ
COROLLA VERSO

Toyota Motor Engineering
& Manufacturing Europe

Caetano

TPCA

TMMT

TMC 27 %

TMC 50 %
PSA 50 %

TMEM 90 %
Mitsui 10 %

Portugalsko

Česká Republika Turecko

KOLÍNSKÝ ZÁVOD TPCA ZAHÁJÍ PRODUKCI 1. 5. 2005

TMMF

President: Mr. Tadashi ARASHIMA
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TMUK

TMMP

TMIP

TMEM 100 %

TMEM 100 %

TMEM 100 %

TMEM 60 %
TICO 40 %

Francie

Velká Británie

Polsko

Polsko

National Marketing
and Sales Companies (NMSCs)

Foto: TPCA

President: Dr. Shuhei TOYODA
TME100 %

Toyota Motor
Marketing Europe

Auto Data & News | Červen 2004 |

Ze světa

15

Továrny v srdci Evropy
CHRIS WRIGHT, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Tﬁi pﬁipravované montáÏní závody, které budou roãnû produkovat 800 000
automobilÛ, pﬁitahují ve stﬁední Evropû nejvût‰í pozornost, ale tento region
je uÏ dávno v pohybu.AÏ se pﬁí‰tí rok
tyto automobilky otevﬁou, bude
v okruhu 500 km, zahrnujícím území
Polska, Slovenska, Maìarska, Slovinska
a âeské republiky, celkem 13 montáÏních závodÛ, 10 závodÛ na v˘robu
pohonn˘ch jednotek a stovky dodavatelsk˘ch podnikÛ.
Nové závody – Kia v Îilinû, PSA/Peugeot-Citroën v Trnavû a PSA/Toyota
v Kolínû – je‰tû zv˘‰í pﬁitaÏlivost stﬁední Evropy pro automobilky a jejich

BMW
Podle ãlena pﬁedstavenstva pro marketing Michaela Ganala vyuÏije BMW zmûny v blokové v˘jimce v rámci EU k novému uzavﬁení kontraktÛ s prodejci v celé
Evropû, vãetnû v˘chodní. „Nepﬁedpokládám rapidní rÛst pro BMW na tûchto
trzích, ale v tomto regionu uÏ prodáváme docela dobﬁe,“ ﬁíká Ganal.

Fiat Auto
Dlouholeté pÛsobení Fiatu Auto ve
v˘chodní Evropû mu zajistilo rozsáhlou
prodejní síÈ na nejvût‰ím novém trhu
v Polsku.V˘robní závod ve mûstû Tychy
je jedin˘m producentem FiatÛ Panda
a Seicento. Podíl Fiatu na polském trhu
vzrostl v lednu a únoru na 20,2 % proti
loÀsk˘m 18,8 %.
„Fiat má dlouhodobá a velmi silná
pouta s vût‰inou z tûchto zemí, nûkterá

du Premier Automotive Group zﬁejmû
v nov˘ch zemích EU otevﬁe spoleãná
dealerství pro Jaguar, Land Rover a Volvo.Volvo je ve v˘chodní Evropû silné,
protoÏe je zde podle Keaneyho vnímáno jako exkluzivní znaãka. „MoÏná více
neÏ na západních trzích jsme zde bráni
jako skuteãná alternativa k nûmeck˘m
znaãkám,“ dodal.

Toyota

GM neplánuje okamÏité roz‰íﬁení
v˘robních kapacit ve v˘chodní Evropû,
ale chce lépe vyuÏívat své moÏnosti
v Polsku.
Podle mluvãího Stefana Weinmanna
GM vidí Opel a Daewoo/Chevrolet

Toyota ustavila prodejní organizace
v kaÏdé z nov˘ch zemí.Toyota uÏ má dva
závody na v˘robu motorÛ v Polsku a spoleãn˘ podnik s PSA v âeské republice
otevﬁe pﬁí‰tí rok. Nejv˘znamnûj‰í zmûnu
zﬁejmû pﬁinese zmûna cla na vozy dová-

Továrny ve střední Evropě
Fiat
GM-Fiat Powertrain

Foto: Fiat

Volkswagen

ZF Friedrichshafen

dodavatele. Toto taÏení na v˘chod uÏ
trvá více neÏ dekádu, takÏe expanze EU
na to nebude mít z krátkodobého hlediska Ïádn˘ dramatick˘ vliv.
Automobilky pﬁedpokládají bûhem
pﬁechodného období jen malé problémy, které by se podle prodejního
a marketingového ‰éfa GM Europe
Jonathana Browninga mûly vyﬁe‰it
bûhem asi ‰esti mûsícÛ.Tûmito problémy jsou sjednocení cen nov˘ch vozÛ,
reorganizace prodejních a distribuãních sítí a pﬁizpÛsobení marketingu
chování konkurence.
Vût‰ina automobilek svou strategii
pro v˘chodní Evropu uÏ ﬁadu let vyvíjí.
Pﬁipravují se uÏ na pﬁí‰tí roz‰íﬁení EU,
tedy pravdûpodobn˘ vstup Rumunska
a Bulharska v roce 2007 a potenciální
pﬁipojení Turecka a dal‰ích více na
v˘chodû leÏících zemí, jako jsou Rusko,
Ukrajina a Bûlorusko. JenÏe kaÏdá automobilka volí jiné cesty.

z nich uÏ od poãátkÛ minulého století,“ ﬁíká mluvãí italské firmy. Fiat vyrábí
motory 1,3 Multijet 16V Diesel v závodû GM-Fiat v Bialsku-Bialej a dal‰í v˘roba motorÛ GM-Fiat je v maìarském
Szentgotthardu. Fiat a Suzuki spoleãnû
vyvíjejí vÛz SUV, kter˘ se bude od roku
2005 vyrábût u Suzuki v Ostﬁihomi
v Maìarsku.
Fiat vlastní prodejní organizace
v Polsku, âeské republice, Maìarsku
a na Slovensku. Na Kypru, v Estonsku,
Loty‰sku, Litvû, Maltû a Slovinsku má
nezávislé prodejce.

Ford
Ford se s pﬁesunem v˘roby do
v˘chodní Evropy opozdil. Otevﬁel vlastní montáÏní závod v ruském Petrohradû
a kontroluje 41 % ve dvou tureck˘ch
podnicích vyrábûjících uÏitková vozidla.
Podle ﬁeditele globálního marketingu
Volva Gerryho Keaneyho skupina For-

Tychy, Polsko
Bialsko, Polsko (motory),
Szentgotthard, Maďarsko (převodovky)
Polsko (motory)
Gliwice, Polsko
Žilina, Slovensko (2006)
Trnava, Slovensko (2006)
Kolín, ČR (2005)
Novo Mesto, Slovinsko
Ostřihom, Maďarsko
Jelcz-Laskowice, Walbrzych,
Polsko (motory a převodovky)
Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí, ČR
Bratislava, Slovensko
Györ, Maďarsko
Poznaň, Polsko
Mladá Boleslav, ČR (motory a převodovky)
Polkowice, Polsko (motory a převodovky)
Bratislava, Slovensko (motory a převodovky)
Györ, Maďarsko (motory a převodovky)
Eger, Maďarsko (převodovky)

jako své hlavní znaãky pro v˘chodní
Evropu a neplánuje okamÏité zmûny
prodejní sítû. Podle nûho GM vstoupilo
na tyto trhy uÏ pﬁed dlouhou dobou,
takÏe zde má stejnû rozvinutou prodejní síÈ jako v západní Evropû.

PSA/Peugeot-Citroën
Spoleãn˘ podnik PSA s Toyotou zaãne od pﬁí‰tího roku vyrábût 300 000
vozÛ roãnû. V˘voj vozu a v˘stavba
továrny stojí 1,5 miliardy eur. Podle
analytikÛ PSA z této ãástky hradí 1,2
miliardy. Dal‰ích 700 milionÛ investuje
do závodu v Trnavû, kter˘ bude vyrábût 300 000 vozÛ roãnû od roku 2006,
kdy zaãne s produkcí typu 207
nástupce modelu 206.
PSA zdvojnásobilo svÛj podíl na trhu
ze 6,1 % a 73 799 vozÛ v roce 1999 na
13 % a 126 000 vozÛ v roce 2003. Jeho
cíl: stejn˘ podíl na trhu ve v˘‰i 15,4 %
jako v západní Evropû.

Rozšiřující se Evropská unie
OTÁZKY NAD ROZŠÍŘENÍM
EU NA 25 ČLENSKÝCH
STÁTŮ
JESSE SNYDER, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Pﬁipojení Polska, âeské republiky, Slovenska, Maìarska, Slovinska, Estonska,
Loty‰ska, Litvy, Malty a Kypru pﬁipojilo
k EU 74,9 milionu nov˘ch obãanÛ

a roz‰íﬁilo tak celkov˘ poãet obyvatel
nad 450 milionÛ. Z automobilového
pohledu pﬁitom jde mnohem více
o budoucnost, neÏ o okamÏit˘ prodej.
Trh deseti zemí totiÏ pﬁedstavuje roz‰íﬁení objemu prodeje pouze o 5 %
v porovnání s prodejem v západní Evropû. JenÏe prognostici AutoFacts pﬁedpovídají, Ïe v˘chodní Evropa vãetnû Ruska
pﬁinese v následujících osmi letech více
neÏ 14 % rÛstu celosvûtového prodeje

Renault zaãal získáním rumunské
automobilky Dacia. Renault X-90/Dacia
Logan, tzv. auto za 5000 eur, se zaãíná
vyrábût v Pitesti a od roku 2005 ve spoleãném podniku Renaultu a Moskvy
Avtoframos. Nové Twingo se bude vyrábût v závodû Novo Mesto ve Slovinsku.

General Motors Europe

GM/Isuzu
GM (Opel)
Hyundai/Kia
PSA
PSA/Toyota
Renault
Suzuki
Toyota

x VÝROBA FIATŮ V POLSKÉM TYCHY

Renault

nov˘ch automobilÛ, coÏ je dvojnásobn˘
nárÛst v porovnání se západní Evropou
a poloviãní proti âínû.
Automobilky a jejich dodavatelé
nepﬁedpokládají z krátkodobého hlediska velké zmûny vyvolané roz‰íﬁením
EU. UÏ dávno objevili stﬁední a v˘chodní Evropu s jejím bohatstvím i vzdûlanou a nepﬁíli‰ drahou pracovní sílou
jak pro prodej nov˘ch vozÛ, tak pro
jejich v˘robu. JenÏe za okamÏit˘m, uÏ

Ïené ze zemí mimo EU. Mnohá tato cla se
sníÏí ze 35 % na 10 %, ale v pobaltsk˘ch
republikách se naopak z 0 zv˘‰í na 10 %.

