
JIŽ V LISTOPADU SE NA
ČESKÝCH SILNICÍCH
OBJEVÍ NOVÁ DACIA
LOGAN, LEVNÝ AUTOMO-
BIL PRO VÝCHODOEVROP-
SKÉ TRHY Z PRODUKCE
RENAULTU. KOMU BUDE
PŘÍMOU KONKURENCÍ?
A PODAŘÍ SE RENAULTU
RESUSCITOVAT RUMUN-
SKOU ZNAČKU TAK, JAKO
SE TO KDYSI PODAŘILO
VOLKSWAGENU SE ŠKO-
DOVKOU?

BOHUSLAV BOHUNĚK,
TOPMARKETING

Dacia Logan bude o zákazníky bojo-
vat jednoznaãnû cenou (v základu
199 900 Kã), coÏ je na stfiedo-
a v˘chodoevropsk˘ch trzích nejpfie-
svûdãivûj‰í prodejní argument. Navíc
jak v âeské republice, tak v ostatních

Novinky
autosalonu
v Paříži

PAŘÍŽ | Na autosalonu v PafiíÏi ·koda
Auto v souladu s oãekáváním poprvé
souãasnû s v˘stavní premiérou nové
Octavie Combi pfiedvedla i verzi
Octavia Combi 4x4. Pohon v‰ech kol
je opût zaji‰tûn prostfiednictvím
elektronicky fiízené vícelamelové
spojky Haldex. Pohonné jednotky
jsou pfiipraveny dvû – vznûtov˘
motor 1,9 TDI-PD/77 kW a záÏehov˘
2,0 FSI/110 kW. Oficiální pfiedstavení
·kody Octavia Combi 4x4 bude aÏ
v pfií‰tím roce. v

PAŘÍŽ | Pfii pfiíleÏitosti autosalonu
v PafiíÏi bylo odhaleno i jméno tfietího
z pfiipraven˘ch automobilÛ, které se
budou vyrábût v novû budované továr-
nû TPCA v Kolínû. Nejvy‰‰í pfiedstavitel
koncernu PSA Peugeot Citroën Jean
Martin Folz nám potvrdil jiÏ známá
oznaãení obou francouzsk˘ch vozÛ,
tedy Citroën C1 (toto oznaãení bylo zís-
káno pfied rokem po zastavení v˘roby
stejnojmenného skútru BMW) a Peugeot
107 (kvÛli kterému nejmen‰í vÛz znaã-
ky dostal oznaãení s jednou nulou
navíc, tedy 1007).Viceprezident Toyota
Motor a v˘konn˘ ‰éf evropského mar-
ketingu firmy Thierry Dombreval
v PafiíÏi oznámil i jméno vozu se znaã-
kou Toyota. Bude to Aygo, coÏ je fone-
tick˘ pfiepis anglického I go (ãesky
Jedu). První oficiální obrázky v‰ech tfií
vozÛ budou uvedeny v lednu 2005
a v˘stavní premiéru budou mít na Ïene-
vském autosalonu 1. bfiezna 2005. v

VÝSTAVU AUTOMECHANI-
KA VE FRANKFURTU NA-
VŠTÍVILO VÍCE LIDÍ NEŽ KDY
DŘÍVE. VÝZNAMNÉ BYLO
TAKÉ ČESKÉ ZASTOUPENÍ.

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

V˘stava Automechanika je nejvût‰í
evropskou pfiehlídkou automobilového
aftermarketu.V dobû liberalizace trhu
s náhradními díly logicky vzrostl zájem
o tuto v˘stavu mezi vystavovateli
i náv‰tûvníky. Pro vystavující v˘robce
se v den zahájení v˘stavy stalo v˘znam-
n˘m impulsem oznámení, Ïe Evropská
komise hodlá je‰tû více liberalizovat
trh s automobilov˘mi náhradními díly.
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Největší růst v 8/2004 proti 8/2003

Největší pokles v 8/2004 proti 8/2003

poř. značka prodej 8/2004 prodej 8/2003 poř. 8/2003
1. Škoda 4619 5286 1.
2. Volkswagen 647 398 7.
3. Renault 558 692 2.
4. Peugeot 505 527 3.
5. Hyundai 398 401 6.
6. Opel 337 476 5.
7. Ford 333 505 4.
8. Daewoo 260 253 9.
9. Seat 223 230 11.

10. Toyota 208 242 10.
Celkem 9595 10723 –

Cena 50 Kč
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Prodej nových osobních osobních 
automobilů v ČR – srpen 2004

Koho ohrozí Dacia Logan?
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NEJVYŠŠÍ ŠÉF RENAULTU LOUIS SCHWEITZER PŘEDSTAVUJE NOVÝ LOGANc
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ČÍNSKÁ AUTOMOBILKA
BUDUJE ZAJÍMAVÉ SPO-
JENÍ

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Vûfiitelé korejské automobilky Ssang-
Yong Motor v ãele s Chohung Bank
nedávno dali souhlas k tomu, aby se
majoritním vlastníkem spoleãnosti sta-
la ãínská automobilka SAIC.Ta podle
informace agentury Reuter za svou
majoritu, kterou bude pfiedstavovat
48,9 % podílu, zaplatí 360 milionÛ
USD. Podle dostupn˘ch informací byl
kromû SAIC uchazeãem o majoritu
v SsangYongu rovnûÏ jeden z americ-
k˘ch penzijních fondÛ.

SsangYong se vrací
Korejská automobilka SsangYong

byla od konce roku 1999, kdy ohlásil
bankrot jeho majitel koncern Daewoo,
pod kontrolou vûfiitelÛ. V poslední
dobû se jí dafií pozvolna zvy‰ovat pro-
dukci.V souvislosti s tím ohlásila snahu
vrátit se na evropské trhy s cílem pro-
dat zde v roce 2006 12 000 vozÛ (vloni
to bylo 1845 aut) a dosáhnout 4 % podí-
lu na evropském trhu vozÛ SUV.V souãas-
né dobû nabízí kromû i u nás znám˘ch
terénních vozÛ Musso a Korando také

terénní model Rexton a 11místn˘ velk˘
van Rodius. Na stejné platformû jako
Rodius se vyrábí i nová generace luxus-
ního sedanu Chairman, která vznikla
pÛvodnû na bázi licenãní v˘roby Mer-
cedesu-Benz tfiídy E a u nás se prodáva-
la pod znaãkou Daewoo. U Mercedesu-
Benz mají základ také vyrábûné moto-
ry, vãetnû vznûtového 2,7 l se vstfiiko-
váním common rail.

Korejsk˘ koncern SsangYong byl
zaloÏen roku 1954 a terénní automobi-
ly vyrábí od roku 1986. Zprvu se jedna-
lo o repliky jeepÛ pro armádu, pozdûji
se na jejich v˘voji se podílel i Daimler-
Benz, kter˘ byl také vlastníkem men‰i-
nového podílu ve firmû SsangYong
Motors.

Spása pro MG Rover
Nedávno vedení SAIC uzavfielo rovnûÏ

dohodu s britsk˘m holdingem Phoenix
Venture o vytvofiení aliance s jeho
automobilkou MG Rover. Podle posled-
ních informací ale chtûjí âíÀané mno-
hem více - získat úplnou kontrolu nad
britskou automobilkou. Obû strany
proto usilovnû vyjednávají a pfiipravují
dohodu, podle které se SAIC stane
majoritním vlastníkem MG Roveru,
tedy získá více neÏ 50 % akcií. Naopak
pro Brity by investice z âíny znamena-
ly spásu. âínská delegace nedávno uÏ

nav‰tívila sídlo firmy v Longbridge.
âíÀané chtûjí po vzoru korejsk˘ch
automobilek posílit své postavení spo-
luprací se zahraniãními v˘robci. Podle
nich by byl Rover pro âínské majetné
vrstvy vhodnou znaãkou, ov‰em pro
MG se mnoho nadûjí nedává. Definitiv-
ní rozhodnutí ale bude nakonec záviset
na souhlasu ãínské vlády.

Co je SAIC
âínská spoleãnost SAIC (Shanghai

Automotive Industry Corp.) je ve
100% vlastnictví mûsta ·anghaje.
Vznikla v roce 1984 z v˘robce trakto-
rÛ.V souãasné dobû produkuje ve spo-
leãn˘ch podnicích s Volkswagenem
a General Motors 625 000 osobních
vozÛ roãnû.V roce 2007 by mûla pfie-
kroãit roãní produkce ve spoleãnost
SAIC-VW 1 milion vozÛ, u Shanghai-
GM 300 000 vozÛ a u SAIC GM Wuling
336 000 vozÛ. v

To pro mnoho vystavovatelÛ dodává
více optimismu do budoucna, protoÏe
v souãasné dobû nûmecké firmy ãelí
pfietrvávající hospodáfiské recesi.

Nechybûly zde samozfiejmû nejv˘-
znamnûj‰í v˘robci dílÛ, vãetnû velk˘ch
firem, jako jsou Robert Bosch, Delphi,
Valeo, Teneco, Visteon, Behr, Eber-
spächer, Hella, TRW atd. V Nûmecku
tyto firmy dodávají 55 % své produkce
pfiímo automobilkám, zbytek je urãen
pro aftermarket.

V reakci na v˘voj na trhu s náhradní-
mi díly se se sv˘mi expozicemi po ãase
na Automechaniku vrátily také nûkteré
automobilky (koncerny Volkswagen,
Daimler Chrysler, BMW, Fiat a Renault).