Volkswagen
Skupina Volkswagen uÏ v podstatû
ukonãila budování své prodejní sítû.
VW je vedoucí skupinou v regionu se
‰esti v˘robními a montáÏními závody,
pûti závody na v˘robu motorÛ a kumulativními investicemi ve v˘‰i 6,7 miliardy eur od roku 1991.
„Vstup 10 nov˘ch zemí do EU není
dÛvodem,aby VW dûlalo nové investice,“
ﬁíká mluvãí firmy. „Ale budeme pokraãovat v regionálních investicích do náhrady
modelÛ a obnovy v˘robního programu.“

Růst produkce
Do roku 2006 bude v Polsku, âeské
republice, Slovensku, Maìarsku a Slovinsku 13 montáÏních závodÛ a 10 závodÛ
na v˘robu motorÛ a pﬁevodovek.
v

dávno pﬁedvídan˘m pﬁínosem, je potﬁeba objevit dlouhodobé zdroje.Automobilov˘ prÛmysl se bude muset postavit
nûkolika problémÛm, jak˘mi jsou rozdílné ceny, logistika, mûnová a daÀová
nestabilita, pohyb pracovních sil
a jejich dostupnost. EU jako celek se
musí více zamûﬁit na makroekonomické problémy, jako jsou neodpovídající
infrastruktura, stárnoucí populace, provokující rozdíly úrovní a na daÀovou
a právní harmonizaci. S dal‰ími vyãkávajícími kandidáty si pﬁípadnû EU musí
definovat jak daleko na v˘chod hodlá
expandovat.
v

Zdroj: ANE

AUTOMOBILKY SE ZAMĚŘUJÍ NA MALÉ ZMĚNY
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Tři cesty
NEDÁVNO SE V KRÁTKÉ
DOBĚ PŘEDSTAVILY TŘI
PODOBNĚ KONCIPOVANÉ
AUTOMOBILY, KTERÉ
VYTVOŘILY NOVÝ SEGMENT

ale ocení ji i dûti na zadních sedadlech,“
ﬁíká Claire Waltonová z v˘vojového stﬁediska Fordu v anglickém Duntonu,
odpovûdná za cel˘ projekt.
Fiat Idea sází na jednoduchost a eleganci. „Na‰ím cílem bylo vytvoﬁit snadno pochopiteln˘ automobil, kter˘ souãasnû zÛstává na vrcholu techniky,“
zdÛrazÀuje viceprezident Fiatu pro
v˘voj Nevio Di Giusto. „Proto je Idea
men‰í neÏ kompaktní MPV, ale mnohem prostornûj‰í neÏ mûstská vozítka.
Tûm se blíÏí obratností, kterou pﬁedãí
kompaktní sedany,“ doplnil. „Na‰ím
cílem bylo ‰etﬁit místem. Chtûli jsme se
dostat pod délku 4 m, protoÏe kaÏd˘
centimetr navíc je ve mûstû znát,“
vysvûtluje Di Giusto. Fiat Idea chce
v‰em cestujícím nabídnout stejn˘ prostor i stejn˘ v˘hled a k tomu moÏnost
vzájemné komunikace. Nedisponuje
variabilními sedadly jako meriva, ale je
díky tomu o 65 kg lehãí, takÏe je moÏná i nabídka nejmen‰ího vznûtového
motoru 1,3 l Multijet. Design interiéru
si klade za cíl navozovat pocit relaxace,
protoÏe v autû se tráví stále více ãasu
bez moÏnosti uvolnûní.

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS
BUDAPEŠŤ, FLORENCIE | Pﬁíchod trojice Ford Fusion, Opel Meriva a Fiat Idea
vytvoﬁil nov˘ segment, kter˘ si rychle
získal oblibu zákazníkÛ. Byly zde sice
uÏ podobné vozy z Asie, ale Ïádn˘
z nich Ïebﬁíãky prodejnosti nezamíchal. Zajímavé je, jak odli‰n˘mi cestami
se tvÛrci tûchto vozÛ ubírali a jak odli‰né je jejich marketingové zamûﬁení.

Pozice na trhu

Definice vozu

DÛleÏité je definování hlavních cílov˘ch skupin zákazníkÛ.V pﬁípadû Opelu Meriva se li‰í pro v˘chod a západ
Evropy. Pro západoevropské trhy jsou
to pﬁedev‰ím mladé rodiny do 35 let
s jedním, nejv˘‰e dvûma dûtmi.
V zemích stﬁední a v˘chodní Evropy se
klade dÛraz na nadprÛmûrné vzdûlání
(vy‰‰í neÏ u kupujících v západní Evropû). DÛleÏitou skupinou zákazníkÛ zde
jsou pﬁedev‰ím star‰í manÏelské páry.
Zákazníci merivy by se mûli rekrutovat
z dosavadních majitelÛ kompaktních
vozÛ ãi kombi.
Ford uÏ od zaãátku v˘voje myslel i na
varianty pro rozvojové trhy zemí
v˘chodní Evropy. Cílovou skupinou
zákazníkÛ jsou pﬁedev‰ím mladé manÏelské páry s dûtmi, pﬁiãemÏ má jít
zejména o tﬁicátníky udrÏující aktivní
Ïivotní styl. Jako druhou v˘znamnou

Foto: Fiat

KaÏdá znaãka se snaÏí definovat svÛj
vÛz základními kritérii, která hodlá
naplnit. Opel Meriva je oznaãován jako
jednoprostorov˘ automobil definovan˘
ãtyﬁmi pojmy: praktiãnost, emoce dané
designem, rodina a individualita. Právû

Pro koho

Foto: Ford

„UÏ koncem 90. let vedení GM v Brazílii hledalo automobil, kter˘ by zaplnil
mezeru mezi Corsou Wagon a zafirou.
Také v Evropû se zdálo, Ïe je prostor
mezi modely Agila a Zafira. Pozvolna
totiÏ klesal zájem o kompaktní automobily a naopak rostl prodej minivozÛ. Byl
zde tedy potenciál pro mal˘ jednoprostorov˘ vÛz,“ vysvûtluje vedoucí marketingu modelu Meriva pro stﬁední
a v˘chodní Evropu Martin Pansk˘.
„Cílem nebylo jen zaplnit mezeru ve
velikosti minivanÛ, ale také nabídnout
alternativu ke kompaktním kombi, proti kter˘m je zafira uÏ moc velká,“
dodal. „Klíãovou pﬁedností merivy je
systém variabilních sedadel Flex Space
vyvinut˘ ve spolupráci se spoleãností
Johnson Controls,“ dodal product
manager Opelu Merivy Ulrich Goebel.
Fordu Fusion vznikal jako verze fiesty
oznaãovaná Urban Activity Vehicle, tedy
automobil pro mûstsk˘ provoz i voln˘
ãas. Fusion sází zejména na to, Ïe je
navenek mal˘, coÏ je ideální pro mûstsk˘ provoz, ale uvnitﬁ prostorn˘. Mûl by
pﬁiná‰et to nejlep‰í nejen z hatchbackÛ
a kompaktních minivanÛ, ale také
z vozÛ SUV. „Má pÛsobit dojmem malého vozu agilního v mûstském provozu,
ale souãasnû silného s hrd˘m v˘razem.
DÛleÏitá je vysoká poloha sedadel kvÛli
v˘hledu do v‰ech stran nejen pro ﬁidiãe,

na individualitu je kladen nejvût‰í
dÛraz.
Fordu Fusion je, jak uÏ bylo uvedeno,
oznaãován za Urban Activity Vehicle,
kter˘ charakterizují pﬁedev‰ím pojmy
praktiãnost, funkãnost, jednoduchost
a minimalismus ve stylu.
Fiat Idea má základní cíle zakódovány
pﬁímo do svého názvu, kter˘m je mezinárodní slovo vystihující jeho pﬁednosti
a které je sloÏené z písmen I jako inteligence, D znaãící design, E vyjadﬁující
emoce a A odpovídající architektuﬁe.

h FORD FUSION
x OPEL MERIVA

h FIAT IDEA

skupinu oãekávají i u Fordu manÏelské
páry, jejichÏ dûti uÏ odrostly.
Fiat s Ideou sází rovnûÏ na mladé
kupující, ale nejen na rodiny s dûtmi, ale
ve velké míﬁe i na bezdûtné páry. Má jít
o ty, kteﬁí hledají nová neotﬁelá ﬁe‰ení.
Fiat jim nabízí alternativu lep‰ího zhodnocení investice pﬁi koupi neÏ v pﬁípadû volby automobilu stﬁední tﬁídy.