Mezi 4505 vystavovateli ze 72 zemí
byly také ãeské firmy. Pro ty pfiipravilo
expozici Ministerstvo prÛmyslu âR.
Prezentovalo se zde 16 ãesk˘ch firem,
z toho osm v rámci prezentace SdruÏe-
ní automobilového prÛmyslu (Brano
Group, Brisk Tábor, Buzuluk Komá-
rov, Magneton, Marbo CZ, Motorpal,

Rubena a ZPV
RoÏnov). Zájem
o v˘robky ães-
k˘ch firem pro-
jevovali nákupãí
dílÛ jak pro v˘ro-
bu, tak pro after-
market. Podle
zástupce SdruÏe-
ní SAP pro zahra-
niãní vztahy Sva-
topluka DoleÏala
bylo zajímavé, Ïe

kromû evropsk˘ch firem znaãnû
vzrostl zájem o v˘robky ãesk˘ch
firem ze strany asijsk˘ch spoleãností,
pfiedev‰ím z Indie, ale také z âíny
a Singapuru.

SdruÏení SAP v prÛbûhu Automecha-
niky rovnûÏ projednávalo moÏnosti roz-
‰ífiení spolupráce s obdobn˘mi organiza-
cemi ze zahraniãí, konkrétnû s britskou
SMMT, ‰panûlskou SERNAUTO, kanad-
skou AMETUS z Quebecku, maìarskou
MATOSZ, polskou PIM, bosenskou Clus-
ter a srbskou Chamber. v

SSANGYONG REXTONx
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SAIC koupí SsangYong a zřejmě i MG Rover
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VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Pfiejmenování korejské znaãky Dae-
woo na Chevrolet na v‰ech evropsk˘ch
trzích má podle prezidenta spoleãnosti
GM Daewoo Nicka Reillyho pomoci
rÛstu prodeje mal˘ch vozÛ vyrábûn˘ch
touto automobilkou. Proto také budou
modely GM Daewoo tvofiit základ
modelové nabídky znaãky Chevrolet
v Evropû. Postupnû se ale pod znaãkou
Chevrolet objeví i dal‰í modely z ostat-
ních v˘robních závodÛ koncernu
General Motors po celém svûtû.

General Motors chce tímto krokem
posílit pozici Chevroletu jako základní
znaãky v koncernové nabídce. Chevro-
let má hrát roli velkoobjemového doda-
vatele pfiedev‰ím na nov˘ch, rychle se
rozvíjejících trzích. S touto marketingo-
vou strategií uÏ GM uspûlo na trzích JiÏ-

ní Ameriky, kde se pod jménem Chev-
rolet prodávají pfiedev‰ím malé vozy,
které u nás známe pod znaãkou Opel.

General Motors hodlá do obnovy
jihokorejské automobilky investovat
1,5 miliardy dolarÛ. GM vlastní 42,1 %
akcií spoleãnosti GM Daewoo Auto &
Technology (GM DAT).

Nová prodejní síÈ spoleãnosti Chev-
rolet Europe vznikne ze souãasné pro-
dejní sítû GM Daewoo. Souãasní maji-
telé vozÛ Daewoo mohou proto i nadá-
le poãítat se stejn˘mi záruãními pod-
mínkami a o jejich vozy se budou sta-
rat stejní prodejci a servisy jako v pfií-
padû vozÛ Chevrolet.

Souãasn˘ prodej americk˘ch mode-
lÛ Chevrolet bude i nadále pokraãovat
prostfiednictvím smluvního partnera
GM pro Evropu, kter˘m je nizozemská
spoleãnost Kroyman.

Nov˘ styl,pfiipravovan˘ pro vozy Chev-
rolet uvádûné na evropské trhy pfiedvedl
koncern General Motors na autosalonu
v PafiíÏi v podobû hned tfií vozÛ – kon-
ceptÛ terénního automobilu S3X,minivo-
zu M3X,coÏ je pfiedobraz pfiipravované
nové generace modelÛ Matiz a Kalos.

Zmûna oznaãení Daewoo na Chevro-

let se bude t˘kat 16 západo- a stfiedoev-
ropsk˘ch zemí, vãetnû âeské republiky,
protoÏe na 11 trzích uÏ k této promûnû
do‰lo dfiíve. Podle ‰éfa GM Daewoo
Europe Hardyho Sprangera, ve v‰ech
zemích, kde ke zmûnû jména uÏ do‰lo,
trh zareagoval zv˘‰ení prodeje. v
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v pokračování ze strany 1



AUTOMOBILKA PLÁNUJE
NEJVĚTŠÍ REORGANIZACI
VEDENÍ ZA 105 LET

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

PRAHA, TURÍN | Pfied rokem jsem
mûl pfiíleÏitost setkat se v Turínû
s nûkolika pracovníky Fiatu. Pfiekva-
pila mû otevfienost, s jakou mluvili
o novû pfiipravovan˘ch projektech.
Nedalo se pfiehlédnout ani zaujetí
nad tím, Ïe se v Turínû koneãnû vûci
zaãínají h˘bat.Vedoucí v˘roby vozÛ
segmentu B Tito Schiaffino mi nad‰e-
nû líãil podrobnosti t˘kající se pfii-
pravovaného miniautomobilu, zatím
jen pfiezdívaného Topollino. Neskr˘-
val pfiitom radost ze znovuobnovené
spolupráce s vûhlasn˘mi italsk˘mi
designéry. „Koneãnû zaãínáme zase
dûlat to, co umíme nejlépe,“ fiíkal.
Pozoruhodná byla i jeho bezmezná
dÛvûra ve schopnosti tehdy novû
nastoupiv‰ího nejvy‰‰ího ‰éfa auto-
mobilky Herberta Demela.

Následující mûsíce ale ukázaly, Ïe ke
svûtl˘m zítfikÛm bude pro Fiat mno-
hem tûÏ‰í cesta, neÏ se tehdy zdálo.
V˘konn˘ ‰éf skupiny Fiat Sergio Mar-
chinne a v˘konn˘ ‰éf Fiatu Auto Her-
bert Demel byli nedávno nuceni opût
odloÏit cílov˘ termín, kdy se podle
nich Fiat Auto opût stane ziskov˘m.
Nyní byl stanoven rok 2007, coÏ je
o rok pozdûji, neÏ vloni v ãervnu sta-
novil b˘val˘ v˘konn˘ ‰éf Fiatu Giusep-
pe Morchio. Marchionne pfievzal fiízení
skupiny Fiat v ãervna poté, co Morchio
odstoupil.

Opět restrukturalizace 
Na schÛzi investorÛ a analytikÛ Mar-

chionne a Demel oznámili dal‰í velkou
reorganizaci ve vedení Fiatu Auto, uÏ
druhou za 30 mûsícÛ. V únoru 2002
spoleãnost Fiat Auto pfiijala organizaã-
ní model obchodní jednotky. Znaãky
Fiat,Alfa Romeo a Lancia a rovnûÏ sluÏ-
by, zaji‰Èující náhradní díly a finanãní
servis, se staly spoleãnostmi v rámci
Fiat Auto a spravovaly si samostatnû
své úãty.Tato struktura se nyní odstra-
Àuje, neboÈ „vedla k neefektivní v˘ro-
bû a k investicím zaloÏen˘m na nerea-
listick˘ch oãekáváních o prÛniku na
trh a prome‰kan˘m investiãním pfiíle-

Ïitostem,“ fiekl Marchionne. Organiza-
ce byla „nefunkãní a neodpovûdná,“
fiekl a dodal, Ïe se spoleãnost zatíÏila
„sebepo‰kozující prÛmyslovou kom-
plikovaností.“

Nejvy‰‰í vedení Fiatu pracovalo po
celé léto na tom, aby pfiipravilo pro-
stor pro nov˘ t˘m, kter˘ povede reor-
ganizovanou automobilovou jednotku
spoleãnosti. Podle nového plánu se
spoleãnost Fiat Auto v podstatû vrátí
ke struktufie, kterou mûla pfied nûkoli-
ka lety. Znaãky Fiatu a jeho lehké uÏit-
kové automobily a poprodejní divize
budou mít své vlastní ‰éfy, stejnû tak
jako pût automobilov˘ch spoleãností.

Automobilové znaãky si budou plá-
novat své vlastní v˘robky a budou zod-
povídat za marketing, prodej, smûfiová-
ní znaãky a rozvoj. Jedinou dÛleÏitou
zmûnou bude, Ïe ústfiedí Fiatu Auto
opûtovnû získá kontrolu nad desig-
nem. Pfii pfiedchozích dvou reorganiza-
cích byla rÛzná stylingová centra vÏdy
zodpovûdná pfiímo urãité znaãce nebo
obchodní jednotce. „Nová organizace
je navrÏena tak, aby vytváfiela a podpo-
rovala odpovûdnost,“ fiekl Demel
a dodal, Ïe chce ve Fiatu Auto zrychlit
proces rozhodování. „JestliÏe nûco
postrádáme, pak je to rychlost realiza-
ce,“ fiekl.

Ke zv˘‰ení rychlosti Fiatu Auto Mar-
chionne a Demel pfiipravili i nejvût‰í
reorganizaci nejvy‰‰ího vedení spoleã-
nosti v její 105leté historii. Marchion-
ne, kter˘ záleÏitosti vedení oznaãil za
nejvût‰í problém spoleãnosti Fiat Auto,
fiekl, Ïe na vrcholn˘ch pozicích spoleã-
nosti chce „mladé manaÏery s meziná-
rodními zku‰enostmi“.

Sázka na 4 x 4
Bûhem následujících 24 mûsícÛ

zavede Fiat Auto u deseti modelÛ verze
s pohonem v‰ech kol. Jedná se pokus,
jak spoleãnost vymanit ze stagnujícího
prodeje. Pokud bude zaznamenán
kladn˘ ohlas zákazníkÛ na trvalou
nabídku pohonu v‰ech kol u vozÛ Fiat
a Alfa Romeo, bude se uvaÏovat o roz‰í-
fiení nabídky pohonu v‰ech kol na dal-
‰ích pût modelÛ do roku 2008, vãetnû
jednoho se znaãkou Lancia.