Jak vznikaly

Foto: Opel

západní Evropu, do Sao Paula se na del‰í dobu vydávalo osm aÏ deset technikÛ z Rüsselsheimu. Paralelnû pﬁitom
vznikaly dva odli‰né automobily, které
se li‰í rozdíln˘mi poÏadavky na pohonné jednotky i ‰asi. Za základ vozu byla
zvolena koncernová platforma GM S,
stejná jako u modelu Corsa. „Meriva
vznikala úpravou dílÛ a systémÛ
z jin˘ch vozÛ. Naleznete v ní komponenty z corsy, astry i vectry, ale pﬁesto
se jedná o zcela nov˘ vÛz, ve kterém je
jen 20 % dílÛ spoleãn˘ch s jin˘mi
modely,“ vysvûtluje Ulrich Goebel.
Vedoucím projektu Opel Meriva byl
Klaus Nüchter a design vozu navrhli
Friedheim Engler s Hideou Kodamou.
Ford Fusion vznikal v anglickém Duntonu ve v˘vojové skupinû pro malé
vozy. „Fusion je v˘sledkem ãtyﬁletého
v˘vojového programu nové generace
automobilÛ, kterou jako první uvedla
fiesta,“ vysvûtluje Claire Waltonová.
Fusion vznikl odvozením z fiesty, se kterou jej spojuje spoleãná platforma B226
(tu pouÏívá i Mazda2). Ford do v˘voje
modelu Fusion investoval více prostﬁedkÛ neÏ Opel do Merivy.Vedoucím projektu byl Philip Maguire a design navrhli Mark Adams s Chrisem Bairdem.
Fiat Auto musí pﬁi v˘voji nov˘ch
modelÛ ‰etﬁit. Proto hledá jednoduchá
ﬁe‰ení. Pﬁi návrhu idey se zvaÏovala
i moÏnost vyuÏití platformy z nabídky
GM. JenÏe základ Opelu Meriva se ukázal jako rozmûrovû nevhodn˘ a navíc
má GM odli‰né subdodavatele. Pﬁednost proto dostala modulová platforma
B, známá z modelu Punto. S puntem,
a také Lancií Y, idea sdílí podle Nevia di
Giusta témûﬁ 60 % komponent.Vedoucím projektu byl Marco Caprioglio
a v˘voj vozu byl nezvykle krátk˘ – pouh˘ch 21 mûsícÛ.Aã je jako autor designu oficiálnû uvádûn Ital Design, jeho

Pro sníÏení v˘vojov˘ch nákladÛ zvolil Opel neobvykl˘ postup. Pûtilet˘
v˘voj byl v˘sledkem koprodukce mezi
brazilskou a nûmeckou poboãkou koncernu General Motors.Aby byly splnûny v‰echny standardy nezbytné pro

radikální návrh karoserie byl pﬁepracován ve Fiat Centre Stilo t˘mem veden˘m Umbertem Rodrigem.

Výroba
Opel Meriva se pro evropské trhy
vyrábí ve ‰panûlské Zaragoze. Plánovaná produkce je 170 000 vozÛ roãnû.
Ford Fusion se vyrábí spoleãnû s fiestou
na flexibilní nové lince v Kolínû n. R.
Od léta by se v˘roba mûla roz‰íﬁit i do
‰panûlské Valencie. Cílem je pﬁekroãení
hranice 100 000 vozÛ za rok. Fiatu Idea
by se v severoitalském závodû Mirafiori
mûlo vyrábût aÏ 120 000 vozÛ roãnû
a dal‰ích 20 000 kusÛ pﬁipadá na témûﬁ
identickou Lancii Musa.
v
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Asijský tygr
JIHOKOREJSKÁ AUTOMOBILKA HYUNDAI MOTOR
CO. SI V LOŇSKÉM ROCE
OPĚT UPEVNILA POZICI NA
SVĚTOVÉM TRHU. PRODALA TÉMĚŘ DVA MILIONY
VOZIDEL A VYKÁZALA
ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 1,5
MILIARDY DOLARŮ
ANTONÍN MATĚJKA,
AUTO DATA & NEWS
PRAHA | V leto‰ním roce hodlá Hyundai Motor Co. se svou sesterskou firmou Kia Motors Co. (od roku 2000
jsou souãástí koncernu Hyundai Automotive Group) je‰tû více promluvit do
svûtov˘ch prodejních statistik osobních, uÏitkov˘ch a nákladních vozidel.
Koncernov˘ plán pro rok 2004 poãítá
s prodejem 3 360 000 vozÛ, coÏ je podle mnoh˘ch odborníkÛ vcelku reálné
s ohledem na dlouhodobou strategii firmy, vynakládané investice a prodejní
úspûchy nejnovûj‰ích modelÛ.
Pro samotnou znaãku Hyundai to
znamená pﬁekroãit v prodeji magickou
hranici dvou milionÛ automobilÛ
a podstatnû zv˘‰it produkci tﬁí nejvût‰ích domácích továren, které zaji‰Èují
zhruba tﬁi ãtvrtiny celkové produkce
firmy.
V Evropû by prodej vozÛ znaãky
Hyundai mûl v leto‰ním roce pﬁekroãit
350 000 kusÛ a v˘raznou mûrou by
k tomu mûly pﬁispût i zcela nové mode-

ly Atos, Prime a Tuscan, které ve sv˘ch
segmentech pﬁiná‰ejí velmi zajímav˘
pomûr uÏitné hodnoty a poﬁizovací
ceny.
Velmi dynamicky se rozvíjí prodej
vozÛ znaãky Hyundai i na ãeském a slovenském trhu, kde ji od roku 2001 (dﬁíve PZO Motokov) zastupuje spoleãnost
HYUNDAI Motor CZ.To je ostatnû patrné i z pﬁiloÏené tabulky, v níÏ jsou uve-

bí, kdy odbyt v‰eobecnû stagnoval,
zaznamenala v˘razn˘ rÛst prodeje.
Z tohoto pohledu jsme celkem spokojeni. Na‰ím cílem pro leto‰ní rok je prodat zhruba 7000 vozÛ a získat 4% podíl
na ãeském trhu. Dnes dosahujeme
3,9 %, takÏe si myslím, Ïe ná‰ cíl je
pomûrnû reáln˘. Jediné co nás trochu
zlobí jsou problémy s dodávkami
nûkter˘ch modelÛ, kde v˘robní kapaci-

Prodej osobních a lehkých užitkových automobilů
rok
počet prodaných vozů
2000
1342
2001
1736
2002
3382
2003
5560
2004 – 1. čtvrtletí
1324

deny prodej osobních a lehk˘ch uÏitkov˘ch automobilÛ:
Leto‰ní cíle spoleãnosti HYUNDAI
Motor CZ nám pﬁiblíÏil generální ředitel Richard Kopečný:
Ve srovnání s loÀsk˘m rokem jsme
za prvních pût mûsícÛ roku 2004 zv˘‰ili prodej osobních a uÏitkov˘ch vozÛ
o 10 %, coÏ sice není takov˘ skok jako
v uplynul˘ch dvou letech, ov‰em na
druhé stranû je nutno si uvûdomit, Ïe
se znaãka Hyundai mezitím posunula
ze 16. místa na trhu na 7. pozici, v osobních vozech dokonce na 6. pozici.
Hyundai je jednou z mála znaãek na
ãeském trhu, která v uplynulém obdo-

pozice na trhu
17.
16.
9.
8.
7.

podíl na trhu
0,82 %
1,05 %
2,09 %
3,30 %
3,90 %

ty mateﬁsk˘ch závodÛ nepostaãují svûtové poptávce. To se t˘ká pﬁedev‰ím
malého vozu Atos Prime. Jsem ov‰em
pﬁesvûdãen, Ïe si v‰e vynahradíme zcela nov˘m modelem Tuscon, kter˘ zaãneme na zdej‰ím trhu prodávat v záﬁí.
Cílovou skupinou pro tento velmi
atraktivní a bohatû vybaven˘ automobil
s pohonem 4x4 by mûli b˘t lidé mûstského typu s aktivním zpÛsobem Ïivota, kteﬁí do skuteãného tûÏkého terénu
vyjíÏdûjí jen sporadicky a kteﬁí potﬁebují univerzální vozidlo, do nûhoÏ by
uloÏili sportovní v˘bavu vãetnû horsk˘ch kol ãi snowboardÛ.Tuscon je ideální automobil pro jízdu na silnici

a nezpevnûn˘ch komunikacích a na
na‰em trhu bude konkurovat nejen
modelÛm kombi, ale taktéÏ vozÛm
MPV. Nabídku motorÛ pro Tuscon tvoﬁí
celkem tﬁi motory – benzinov˘ dvoulitr
o v˘konu 142 koní, dvoulitrov˘ turbodiesel CRDi common rail o v˘konu 112
koní a nakonec ‰piãkov˘ vidlicov˘ ‰estiválec 2,7i o v˘konu 173 koní, kter˘
nabízíme rovnûÏ v modelu Santa Fe.
Ceny pro novou
modelovou ﬁadu
Tuscon jsme je‰tû
nestanovili, chtûli
bychom se ov‰em
u základního modelu s dvoulitrov˘m
benzinov˘m motorem dostat pod hranici 600 000 korun.
Rád bych dodal, Ïe
jiÏ tento základní
model bude mít ve standardní v˘bavû
mimo jiné klimatizaci a ‰est airbagÛ.
Na‰ím prodejním leaderem je stále
model Getz. Ten tvoﬁí 50 % celkov˘ch
prodejÛ znaãky Hyundai v âeské republice a zároveÀ je druh˘m nejprodávanûj‰ím importovan˘m vozem na trhu!
Na Slovensku jsme v trochu obtíÏnûj‰í pozici.V roce 2001 jsme zde zaãínali
takﬁíkajíc úplnû z nuly.Vozy Hyundai se
na Slovensku nûkolik let vÛbec neprodávaly.V prvním roce jsme prodali 360
aut, v druhém 850 a loni to bylo jiÏ
1300 vozÛ . Letos bychom chtûli na Slovensku prodat okolo 2000 automobilÛ,
to by nás mûlo ﬁadit asi tak na 10. místo

NOVÝ HYUNDAI TUSCON SE NA NAŠEM
TRHU OBJEVÍ V ZÁŘÍ

h

na trhu. S pádem 17% celní bariéry se
pro nás otevírají nové moÏnosti zejména v segmentu B, kde doposud panovala silná konkurence. Jsem pﬁesvûdãen,
Ïe ná‰ podíl na slovenském trhu v pﬁí‰tích letech poroste, uÏ jenom proto, Ïe
se Hyundai Automotive Group rozhodl
postavit v˘robní závod v Îilinû.
v
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Další poškození image Mercedesu
BOSCH OPOUŠTÍ TECHNIKU
ELEKTRONICKÉHO OVLÁDÁNÍ BRZD ZA 150 MILIONŮ EUR
DOUGLAS A. BOLDUC
& DIANA T. KURYLKO,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
MNICHOV, NEW YORK | Mercedes-Benz

pﬁijde svolání 680 000 vozÛ, vybaven˘ch revoluãním systémem elektronického ovládání brzd, do servisÛ na
25 milionÛ eur. JenÏe ‰koda, kterou
utrpûlo image Mercedesu jako prÛkopníka pouÏití nové techniky, bude
mnohem vût‰í.
Spoleãnost Robert Bosch do spoleãného v˘voje s Mercedesem investovala 150 milionÛ eur, nicménû uÏ pﬁed
svolávací akcí byla technologie elektronického ovládání brzd v podstatû

mrtvá. Nûmeck˘ dodavatel oznámil, Ïe
nepﬁipravuje novou generaci tohoto
systému.
George Magliano, automobilov˘ analytik Global Insight z New Yorku, prohlásil, Ïe dosavadní problémy Mercedesu s kvalitou po‰kozují jeho image.
„Pro v˘robce luxusních vozÛ to není
dobré.“ Mercedes vyz˘vá ke kontrole
elektronického brzdného systému,
kter˘ pﬁestal pracovat u nûkter˘ch
vozÛ tﬁíd E a SL.V˘kyvy napûtí s elektrickém obvodu mohou zpÛsobit, Ïe
brzdov˘ systém vãetnû ABS pﬁestane
fungovat. Podle mluvãího Mercedesu
pak automobil lze zastavit pomocí
záloÏního hydraulického systému, kter˘ i nadále aktivuje pﬁední brzdy.
Bosch bude i nadále dodávat elektromechanick˘ brzdov˘ systém pro modely,
u kter˘ch je pouÏit.Vedle k opravû povolávan˘ch tﬁíd E a SL jsou to také May-

bach, v kvûtnu pﬁedstaven˘ SLR McLaren
a od léta i Mercedes CLS. Podle mluvãího
Mercedesu uÏ nové modely problematick˘ systém Sensotronic pouÏívat nebudou, protoÏe jej nahradí nov˘m, vyvíjen˘m nûkolik let. „S niÏ‰ími náklady a stejnou v˘konností uÏ nepotﬁebujeme stejnou konstrukci,“ ﬁekl. Podle nûho zﬁejmû Bosch nebude dodavatelem nového
systému, protoÏe Mercedes spolupracuje
s jin˘mi dodavateli.
Bosch striktnû odmítl tvrzení nûmeckého tisku, Ïe systém byl uveden na trh
pﬁíli‰ rychle. „Nikoliv, neuvedli jsme jej
na trh pﬁíli‰ rychle,“ ﬁekl mluvãí firmy.
„Uãinili jsme v‰e proto, aby fungoval
a on funguje.“ Bosch tvrdí, Ïe systém
byl dÛkladnû provûﬁen a také Mercedes
uskuteãnil vlastní testy na „obrovském
mnoÏství testovan˘ch vozÛ“.
Tlak na Stuttgartskou firmu v posledních mûsících roste. Kritici tvrdí, Ïe

kvalita vozÛ Mercedes-Benz klesá
a vedení DaimlerChrysler je pﬁíli‰ zaneprázdnûno problémy v USA, Japonsku
a Koreji. Vrcholné vedení koncernu
bojuje samo mezi sebou. Koncem dubna byl opu‰tûn plán globální expanze
pﬁedsedy Jürgena Schremppa a byl
odstranûn nastupující ‰éf Mercedesu
Wolfgang Bernhard.
Svolávací akce pﬁekvapila americké
prodejce Mercedesu. Podle mluvãí Mercedesu-Benz USA organizace nemûla
o potíÏích s brzdami tu‰ení, aã uÏ je
zaznamenali v‰ichni prodejci.
UÏ pﬁed dvûma lety mûla tehdy nová
tﬁída E problémy s poruchami uspûchanû zaveden˘ch elektronick˘ch systémÛ.
Podle DaimlerChrysler nedokázal Bosch
integrovat elektroniku z rÛzn˘ch systémÛ. Proto byla místo nûj pro integraci
elektroniky vybrána jako dodavatel spoleãnost Harman International.
v

Mercedes bude dělat méně komplikovaná auta

STUTTGART | Bylo to zcela v˘jimeãné

pﬁedstavení: viceprezident znaãky
Mercedes-Benz pro elektroniku vysvûtloval, Ïe automobilka odstranila 600
elektronick˘ch funkcí ze sv˘ch vozÛ
a plánuje je‰tû odstranit dal‰í.Ve svém
dvacetiminutovém vystoupení na symposiu o inovacích se Stephan Wolfsried
postavil proti pﬁeplÀování automobilÛ
elektronick˘mi funkcemi, které nepﬁiná‰ejí zákazníku uÏitek. „V loÀském
roce jsme z na‰ich vozÛ odstranili
kolem 600 funkcí, které nikdo skuteãnû nepotﬁeboval a nikdo netu‰il, jak je
pouÏívat,“ ﬁekl Wolfsried. Prohlásil, Ïe
neschopnost integrovat funkce do celkové elektronické infrastruktury má za

Samoúčelná elektronika
TECHNIKA BY MĚLA ŘÍZENÍ
USNADŇOVAT A NE JEJ
KOMPLIKOVAT
KEITH CRAIN, AUTOMOTIVE
NEWS
DETROIT | Mám videorekordér, na kte-

rém neustále problikává ãas 12:00, takÏe si myslím, Ïe nejsem zrovna kvalifikovan˘m technikem.Ale ﬁekl bych, Ïe
se nûkde stala chyba, protoÏe instrukãní manuály jsou uÏ objemnûj‰í neÏ Vojna a mír.Technika by mûla b˘t tak intuitivní, jak jen to je moÏné. My‰lenka, Ïe
byste mûl prostudovat instrukãní
manuál, abyste byl schopen nastartovat
automobil, vyjet s ním a ovládat jej, je
smû‰ná.
Jak ãasto se vám stalo, Ïe jste usedli
do vypÛjãeného vozu a pﬁem˘‰leli jste,
jak se spou‰tûjí stíraãe, jak rozsvítit

svûtlomety ãi jak nastavit sedadlo? A to
jsou jednoduché úkony. Pokud máte
nastavit hodiny nebo pracovat s GPS
navigací, pak je lep‰í sehnat si nûkoho,
kdo absolvoval vysokou ‰kolu se zamûﬁením na elektroniku.
Automobily i jiné elektronické pﬁístroje se stávají stále komplikovanûj‰ími.
Jeden mÛj pﬁítel mi vyprávûl, jak poprvé
usedl do BMW ﬁady 7 a zjistil, Ïe zasune
klíãek a pak stiskne tlaãítko. Nedokázal
pochopit, proã BMW nahradilo jeden
úkon dvûma.To pﬁece nemá smysl. BohuÏel to je skuteãnost, která se t˘ká v‰eho
kolem systému BMW I-drive.VyÏaduje
více úkonÛ namísto toho aby je eliminoval. BMW pochopitelnû není jedinou
automobilkou zamilovanou do techniky.
Problém nastává, kdyÏ se technika
dostává do automobilÛ samoúãelnû
namísto toho, aby je vylep‰ovala. Jistû,
bez poãítaãÛ bychom nemûli tak bez-

testování toho, jak se jednotlivé elektronické systémy navzájem ovlivÀují.
RovnûÏ se zmínil o nespolehlivém
softwareu, ale dodal, Ïe Microsoft i IBM

pro v‰echny v automobilech zabudované systémy. Wolfsried rovnûÏ citoval
‰éfa Mercedesu-Benz Jürgena Hubberta
kdyÏ ﬁekl, Ïe v‰echny automobily by

… v‰echny
automobily by
mûly nabízet
„bezproblémovou spoleãnou
v˘bavu“

Foto: DIC

GEORG AUER, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

následek, Ïe se porouchají dÛleÏité
elektronické systémy.
Wolfsried, kter˘ je viceprezidentem
Mercedesu-Benz pro v˘voj elektrick˘ch
a elektronick˘ch systémÛ a ‰asi, mluvil
o tomto tématu ve zvlá‰tû delikátní
chvíli pro DaimlerChrysler. V kvûtnu
totiÏ musel Mercedes po celém svûtû
vyhlásit svolávací akci pro více neÏ
650 000 vozÛ kvÛli moÏnosti, Ïe pﬁestane fungovat jejich elektronick˘ brzdov˘ systém vyvinut˘ ve spolupráci s firmou Robert Bosch.
Wolfsried mluvil o pﬁesycení informacemi, které pÛsobí pﬁíli‰ mnoho elektronick˘ch systémÛ v automobilech,
aniÏ by tyto systémy ﬁidiãi nûjak pomáhaly. „Na‰ím cílem je zamûﬁit se na vûci,
které mají smysl. ¤idiã nebude mít moÏnost nastavit v‰e, co je nastavitelné,“
ﬁekl. Jako pﬁíklad zbyteãné moÏnosti
uvedl pamûÈ uvnitﬁ klíãku, umoÏÀující
individuální nastavení sedadla. Podle
pﬁedstavitele Mercedesu je pﬁíãinou
souãasn˘ch potíÏí znaãky nedostateãné

poskytly záruky, Ïe otestují vylep‰en˘
software, kter˘ eliminuje chyby. Podle
Wolfsrieda dal‰ím problémÛm s elektronikou pﬁedejde zpﬁísnûní standardÛ

mûly nabízet „bezproblémovou spoleãnou v˘bavu“ a dodal, Ïe by v budoucnu
nemûlo b˘t potﬁeba dlouhé studium
instruktáÏních pﬁíruãek.
v

peãná, ãistá a hospodárná auta, jako
dnes. To v‰e zaji‰Èuje poãítaã a dûlá
toho mnohem více. JenÏe toto „více“
mÛÏe b˘t matoucí.
Mercedes-Benz platí vysokou cenu za
to, Ïe je vedoucí znaãkou ve v˘voji
techniky, protoÏe mu to pﬁineslo ﬁadu
stíÏností na poruchy elektroniky.A tyto
stíÏnosti nebyly nutné. Nechci zpochybÀovat potﬁebu zlep‰ovat schopnost
vozÛ jezdit lépe, mít men‰í emise, vût‰í
v˘kon a lep‰í hospodárnost. K tomu
nám má nová technika pomáhat.
Ov‰em pﬁíli‰ mnoho jin˘ch funkcí
umoÏnûn˘ch poãítaãi a pﬁíli‰ mnoho
techniky není nutné. Automobilky
a jejich dodavatelé integrovaly dohromady funkce, které nemusejí b˘t pohromadû. JestliÏe je integrováno ovládání
topení a klimatizace do ovládání rádia,
pak je pravdûpodobnûj‰í, Ïe jedno zpÛsobí poruchu druhého.
Automobilky by mûly mít technika
odpovûdného za zjednodu‰ování systé-

mÛ namísto jejich komplikování.To by
bylo pﬁínosem.
v

Foto: BMW

VEDOUCÍ ZNAČKA TECHNICKÉHO VÝVOJE ODSTRAŇUJE 600 ELEKTRONICKÝCH FUNKCÍ.
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Bosch kopíruje systém Toyoty
VÝROBA BEZ ZÁSOB
POMÁHÁ ZVYŠOVAT ZISK
EDMUND CHEW, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE
STUTTGART | Kopírování Toyoty dopo-

mohlo spoleãnosti Robert Bosch
dosáhnout lep‰í v˘sledky v oblasti
automobilové v˘roby bûhem roku
2003. Zisk automobilové divize Bosch
vloni ãinil 1,3 miliardy eur, coÏ znamená zlep‰ení o 3,4 %.
Podle ﬁeditele divize automobilov˘ch
technologií Bosch Bernda Bohra pomohl v dosaÏení tak v˘razného zlep‰ení
program sniÏování nákladÛ, a to pﬁedev‰ím nepﬁím˘ch nákladÛ. Spoleãnost si
proto pochvaluje zavedení tzv. Bosch
Production System. Jeho vzorem byl