„Objevili jsme zpÛsob, jak automo-
bil s pohonem v‰ech kol nabídnout
zákazníkovi za velmi konkurenãní
cenu,“ tvrdí jeden z vysoce postave-
n˘ch pfiedstavitelÛ Fiatu Auto. Odmítl

v‰ak odhalit mechanické detaily trvalé-
ho systému pohonu ãtyfi kol nebo
v jakém objemu se bude vyrábût.

Plán v‰ak zahrnuje dva vozy SUV
a nabídku pohonu v‰ech kol pro osm
automobilÛ a minivanÛ, takÏe plánova-
n˘ objem v˘roby vozÛ s pohonem ãtyfi
kol by do roku 2006 mohl b˘t nejmé-

nû 100 000 vozÛ roãnû. Plán zahrnuje
tfii modely znaãky Fiat a sedm modelÛ
se znaãkou Alfa Romeo s moÏností roz-
‰ífiení na dal‰í tfii modely Fiat, jeden
Alfa Romeo a jeden Lancia.V uplynu-
lém desetiletí nabídly znaãky Fiatu
pouze jedin˘ model s pohonem ãtyfi
kol. Jednalo se o pfiedchozí generaci
Fiatu Panda a jeho v˘roba byla ukonãe-
na v ãervenci 2003.

Jen málo rivalÛ Fiatu má pohon
v‰ech kol.V souãasnosti jej nenabízí
Ïádn˘ jihokorejsk˘ v˘robce a z devíti
japonsk˘ch znaãek prodávan˘ch
v Evropû pouze Suzuki a Subaru.
Z evropsk˘ch masov˘ch producentÛ
jen Renault nabízí pohon v‰ech kol
pouze u modelu Kangoo. Pouze Volks-
wagen Group nabízí vozy s pohonem
ãtyfi kol pro v‰echny své velkoobjemo-
vé znaãky, tedy Seat, ·koda a VW.

První vozidla s pohonem ãtyfi kol od
skupiny Fiat se zaãnou prodávat v fiíj-
nu, kdy Alfa Romeo uvede variantu
modelu 156 Sportwagon Q4 a Cross-
wagon Q4.Alfa plánuje v˘robu 15 000
kusÛ tûchto vozÛ, coÏ je asi 20 % cel-
kové v˘roby modelu 156. V fiíjnu se
zaãne prodávat také Panda 4x4, první
ze dvou verzí tohoto modelu s poho-
nem v‰ech kol.V˘roba této varianty by

mûla tvofiit 15 % z celkové v˘roby
modelu Panda. Fiat pÛvodnû plánovat
roãní v˘robu Pandy ve v˘‰i 200 000
kusÛ, ale automobil se stal hitem a sou-
ãasn˘ v˘hled je tedy 240 000 kusÛ roã-
nû. Druhá varianta, oznaãovaná jako
Panda SUV, pfiijde do prodeje v roce
2005.V roce 2006 by se mûl pfiedstavit

i první skuteãn˘ vÛz SUV se znaãkou,
vyvíjen˘ ve spolupráci se Suzuki.

Nejvy‰‰í v˘konn˘ fieditel Fiatu Auto
Herbert Demel je mocn˘m podporova-
telem nového zrodu osobních automo-
bilÛ s pohonem v‰ech kol ve své spo-
leãnosti. Za jeho pÛsobení v ãele Audi
tato znaãka roz‰ífiila pohon v‰ech kol
na celou svou modelovou nabídku.

Také lepší využití továren
Fiat Auto má v úmyslu lépe vyuÏívat

svou rozsáhlou síÈ továren a vytûÏit tak
ze svého majetku vût‰í efektivitu.
„Na‰ím problémem není kapacita a její
vyuÏití.Vyrábût dva milióny automobi-
lÛ se 46 000 zamûstnanci je v pofiádku.
Musíme v‰ak provést strukturální úpra-
vy, jak˘mi je napfiíklad omezení v˘rob-
ní plochy o tfietinu.VyuÏívání kapacity
v pfiípadû Alfy Romeo by se mûlo ze
souãasn˘ch 81 % zv˘‰it na 90 % v roce
2006,“ tvrdí Demel.

K efektivnûj‰ímu vyuÏívání budov
Fiatu by mohlo dojít tfieba tak, Ïe by je
vyuÏívali i jiní uÏivatelé.V historické
továrnû Mirafiori v Turínû kdysi praco-
valo 60 000 zamûstnancÛ. Nyní jich je
zde pouze 14 000. Nadbyteãn˘ prostor
by proto mûl b˘t vyuÏit ke sníÏení
nákladÛ. v

Fiat hledá novou cestu
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Ford Focus: Poprvé se
představila celá rodina

Na autosalonu v PafiíÏi se pfiedstavila
nová generace stûÏejního modelu
evropského Fordu (tato modelová fiada
pfiedstavuje 35 % prodeje znaãky).