Toyota Production System, kter˘ sniÏuje náklady prostﬁednictvím dodávek
just-in-time pﬁímo na montáÏní linky.
Bosch se chce zamûﬁovat na dlouhodobé sniÏování nákladÛ s v˘hledem na
dva aÏ pût let, namísto tradiãního meziroãního sledování. „V na‰em prÛmyslu
vyÏaduje zavedení zmûn nezﬁídka více
neÏ 12 mûsícÛ, pokud poÏadujete zmûny v konstrukci a odezvu od zákazníkÛ,“ ﬁíká Bohr.

Lepší využití kapacit
Bosch rovnûÏ tûÏí z lep‰ího vyuÏití
v˘robních kapacit, i kdyÏ to bylo do
znaãné míry eliminováno vlivem posilování eura na celkov˘ prodej spoleãnosti.TrÏby automobilové divize vzrostly v roce 2003 o 1,1 % na 23,6 miliardy
eur.Ty by pﬁi ustáleném kurzu vzrostly

na 8 %. Bohr je ale optimistou: „V roce
2004 pﬁedpokládáme rÛst automobilové produkce o 3 aÏ 4 %, takÏe pﬁedpokládám, Ïe i my dosáhneme rÛst trÏeb
o 3 aÏ 4 %.“ Spoleãnost pﬁedpokládá
rÛst pﬁedev‰ím prostﬁednictvím dodávek vysokotlak˘ch vstﬁikovacích systémÛ vznûtov˘ch motorÛ a ﬁídicích systémÛ podvozkÛ, jako je elektronick˘ program stability jízdy ESP.

Nejen automobilová divize
Robert Bosch hledá rovnûÏ moÏnosti expanze sv˘ch dvou neautomobilov˘ch divizí. Vedení spoleãnosti
totiÏ pﬁedpokládá, Ïe se jen tûÏko
i v budoucnu podaﬁí udrÏet nadprÛmûrnou návratnost automobilov˘ch
technologií. „Proto posilujeme na‰e
ostatní odvûtví, která mohou dosáh-

nout dobré v˘sledky,“ ﬁekl pﬁedseda
pﬁedstavenstva Bosche Franz Fehrenbach.
Fehrenbach tvrdí, Ïe dlouhodob˘m
cílem Bosche je dosaÏení vyrovnaného podílu 50-50 mezi automobilovou
a neautomobilovou v˘robou. V loÀském roce pﬁinesla automobilová produkce 65 % z celkov˘ch trÏeb ve v˘‰i
36,4 miliardy eur. „Chceme dosáhnout
vyváÏenost v obchodních cyklech,“
ﬁíká Fehrenbach. Neautomobilová produkce by mûla nahradit zpomalení
rÛstu automobilového prÛmyslu.
Tuto strategii Bosche posílilo pﬁevzetí ‰v˘carské neautomobilové strojírny SIG Pack. Ta podle Fehrenbacha
svou loÀskou trÏbou ve v˘‰i 230 milionÛ eur v˘raznû posílila ãinnost Bosche
v relativnû nekonsolidované oblasti.v

Cesta pro Inovativní kampaň na BMW řady 1
hořčík

podílet. Na‰ím cílem není jen vyuÏít
projekt pro v˘voj nov˘ch modelÛ AC,
ale pﬁedev‰ím prodej licence na
v˘slednou technologii dále do automobilového prÛmyslu.“
AC Cars se nejvíce proslavila spoluprací s Carrollem Shelbym pﬁi v˘voji vozÛ
Cobra. V souãasné dobû produkuje
v závodû v anglickém Frimley sportovní
vozy s ruãnû vyrábûnou hliníkovou karoserií a dokonãuje v˘stavbu závodu na
montáÏ vozÛ s karoserií z uhlíkov˘ch
kompozitÛ na ostrovû Malta.
v

pﬁedstavující nov˘ vÛz umoÏÀující první zku‰ební jízdy.
VÛz je ale uÏ nûkolik mûsícÛ hlavním
hrdinou onlineové hry Cool Flame.
Ten, kdo dává pﬁednost hrám v multimediálním mobilním telefonu, zase
mÛÏe zvolit hru BMW 1er Challenge.
Budoucí mladí zákazníci tedy v záﬁí
pﬁijdou do obchodÛ vybaveni uÏ prvními, byÈ zatím jen virtuálními zku‰enostmi s tímto vozem. Pak uÏ staãí jediné –
usednout a opravdu vyjet.
v

Policejní Honda už prodala
škodovky 50 000 hybridů
VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

Aã si vût‰ina z nás pﬁi pﬁedstavû typického britského policejního automobilu pﬁedstaví nejspí‰ Rover 3500, mezi
tûmi nejroz‰íﬁenûj‰ími v poslední dobû
patﬁí vozy ·koda. Pﬁi pﬁíleÏitosti autosalonu v Birminghamu se britsk˘
zástupce na‰í automobilky mohl
pochlubit, Ïe poﬁádek na ostrovních
silnicích pomáhá udrÏovat uÏ 400
automobilÛ ·koda.
v

Za pût let prodala Honda uÏ 50 000
automobilÛ vybaven˘ch systémem
Integrated Motor Assist, kombinující
pohon záÏehov˘m a elektrick˘mi
motory. Z Evropy se to ov‰em zatím
t˘ká ve vût‰í míﬁe jen Velké Británie, ve
které je daÀové zv˘hodnûní vozÛ
s hybridním pohonem. Systém IMA se

h ŠKODA OCTAVIA VRS VE SLUŽBÁCH
BRITSKÉ POLICIE

poprvé objevil v roce 1999 v prÛkopnickém modelu Insight. Ten zprvu
oslovil jen pár japonsk˘ch zákazníkÛ,
ale brzy se prosadil i v USA. RÛst zájmu
o tento zpÛsob pohonu nastal od roku
2002 s nástupem modelu Civic IMA
a dal‰í vzestup se dá oãekávat v souvislosti s pﬁedstavením verze IMA i u jednoho z nejprodávanûj‰ích osobních
automobilÛ v USA Hondy Accord.

Růst prodeje systému Honda IMA
Rok
Insight
Japonsko
USA/Kanada
Evropa
Civic IMA
Japonsko/Asie
USA/Kanada
Evropa

1999

2000

2001

2002

2003

235
17
–

1397
3943
208

229
4836
106

121
2292
51

67
1188
4

–
–
–

–
–
–

228
–
–

2248
13 919
–

780
22 242
983

Celkem

252

5548

5399

18 631

25 264

Zdroj: Newspress

Foto: AC

PrestiÏní v˘robce sportovních automobilÛ AC Cars se stal partnerem pro
v˘voj ultralehké nosné struktury osobních automobilÛ vyrábûné z hoﬁãíku.
AC Cars na projektu, ocenûném
a financovaném panevropsk˘m sdruÏením Eureka, spolupracuje s v˘zkumnou
a v˘vojovou divizí spoleãnosti Alubin.
Alubin je izraelská spoleãnost, která si
získala vysokou reputaci pﬁi pouÏití
technologií vyuÏívajících hliník a hoﬁãík. Pokud by se podaﬁilo najít cestu
k vyuÏití hoﬁãíkov˘ch slitin pro v˘robu
automobilov˘ch podvozkÛ, pﬁineslo by
to znaãné úspory ve hmotnosti
a z toho vypl˘vající zv˘‰ení hospodárnosti i v˘konnosti automobilÛ.
Nejvy‰‰í ‰éf AC Cars Alan Lubinsky
k tomu ﬁekl: „KaÏd˘ v˘robce automobilÛ na svûtû se snaÏí sniÏovat hmotnost, aby zmen‰il spotﬁebu. Hoﬁãík je
jedním z nejlehãích dostupn˘ch technick˘ch materiálÛ a má pro konstrukci
automobilÛ obrovsk˘ potenciál. Jsme
potû‰eni, Ïe se mÛÏeme na tomto projektu financovaném ze zdrojÛ Eureca

Nová ﬁada 1 má pro BMW mimoﬁádn˘
v˘znam, protoÏe s ní znaãka vstupuje
do nového segmentu trhu. Kromû klasické reklamy proto hodlá pro její propagaci vyuÏívat i postupy oznaãované
jako Mobile Marketing. Potenciální
zákazníci se budou moci s nov˘m
BMW ﬁady 1 seznámit prostﬁednictvím
inovativní kampanû v tisku, televizi i na
billboardech. Kdo bude mít zájem, ten
si pak bude moci najít informace i prostﬁednictvím mobilních telefonÛ, coÏ je
v rámci BMW novinkou. UÏ od února
se také rozebûhly internetové stránky
www.prinzip-freude.de. Pﬁi v‰ech tûchto aktivitách je kladen dÛraz právû na
slovo Freude (radost).

Foto: Škoda Auto
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Ke zdÛraznûní tématu radosti bylo
vybráno ‰est nosn˘ch motivÛ. Pro
kampaÀ v tisku je to loutkov˘ hrdina
Kermit. Pﬁi projekci na fotbalov˘ch
stadionech a plochách ve velk˘ch
mûstech se k nûmu pﬁipojily témata
Tatoo (tetování) a Buddha. Poté se pﬁidal televizní spot s tématem Joy (angl.
radost), kter˘ natoãil kultovní indick˘
reÏisér Tarsem Singh v Kapském Mûstû a ve 45 °C Ïáru pou‰tû Kalahari.
V dal‰ích televizních spotech jsou
hvûzdami opût Kermit a Stan Laurel
s Oliverem Hardym.
BMW ﬁady 1 se bude prodávat od
záﬁí, ale uÏ ﬁadu mûsícÛ je propagaãní
kampaÀ v bûhu. Uvedené pﬁípravné
fáze kampanû uÏ probûhly bûhem kvûtna.V letních mûsících pak po nûmeck˘ch mûstech probûhne velká Tour,

Foto: BMW
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Prodej osobních automobilů v ČR v květnu
2004 a za 5 měsíců podle značek a modelů
vůz
5/2004
Alfa Romeo 147
5
Alfa Romeo 156
48
Alfa Romeo 166
1
Alfa Romeo SPIDER
1
Alfa Romeo
55
Audi A2
4
Audi A3
57
Audi A4
78
Audi A4 CABRIOLET
7
Audi A6
39
Audi A8
18
Audi ALLROAD QUATTRO
6
Audi TT
1
Audi
210
BMW 3
38
BMW 3 CABRIO
3
BMW 5
24
BMW 645
3
BMW 7
3
BMW X 3
43
BMW X 5
0
BMW Z 4
1
BMW
115
Citroën BERLINGO
17
Citroën C2
19
Citroën C3
140
Citroën C3 PLURIEL
2
Citroën C5
12
Citroën C8
1
Citroën JUMPER
1
Citroën JUMPY
0
Citroën SAXO
0
Citroën XSARA
80
Citroën XSARA PICASSO
23
Citroën
295
Dacia SOLENZA
85
Dacia SUPERNOVA
0
Dacia
85
Daewoo EVANDA
3
Daewoo KALOS
108
Daewoo LANOS
0
Daewoo LEGANZA
0
Daewoo MATIZ
123
Daewoo NUBIRA
9
Daewoo TACUMA
5
Daewoo
248
Ferrari
2
Fiat DOBLÓ
3
Fiat DUCATO
0
Fiat IDEA
5
Fiat MAREA
0
Fiat MULTIPLA
2
Fiat PALIO
0
Fiat PANDA
98
Fiat PUNTO
75
Fiat SCUDO
0
Fiat SEICENTO
6
Fiat STILO
45
Fiat ULYSSE
0
Fiat
234
Ford FIESTA
218
Ford FOCUS
149
Ford Focus C MAX
32
Ford FUSION
23
Ford GALAXY
3
Ford KA
9
Ford MONDEO
103
Ford TOURNEO CONNECT
8
Ford TRANSIT
8
Ford
553
Honda ACCORD
52
Honda CIVIC
54

5/2003 1.–5./2004
11
27
6
89
0
3
0
1
17
120
3
10
17
243
47
260
5
14
40
148
17
85
33
35
2
7
164
802
49
220
3
3
11
161
0
30
8
14
0
73
16
23
10
3
97
527
29
99
0
117
314
815
7
11
47
66
3
16
3
3
0
1
71
0
100
271
78
208
652
1607
0
154
0
0
0
154
0
38
10
506
0
0
0
0
21
346
0
50
0
21
31
961
1
5
30
70
0
0
0
51
0
0
2
6
26
1
0
473
156
378
0
1
29
51
91
286
1
1
335
1318
105
1054
203
840
0
236
49
131
6
24
4
36
170
497
6
31
26
40
569
2889
50
223
38
315

1.–5./2003
41
37
5
0
83
13
104
259
12
168
69
181
8
814
172
7
52
0
28
0
50
15
324
79
0
947
7
244
23
18
3
179
362
339
2201
0
8
8
0
10
5
3
89
6
29
142
5
172
1
0
7
14
92
0
451
1
157
398
6
1299
436
950
0
235
22
24
761
8
77
2513
191
274

Honda CR-V
Honda HR-V
Honda JAZZ
Honda S2000
Honda STREAM
Honda
Hyundai ACCENT
Hyundai ATOS
Hyundai COUPE
Hyundai ELANTRA
Hyundai GETZ
Hyundai H-1
Hyundai MATRIX
Hyundai SANTAFE
Hyundai SONATA
Hyundai TERRACAN
Hyundai TRAJET
Hyundai XG
Hyundai
Chrysler CROSSFIRE
Chrysler GRAND VOYAGER
Chrysler LR
Chrysler PT
Chrysler SEBRING
Chrysler VOYAGER
Chrysler
Jaguar S-TYPE
Jaguar X-TYPE
Jaguar XJ
Jaguar
Jeep GRAND CHEROKEE
Jeep CHEROKEE
Jeep WRANGLER
Jeep
Kaipan
Kia CARENS
Kia CARNIVAL
Kia CERATO
Kia MAGENTIS
Kia OPIRUS
Kia PICANTO
Kia RIO
Kia SHUMA
Kia SORENTO
Kia SPORTAGE
Kia
Lada 21
Lada NIVA
Lada
Land Rover DEFENDER
Land Rover DISCOVERY
Land Rover FREELANDER
Land Rover RANGE ROVER
Land Rover
Lexus GS
Lexus IS
Lexus LS
Lexus RX
Lexus SC
Lexus
Maserati
Maybach
Mazda2
Mazda 323
Mazda3
Mazda6
Mazda 626
Mazda DEMIO
Mazda MPV
Mazda MX5
Mazda PREMACY
Mazda RX8
Mazda TRIBUTE
Mazda XEDOS9
Mazda
Mercedes-Benz A
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14
0
44
0
1
165
118
3
1
24
271
3
22
8
4
2
5
3
464
1
2
0
2
0
0
5
2
0
0
2
4
3
1
8
3
8
6
34
0
2
94
15
0
27
0
186
14
12
26
0
3
6
0
9
0
0
0
0
0
0
4
0
39
0
82
69
0
0
7
2
7
17
3
0
226
8

27
0
27
1
3
146
72
0
12
51
288
3
27
18
15
0
4
2
492
0
15
0
1
1
1
18
1
2
3
6
2
6
1
9
0
18
8
0
4
0
0
38
15
26
0
109
14
13
27
3
1
10
0
14
1
1
1
5
3
11
0
0
31
35
147
0
0
9
3
18
0
0
1
2
246
19

87
5
149
0
3
782
396
5
17
135
1304
13
93
59
40
13
17
8
2100
8
11
3
4
3
4
33
11
7
3
21
20
7
3
30
3
44
49
34
28
6
94
147
38
59
0
499
66
55
121
7
8
22
2
39
1
0
2
8
2
13
5
0
166
0
471
312
0
0
11
2
28
53
18
0
1061
51

187
0
57
1
9
719
247
0
30
212
1169
15
112
71
83
8
16
4
1967
0
51
2
10
4
15
82
10
10
4
24
32
22
4
58
0
85
39
0
24
0
0
198
120
142
11
619
68
38
106
9
22
49
25
105
4
3
1
16
3
27
3
1
39
118
623
23
2
40
6
91
0
0
26
7
975
60

Mercedes-Benz C
Mercedes-Benz CL
Mercedes-Benz CLK
Mercedes-Benz E
Mercedes-Benz G
Mercedes-Benz ML
Mercedes-Benz S
Mercedes-Benz SL
Mercedes-Benz SLK
Mercedes-Benz SPRINTER
Mercedes-Benz V
Mercedes-Benz VANEO
Mercedes-Benz VIANO
Mercedes-Benz VITO
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi CARISMA
Mitsubishi GALANT
Mitsubishi GRANDIS
Mitsubishi LANCER
Mitsubishi OUTLANDER
Mitsubishi PAJERO
Mitsubishi PAJERO PININ
Mitsubishi PAJERO SPORT
Mitsubishi SPACE STAR
Mitsubishi SPACE WAGON
Mitsubishi
Nissan 350 Z
Nissan ALMERA
Nissan ALMERA TINO
Nissan INTERSTAR
Nissan MAXIMA
Nissan MICRA
Nissan PATROL
Nissan PRIMASTAR
Nissan PRIMERA
Nissan TERRANO
Nissan X-TRAIL
Nissan
Opel AGILA
Opel ASTRA
Opel COMBO
Opel CORSA
Opel MERIVA
Opel MOVANO
Opel OMEGA
Opel SIGNUM
Opel SPEEDSTER
Opel VECTRA
Opel VIVARO
Opel ZAFIRA
Opel
Peugeot 206
Peugeot 206 CABRIO
Peugeot 306
Peugeot 307
Peugeot 307 CABRIO
Peugeot 406
Peugeot 407
Peugeot 607
Peugeot 807
Peugeot BOXER
Peugeot PARTNER
Peugeot
Porsche 911
Porsche BOXSTER
Porsche CAYENNE
Porsche
Renault AVANTIME
Renault CLIO
Renault ESPACE
Renault KANGOO
Renault LAGUNA
Renault MASTER
Renault MÉGANE
Renault SCÉNIC

34
0
5
30
0
2
2
5
10
1
0
1
4
14
116
1
19
1
1
7
11
5
4
0
4
0
52
5
81
12
1
1
62
1
0
8
3
12
186
28
100
1
56
35
0
1
8
0
47
7
21
304
280
5
0
144
6
3
39
24
3
0
16
520
2
0
2
4
63
9
21
30
3
95
97
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40
4
12
44
1
15
13
5
1
1
5
1
0
2
163
10
22
1
0
0
14
5
10
2
20
2
76
0
66
19
0
1
43
4
0
23
10
17
183
159
172
15
116
19
0
2
0
0
81
9
28
601
345
6
0
312
0
17
0
20
8
8
18
734
2
1
0
3
0
170
24
48
72
11
181
70