Nov˘ Focus byl pfiedveden rovnou ve
v‰ech karosáfisk˘ch variantách, tedy
kromû tfií- a pûtidvefiov˘ch hatchbackÛ
a kombi, které pfiijdou do prodeje je‰tû
letos, byly k vidûní i pfiipravované ver-
ze sedan (plánovaná na jaro 2005)
a coupé-cabrio. DoplÀují uÏ prodávan˘
Focus C-MAX, kter˘ vznikl na stejné
platformû. Nová generace pfiiná‰í
odklon od radikálního designu, oznaão-
vaného jako styl New Edge, k mnohem
konzervativnûj‰ímu pojetí.Tfiídvefiová
verze je v souladu se souãasn˘m tren-
dem stylisticky pojata zcela odli‰nû od
rodinné pûtidvefiové varianty, takÏe se
blíÏí sportovnímu kupé.

Namísto provokujícího vzhledu Ford
sází na nové technologie a vût‰í pro-
stor uvnitfi. I nadále mají b˘t silnou
stránkou focusu nadprÛmûrné jízdní
vlastnosti, coÏ má zaruãit mimofiádnû
tuhá nosná struktura vozu, v detailech
vylep‰ené zadní závûsy kol a nov˘
pomocn˘ rám vpfiedu. Zárukou vysoké
bezpeãnosti vozu je skuteãnost, Ïe byla
navrÏena s vyuÏitím nejv˘konnûj‰ích
poãítaãÛ svûta a pro‰la nároãn˘m ovû-
fiovacím procesem ve stfiedisku pro
bezpeãnost automobilky Volvo ve
·védsku. V nabídce osmi (!) pohon-
n˘ch jednotek je také unikátní záÏeho-
v˘ motor s promûnliv˘m ãasováním
ventilového rozvodu Duratec 1,6 Ti-
VCT (Twin Independent Variable

Camshaft Timing) a fiada vznûtov˘ch
motorÛ Duratorq TDCi, znám˘ch uÏ
z Focusu C-MAX a vybaven˘ch filtry
zachycujícími pevné ãástice. Mezi pfie-
vodn˘mi ústrojími budou na v˘bûr
také ‰estistupÀová pfiímo fiazená pfievo-
dovka a nová pfievodovka s plynulou

zmûnou pfievodového pomûru Dura-
shift CVT.

Nov˘ Focus se s vyuÏitím koncerno-
vého technologického programu C1,
spoleãného i pro vozy Mazda a Volvo,
zaãíná vyrábût v nûmeckém Saarlouis.
Jeho produkce ve Valencii zaãne poãát-
kem roku 2005.Ve ‰panûlském závodû
zatím bude pokraãovat i v˘roba první
generace focusu.

Mazda5: S posuvnými
dveřmi

Mazda v PafiíÏi pfiedstavila v rámci
firemního hesla Zoom-zoom dal‰í svû-

Ïe vyhlíÏející model.Tentokrát se jedná
o sériovou verzi kompaktního miniva-
nu, kter˘ vystfiídá Mazdu Premacy.
V pfiedpremiéfie se tento automobil
pfiedstavil uÏ na jafie v Îenevû jako stu-
die Mazda MX-Flexa.

Jedná se o dal‰í z vozÛ této katego-
rie nabízející aÏ sedmimístné uspofiá-
dání díky f lexibilnímu konceptu
oznaãovanému jako 6+1.Tím se li‰í
od sesterského modelu Ford Focus
C-MAX, kter˘ vznikl na stejné plat-
formû.

Zajímavostí Mazdy5 jsou ‰iroké
posuvné dvefie vzadu na obou stra-
nách, coÏ je u kompaktního vozu, na
rozdíl od velk˘ch MPV, unikátní uspo-
fiádání. Mazda5 se bude vyrábût s vyuÏi-
tím spoleãného technologického pro-
gramu koncernu Ford Motor s oznaãe-
ním C1 stejnû, jako Ford Focus II.
generace (a tedy i Focus C-MAX) resp.
Mazda3.

Hyundai Sonata: Hlavní
cíl je Amerika

V reakci na pfiedstavení nov˘ch
generací americk˘ch verzí vozÛ Honda
Accord a Toyota Camry, coÏ jsou zdale-
ka nejprodávanûj‰í osobní automobily
v USA, pfiipravil Hyundai novou verzi

sedanu Sonata. Souãasnû vznikla i jeho
varianta urãená pro evropské trhy.Ta
dostala do nabídky dva zcela nové
záÏehové motory. âtyfiválec Theta
2,4 l/121 kW je produktem spoleã-
ného v˘voje s DaimlerChryslerem

a Mitsubishi, zatímco ‰estiválec Lamb-
da V6 3,3 l/168 kW je nejnovûj‰í gene-
rací vlastního v˘vojového programu.
Turbodiesel 2,2 l bude pfiipraven aÏ na
rok 2006.