94
6
28
161
1
9
15
16
22
8
1
7
24
53
496
17
53
3
1
19
29
16
29
2
24
0
176
29
293
98
5
7
255
16
1
129
35
99
967
231
404
12
325
221
1
3
31
2
175
28
101
1534
1666
11
0
782
16
42
39
79
14
8
67
2724
7
1
3
11
539
40
63
119
7
449
315

131
22
58
243
8
64
48
17
5
16
12
8
0
14
706
49
101
11
0
0
21
52
75
26
94
3
383
0
339
91
1
9
284
38
0
128
26
77
993
434
1156
65
563
59
3
22
0
0
391
35
130
2858
1644
31
5
1456
0
163
0
82
51
17
143
3592
5
3
4
12
3
633
77
245
322
47
945
287
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Renault THALIA
184
Renault TRAFIC
16
Renault TWINGO
12
Renault VEL SATIS
2
Renault
532
Rover
0
Saab 9-3
3
Saab 9-5
1
Saab
4
Seat ALHAMBRA
7
Seat ALTEA
12
Seat CORDOBA
78
Seat IBIZA
92
Seat INCA
0
Seat LEON
49
Seat TOLEDO
17
Seat
255
Smart ROADSTER
0
Smart FORTWO
12
Smart
12
Subaru FORESTER
11
Subaru IMPREZA
6
Subaru JUSTY
0
Subaru LEGACY
11
Subaru
28
Suzuki GRAND VITARA
13
Suzuki IGNIS
35
Suzuki JIMNY
5
Suzuki LIANA
2
Suzuki SWIFT
2
Suzuki WAGON
27
Suzuki
84
Škoda FABIA
4290
Škoda OCTAVIA
1611
Škoda SUPERB
200
Škoda
6101
Toyota AVENSIS
49
Toyota AVENSIS VERSO
1
Toyota CAMRY
1
Toyota COROLLA
111
Toyota COROLLA VERSO
8
Toyota HIACE
1
Toyota LAND CRUISER
22
Toyota RAV4
23
Toyota YARIS
187
Toyota YARIS VERSO
0
Toyota
403
Volkswagen BORA
8
Volkswagen CADDY
9
Volkswagen CARAVELLE
Volkswagen GOLF
409
Volkswagen LT
0
Volkswagen MULTIVAN
69
Volkswagen New BEETLE
0
Volkswagen PASSAT
72
Volkswagen PHAETON
0
Volkswagen POLO
62
Volkswagen SHARAN
3
Volkswagen TOUAREG
1
Volkswagen TOURAN
24
Volkswagen TRANSPORTER
30
Volkswagen
687
Volvo 40
16
Volvo 60
8
Volvo 70
7
Volvo 80
7
Volvo C70
0
Volvo S 40
19
Volvo V 50
23
Volvo XC70
3
Volvo XC90
8
Volvo
91
Celkem členové SDA
Celkem nečlenové SDA
Celkem

6067
6208
12275

264
14
34
3
891
0
3
1
4
18
0
103
111
6
37
26
301
0
14
14
6
13
0
6
25
16
8
4
0
159
22
209
4902
2020
322
7244
26
1
3
52
5
0
7
44
77
5
220
52
0
25
144
1
1
0
202
1
181
7
7
20
13
654
12
23
15
15
0
0
0
2
10
77

742
46
74
6
2400
0
14
6
20
27
12
391
499
2
256
102
1289
6
36
42
30
11
4
50
95
69
166
13
4
21
101
374
19314
6187
1126
26627
226
5
2
466
22
2
44
89
929
0
1785
64
19
1235
4
114
1
609
3
427
18
13
167
136
2810
92
54
36
35
0
49
36
5
40
347

936
93
135
14
3737
2
12
15
27
74
0
448
511
15
194
195
1437
0
38
38
95
30
0
22
147
44
11
12
2
742
109
920
20320
7488
1633
29441
130
20
11
304
36
5
42
222
797
42
1609
186
1
48
860
8
2
1
1218
6
917
50
34
25
118
3474
88
94
72
37
3
0
0
19
56
369

7091
7262
14353

27960
26844
54804

32293
29576
61869

Zdroj: SDA
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Vývoj automobilových trhů
POZITIVNÍ VÝVOJ
V EVROPĚ A JAPONSKU
VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

Podle statistik ACEA mûl pﬁíchod
nov˘ch modelÛ na trh pozitivní vliv na
rÛst prodeje osobních automobilÛ
v zemích západní Evropy. S v˘jimkou
Itálie se v prÛbûhu dubna ve v‰ech
dÛleÏit˘ch zemích prodalo více nov˘ch
vozÛ neÏ pﬁed rokem.Ve ·panûlsku se
dokonce pomocí speciální prémie za
likvidaci star˘ch vozÛ podaﬁilo zv˘‰it
prodej o 28 %. Vzestup prodeje po
dlouhé dobû stagnace vykázal i nejvût‰í evropsk˘ automobilov˘ trh Nûmecko.Ve v‰ech 23 zemích EU se v období
leden–duben 2004 prodalo 5 361 789
osobních vozÛ, coÏ je o 3,5 % více neÏ

pﬁed rokem, pﬁiãemÏ v dubnu byl rÛst
dokonce o 5,0 %.
Podle statistiky Ward`s Auto se ve
Spojen˘ch státech v dubnu prodalo
o 0,8 % více nov˘ch osobních a lehk˘ch uÏitkov˘ch vozÛ neÏ pﬁed rokem,
ov‰em tento vzestup je pﬁedev‰ím
zásluhou zv˘‰ení prodeje dováÏen˘ch
automobilÛ. Zastavilo se tedy zvy‰ování
prodeje vozÛ z domácí produkce z pﬁede‰l˘ch mûsícÛ. Za první ãtyﬁi mûsíce
je ale meziroãní nárÛst prodeje stále
o 3,1 %. Z velké trojky klesl letos zatím
prodej pouze Fordu (o 2,6 %), ale
opravdu velké ztráty mají MercedesBenz (o 2,9 % ) a pﬁedev‰ím koncern
Volkswagen (o pln˘ch 15,0 %).
Posílení ekonomiky se pﬁíznivû projevuje na zvy‰ování prodeje osobních
automobilÛ v Japonsku – meziroãnû
o 9,0 %.

Top 10 v zemích střední Evropy
Nejúspěšnější koncerny v prvním čtvrtletí 2004
skupina
1. VW
z toho Škoda
2. Renault
3. PSA
4. Fiat
5. GM
6. Toyota
7. Ford
8. GM Daewoo
9. Suzuki
10. Hyundai

podíl na trhu
23,3 %
14,5 %
13,8 %
10,8 %
10,2 %
7,7 %
7,6 %
7,1 %
5,2 %
4,7 %
2,0 %

rozdíl 2004/2003
–2,4 %
–0,9 %
+2,0 %
–1,3 %
+1,9 %
–1,1 %
+2,0 %
+2,1 %
+1,0 %
–4,7 %
+0,1 %

Zdroj: AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, JATO Dynamics

Nejprodávanější modely v zemích střední
Evropy v prvním čtvrtletí 2004
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

vůz
Škoda Fabia
Fiat Panda
Peugeot 206/206 SW
Škoda Octavia
Dacia Solenza
Toyota Yaris
Daewoo/Chevrolet Matiz
Opel Corsa
Renault Mégane
Toyota Corolla
Suzuki Ignis
Renault Thalia/Symbol
Peugeot 307/307 SW
Ford Focus
Fiat Punto
Opel Astra
Renault Clio
VW Golf
VW Polo
Daewoo/Chevrolet Kalos

1. Q 2004
28060
12613
9226
9168
8329
7739
7605
7329
7233
6990
6730
6660
6583
6543
6509
6175
5722
5451
4653
3998

1. Q 2003
28324
14
8943
9647
35
6249
6030
7469
6548
5480
56
6009
6740
5621
6853
9200
4187
4941
5597
2651

Do přehledu jsou zahrnuty následující země: Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
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Prodej osobních automobilů v Evropě v dubnu a od začátku roku
značka/model
4/2004
Alfa Romeo
14455
Alfa Romeo 147
7045
Alfa Romeo 156
5298
Alfa Romeo 166
799
Alfa Romeo GT
1005
Aston Martin
43
Audi
20356
Audi A2
2036
Audi A3/S3
13350
Audi A4/S4/RS4
23983
Audi A6/S6/Allroad
7963
Audi A8/S8
1300
Audi TT
1717
Bentley
197
BMW
45302
BMW 3
23297
BMW 5
10945
BMW 6
1613
BMW 7
1007
BMW X3
2733
BMW X5
2636
BMW Z4
3053
Citroën
72641
Citroën Berlingo
5309
Citroën C2
10293
Citroën C3
22390
Citroën C3 Pluriel
2986
Citroën C5
7115
Citroën C8
2033
Citroën Xsara
6442
Citroën Xsara Picasso
15654
Daewoo
12413
Daewoo Kalos
5448
Daewoo Matiz
4566
Daewoo Nubira
1119
Daewoo Rezzo/Tacuma
976
Daihatsu
1936
Daihatsu Cuore/Charade
1027
Ferrari
79
Fiat
68319
Fiat Dobló
1755
Fiat Idea
6914
Fiat Multipla
1699
Fiat Panda
18091
Fiat Punto
25770
Fiat Stilo
12094
Fiat Ulysse
1164
Ford
103660
Ford Fiesta
25769
Ford Focus
29989
Ford Focus C–Max
12401
Ford Fusion
7801
Ford Galaxy
2540
Ford Ka
7321
Ford Mondeo
15298
Ford StreetKa
1585
GM USA
103
Honda
16007
Honda Accord
3053
Honda Civic
5544
Honda CR-V
2282
Honda Jazz
4205
Hyundai
24314
Hyundai Accent
2929
Hyundai Coupé
1200
Hyundai Elantra
914
Hyundai Getz/TB
7442
Hyundai Matrix
2650
Hyundai Santa Fé
3005
Hyundai Terracan
1000
Hyundai Trajet
814
Hyunday Atos/Amica
3887
Chrysler
4569

4/2003
13759
7910
5121
452
–
97
50161
2845
9999
24973
9137
1020
2176
39
42629
28580
5890
–
1251
–
3338
3417
82456
6544
–
26400
171
10016
2372
10558
19057
8064
3004
3602
229
653
1878
663
281
66199
2051
–
1642
6938
30435
9119
1494
106585
27523
38367
–
8924
3550
8215
16105
2020
552
15523
2792
4726
2558
4416
21784
2981
1278
880
6348
2901
3277
849
900
1644
4777

1. 4. 2004
61723
30462
22439
3469
4252
232
190314
8327
53197
88933
29052
4020
6703
725
183088
96327
45670
3880
4064
9307
14325
9151
331227
22584
51414
101490
10061
31607
8528
33998
68825
51205
20991
19832
4172
4243
9730
4651
712
301320
5689
22701
4959
72559
121147
47803
4436
467933
113126
144622
54655
30689
12726
33056
66541
5781
741
79577
14327
28086
11607
21714
105569
11459
4907
3521
35378
13406
13910
4722
3889
12256
18308

1. 4. 2003
60158
35083
22106
2275
–
323
185779
10594
37764
93645
32429
4120
7198
147
173714
120718
26978
–
5748
–
12999
6116
347612
24340
–
110361
42422
8873
35073
48187
77034
36166
12503
17301
989
2841
7894
2233
956
298160
8126
–
8124
1257
138997
58556
5805
467543
122913
168728
–
39511
14419
39165
73234
3373
2135
70274
8575
26346
11793
18454
90656
12030
5392
3648
25689
11582
13229
3401
3887
8743
19067

Chrysler PT Cruiser
1705
Chrysler Voyager/Gr. Voyager 2422
Isuzu
63
Jaguar
4777
Jaguar S–Type
1129
Jaguar X–type
2834
Jeep
3314
Jeep Grand Cherokee
1555
Jeep Cherokee
1674
Kia
9370
Kia Carens
1409
Kia Carnival/Sedona
1693
Kia Rio
2674
Kia Sorento
2366
Lada
342
Lamborghini
15
Lancia
9778
Lancia Lybra
1258
Lancia Ypsilon
7509
Land Rover
6715
Land Rover Discovery
1375
Land Rover Freelander
3688
Land Rover Range
1061
Lexus
996
Lotus
159
Maserati
46
Maybach
6
Mazda
19713
Mazda MX-5
1314
Mazda Premacy
1793
Mazda RX-8
987
Mazda2
3233
Mazda3
5394
Mazda6
5993
Mercedes-Benz
58847
Mercedes A
9899
Mercedes C
17391
Mercedes E
17142
Mercedes M
2582
Mercedes S
1390
Mercedes SL
1262
Mercedes SLK
2952
Mercedes CLK
4523
MG
3560
MG TF
1018
MG ZR
1437
Mitsubishi
8221
Mitsubishi Carisma
883
Mitsubishi
Pajero/Montero/Shogun
1757
Mitsubishi Space Star
2935
Nissan
32655
Nissan Almera
5414
Nissan Almera Tino
2853
Nissan Micra
13411
Nissan Primera
4588
Nissan Terrano
1363
Nissan X-Trail
3845
Opel
87896
Opel Agila
4191
Opel Astra
24390
Opel Corsa
20458
Opel Meriva
12302
Opel Signum
2413
Opel Vectra
10601
Opel Zafira
13011
Perodua
72
Peugeot
96117
Peugeot 206/206SW
42472
Peugeot 307/307SW
38744
Peugeot 406
2730
Peugeot 407/407SW
5316
Peugeot 607
1455
Peugeot 807
2588
Peugeot Partner/Ranch
2377
Porsche
3384
Porsche 911
1160
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1740
2561
101
3863
1044
1836
2966
1476
1302
9654
1686
1832
2949
2141
614
18
7876
1674
1
6299
1199
3277
1176
1331
154
146
8
18722
2078
2215
–
1980
–
8898
68895
12722
20198
19262
3257
1755
1766
2037
4350
3536
1025
1643
9674
1727

6570
9043
382
21673
4166
14353
14176
7198
6391
42359
5713
8793
12114
12012
1838
214
45670
4044
36887
31104
6487
1717188
4676
7035
481
536
42
92813
4660
8093
6994
14887
23301
30528
238875
46708
67978
65331
12393
5207
4222
7175
18643
15312
3916
6755
42824
4589

6950
10113
522
15879
4686
8756
14171
7432
6013
39266
6612
6577
12451
9172
2244
61
39941
7297
1
30087
6064
15857
5311
5390
530
631
19
71942
6535
7853
–
2739
–
34410
251929
46854
77965
64154
13191
7423
5906
5740
17158
16054
3932
7472
43805
7935

2067
2971
34095
6669
2630
14451
5198
1547
2864
85259
4798
23468
24508
2550
1072
9335
16410
65
2856
4458
47652
39419
7561
–
1653
3073
3226
1355

8491
12266
138417
24041
11352
56910
17152
5513
17373
345155
19318
73221
89203
59193
7387
38392
51872
283
413878
192896
166774
18981
5694
5901
10143
10992
13320
4791

8624
13591
139596
28050
10232
56463
21189
6649
14235
360711
25749
97798
10815
3891
5031
44184
65685
334
445681
199846
166602
30072
–
6599
11234
11080
11607
5517

23

Porsche Boxster
961
Porsche Cayenne
1257
Proton
144
Renault
129202
Renault Clio
36745
Renault Espace/Gr. Espace
6674
Renault Kangoo
5640
Renault Laguna
12876
Renault Mégane
29270
Renault Scénic/Gr. Scénic 27171
Renault Twingo
8832
Renault Vel Satis
883
Saab
7370
Saab 9-3
4649
Saab 9-5
2719
Seat
32660
Seat Alhambra
1884
Seat Altea
2048
Seat Cordoba
3526
Seat Ibiza
14816
Seat Leon
7478
Seat Toledo
2127
Smart
11474
SsangYong
111
Subaru
2873
Subaru Forester
1243
Subaru Impreza
1039
Suzuki
13992
Suzuki Alto
1332
Suzuki Ignis
3675
Suzuki Jimny
1930
Suzuki Vitara/Gr. Vitara
3371
Suzuki Wagon R+
2946
Škoda
19718
Škoda Fabia
10963
Škoda Octavia
7536
Škoda Superb
1216
Tata
7
Toyota
61587
Toyota Avensis
11455
Toyota Avensis Verso
1102
Toyota Corolla
13990
Toyota Corolla Verso
3682
Toyota LandCruiser
2717
Toyota RAV4
7540
Toyota Yaris
17467
Toyota Yaris Verso
1714
TVR
15
Vauxhall
21561
Vauxhall Astra
5252
Vauxhall Corsa
6294
Vauxhall ectra
3848
Vauxhall Meriva
1724
Vauxhall Zafira
3536
Volkswagen
128786
Volkswagen Bora
3424
Volkswagen Golf
50597
Volkswagen Lupo
3022
Volkswagen New Beetle
3349
Volkswagen Passat
20229
Volkswagen Polo
27672
Volkswagen Sharan
3084
Volkswagen Touareg
2577
Volkswagen Touran
13769
Volvo
22805
Volvo S40
4419
Volvo S60
2983
Volvo S80
1337
Volvo V40
2464
Volvo V50
4255
Volvo V70/XC70
5067
Volvo XC90
2048
CELKEM

1242612

1055
812
226
139887
43565
5307
6118
17499
32292
19741
11935
1560
7384
4480
2899
34267
2456
–
4092
15368
8163
2862
9799
158
3346
1477
1281
16686
2120
1922
1877
3025
3104
22638
12317
8955
1362
112
55755
5530
1453
11796
3913
2902
8526
17513
1946
20
21339
6941
6631
3210
11
3634
122573
4824
44777
3416
2797
22948
31854
3864
1343
3161
19431
1921
3850
834
4434
–
6326
1685

3023
5455
633
523340
145548
23727
21437
50236
136112
104795
33100
2973
27001
17495
9495
129430
7535
2616
13794
58037
32462
10215
37551
13189
15760
4824
4080
67670
8854
16809
7294
17532
11749
82764
45831
32848
4059
467
272951
49650
4873
61916
14748
12088
35547
77229
7187
74
118765
28748
39649
18441
8847
17755
497375
11161
191037
10358
12074
80119
100265
11051
11898
55261
84949
12984
12285
4747
14919
5407
23281
10259

3454
2628
973
528754
166663
17560
21853
66961
124980
76472
41904
5743
27175
16822
10344
134072
8344
–
15330
61591
30954
11580
34044
567
13828
5908
5346
66334
6848
7856
7667
12589
13323
85300
46781
33284
5210
682
229257
21401
5922
53838
17641
10941
36446
66475
7910
69
116103
37765
39719
17451
40
15574
486792
18833
177748
17060
10135
95833
125883
16010
5002
6005
76899
7602
15033
4384
16405
–
25077
7196

1248597

5217272

5124572

V tabulce nejsou rozepsány modely s měsíčním prodejem menším než 1000 ks.
Do prodejů v Evropě jsou zařazeny následující země: Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Německo, Dánsko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Island, Irská rep.,
Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko a Finsko.

Zdroj: Automotive News Europe, JATO Dynamics
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Bezpeãnost má
vÏdy pﬁednost!

Kdy a proã
se musí mûnit brzdová kapalina?
Podle zpÛsobu jízdy se mÛÏe brzdov˘ kotouã ohﬁívat
aÏ nad 800 °C - tedy aÏ do rudého rozÏhavení - a tím
se mÛÏe teplota brzdové kapaliny zvy‰ovat aÏ nad 200 °C.
Brzdová kapalina je hygroskopická (pohlcuje vodu),
pﬁiãemÏ se vzrÛstajícím pomûrem obsahu vody klesá
bod varu (bod vzniku bublin páry).
Poklesne-li tento bod pod 155 °C,
dochází k v˘padku brzd - brzdov˘ pedál
vykonává pﬁi se‰lápnutí zdvih naprázdno.
Brzdová kapalina se musí ihned vymûnit!

Bod vznikání bublin páry v brzdové kapalinû
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âERVENÁ OBLAST

– provozní bezpeãnost jiÏ není zaji‰tûna!
Brzdovou kapalinu ihned vymûÀte.

ÎLUTÁ OBLAST

– Pozor - brzdová kapalina by mûla b˘t
vymûnûna co nejdﬁíve!

ZELENÁ OBLAST

– roãní test!

Z lásky k motoru.