Pro zv˘‰ení stability pfii jízdû velkou
rychlostí byl prodlouÏen rozvor, coÏ
také umoÏnilo je‰tû více zvût‰it prostor
v interiéru. Vylep‰ení podvozkov˘ch
skupin pfiineslo i sníÏení hluku a vibrací.
Nová Sonata se bude pro Evropu vyrá-
bût v Koreji a do prodeje pfiijde poãát-
kem roku, zatímco americká z v˘robní-
ho závodu v Alabamû se k zákazníkÛm
dostane aÏ v polovinû pfií‰tího roku.

Na platformû nové sonaty se koncem
pfií‰tího roku pfiedstaví i nová verze
reprezentaãního modelu XG. Prodej stá-
vající generace XG zÛstal daleko za oãe-
káváním, takÏe ta nová bude muset pfii-
jít s mnohem atraktivnûj‰ím designem.

Suzuki Swift: Maďarský
Japonec pro Evropu

Nástupce oblíbeného modelu Suzuki
navazuje na studii Concept-S, poprvé
vystavenou uÏ pfied dvûma lety na
autosalonu v PafiíÏi.Tfií- nebo pûtidvefio-
v˘ kompaktní hatchback byl od poãát-
ku vyvíjen se zamûfiením na evropské
trhy. Má zcela nov˘ podvozek, kter˘ byl

vyladûn pfii dlouhodob˘ch intenziv-
ních testech na evropsk˘ch silnicích.
Pohonné jednotky budou k dispozici

záÏehové 1,3 l a 1,5 l s promûnliv˘m
ãasováním ventilového rozvodu a vznû-
tov˘ 1,3 l.

Nov˘ Swift zaujme agresivním desig-
nem ve stylu Mini ãi Citroënu C2, kter˘
z nûj uãiní atraktivní vozidlo pro mûst-
sk˘ provoz.Vyrábût se bude samozfiej-
mû opût v závodû Magyar Suzuki
v Ostfiihomi. Do prodeje má nová gene-
race Suzuki Swift pfiijít na jafie 2005.

x
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Dobrý manažer nemusí umět všechno. 
Ale musí vědět, kdo co umí. LeasePlan se 
umí profesionálně starat o firemní vozy. 
Šetří čas a energii svých zákazníků – 
manažerů, kteří pro změnu vědí, jak se 
získaným časem správně naložit. 
Přenechte své starosti o firemní vozovou flotilu 
profesionálům z LeasePlanu a věnujte se 
tomu, co je pro vás opravdu užitečné. 
LeasePlan je světovým i českým lídrem na 
trhu externí správy firemních autoparků. 
Jeho zákazníci odcházejí z práce včas. Mají 
na to čas. A klid. Protože vědí, kdo co umí…



Volkswagen Golf GTI:
Ve zcela novém stylu

Volkswagen pfiipravil nové pokraão-
vání úspû‰né fiady sportovních verzí
svého nejprodávanûj‰ího modelu Golf.
První Golf GTI se pfiedstavil v roce

1976. Jeho nejnovûj‰í varianta se od
bûÏného golfu V. generace li‰í nejen
zmûnûn˘m interiérem (má napfi. speci-
álnû vyvinutá sedadla) a novou pohon-
nou jednotkou 2,0 FSI turbo/147 kW
v kombinaci se ‰estistupÀovou pfiímo
fiazenou pfievodovkou nebo inovativní
pfievodovkou DSG.

Pozoruhodná u Golfu GTI je zásadní
zmûna vnûj‰ího vzhledu tohoto vozu.
Tentokrát nejde jen o úpravy ve stylu
umírnûného tuningu jako dosud, ale
o zcela nov˘ design pfiídû.Ten je pfii stej-
ném základu podstatnû atraktivnûj‰í
a modernûj‰í neÏ u základní verze. Uka-
zuje se,Ïe pfiíchod Murata Günaka aWal-
tera d`Silvy do ãela koncernového
designu bude mít na dosud ãasto kritizo-
van˘ konzervativní vzhled vozÛ z Wolfs-
burgu skuteãnû pozitivní vliv.Do prode-
je se Volkswagen Golf GTI dostane na
pfielomu leto‰ního a pfií‰tího roku.

Mercedes-Benz Vision B
a Vision R: Dva koncepty
nové třídy

Mercedes-Benz pfiedstavil dal‰í dva
koncepty vozÛ oznaãovan˘ch jako
Sport Tourer. My‰lenka této zcela nové
kategorie, kombinující pfiednosti
rodinného automobilu se sportovním
vozem, kombi, vanem a SUV, byla popr-
vé uvedena roku 2002. Zatímco

pÛvodní verze Grand Sport Toureru
Vision R uÏ byla k vidûní poãátkem
roku v Detroitu, pûtimístn˘ kompaktní
Vision B je naprostou novinkou. Oba
naznaãují postupné roz‰ifiování mode-
lové nabídky znaãky o pfiipravované
tfiídy B a R.

Evropská verze Vision R má rozvor
náprav 2980 mm a je koncipována jako
4+2místná s vnitfiním prostorem, kter˘
pfiedãí vût‰inu luxusních sedanÛ.Tento
vÛz má pohon v‰ech kol, vznûtov˘
motor V6 a sedmistupÀovou samoãin-
nou pfievodovku 7G-tronic. S pfiedsta-
vením sériové podoby se poãítá nejdfií-
ve za rok a vyrábût se bude v americké
Alabamû.

Vision B je studie vzniklá na o 43 cm
prodlouÏené platformû tfiídy A, vyuÏíva-
jící samozfiejmû i stejnou sendviãovou
koncepci podvozku.Tfiída B by se mûla
pfiedstavit uÏ na jafie pfií‰tího roku
v Îenevû a také jejím cílem bude pfie-
dev‰ím americk˘ trh, pro kter˘ je tfiída
A pfiíli‰ malá. Vision B charakterizují
ostfie fiezané dynamické rysy, z ãehoÏ je

patrné zamûfiení pfiedev‰ím na mlad‰í
skupiny zákazníkÛ.

Na obou vozech vystaven˘ch na
pafiíÏském autosalonu bylo zajímavé
také první pouÏití zcela nového typu
metalického laku s mimofiádn˘m les-
kem naná‰eného novou technologií,
která je uÏ pfiipravena pro pouÏití
v sériové v˘robû.

Audi A4: Více než moder-
nizace

Co do objemu produkce nejv˘znam-
nûj‰í model Audi (jeho prodej pfiedsta-
vuje více neÏ polovinu prodeje celé

znaãky) doznal pro rok 2005 zásadní
zmûny v konstrukci podvozku, dostal
novû tvarované karoserie sedan i kom-
bi Avant a v nabídce pohonn˘ch jedno-
tek se objevují zcela nové motory.

Zásadnû modernizované Audi A4
dostalo novou masku chladiãe pfiedve-
denou poprvé roku 2003 u studie
Nuvolari quattro. Od té doby se tato
charakteristická maska objevila uÏ
u vozÛ Audi A6, A3 Sportback a A8
W12.Také na zádi A4 nalezneme inspi-

race vycházející z tvarÛ studie Nuvola-
ri. Obû karoserie A4 jsou del‰í neÏ
dosud a v interiéru stojí za zmínku
pouÏití nové generace volantu Audi.

Zcela nové záÏehové motory s pfií-
m˘m vstfiikováním paliva jsou 3,2 FSI
V6/188 kW a pfieplÀovan˘ ãtyfiválec
2,0 T FSI/147 kW.

Nissan Tone: Nový život
pro Sunderland

Nissan pfiipravuje v anglickém Sun-
derlandu roz‰ífiení v˘roby o ãtvrtou
modelovou fiadu.Vzhledem k poklesu
zájmu kupujících o novou primeru se

zde vedle ní, micry a almery bude pro
lep‰í vyuÏití v˘robní kapacity produko-
vat také mal˘ minivan Tone.

Nissan Tone je sestersk˘m modelem
Renaultu Modus a vznikl i na stejné ali-
anãní platformû, známé uÏ z micry
a právû modusu. Prvním náznakem
vzhledu novinky byl vÛz Nissan Note,
urãen˘ jen pro japonsk˘ trh (prodávat
se tam bude od ledna 2005).V PafiíÏi se
pak pfiedstavila evropská verze
s názvem Tone.
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Chevrolet S3X: Nový styl

Souãasnû s anoncí pfiejmenování
vozÛ GM Daewoo na Chevrolet byla
v PafiíÏi pfiedstavena i studie sportovnû-
terénního vozu. Chevrolet S3X nazna-
ãuje nov˘ designérsk˘ styl znaãky.Ten-
to vÛz byl vyvinut v korejském v˘vojo-

vém stfiedisku Daewoo a jeho zákla-
dem je koncernová platforma GM
oznaãovaná jako Theta.Vyrábût se bude
v korejském závodû Bupyong.V Evropû
se bude od roku 2006 prodávat pod
znaãkou Chevrolet, zatímco v Koreji
a dal‰ích asijsk˘ch státech i nadále
s oznaãením Daewoo. Souãasnû s ním
se budou v Bupyongu vyrábût i sester-
ské modely nesoucí znaãky Opel, urãe-
n˘ pro evropské trhy a prodávan˘ rov-
nûÏ od roku 2006, a Saturn, kter˘ bude
od roku 2008 smûfiovat jen do USA.

Chevrolet Matiz M3X:
Atraktivní mini

V PafiíÏi poprvé vystavená studie je
pfiím˘m pfiedobrazem automobilu, kte-
r˘ se stane od jara 2005 v Evropû
nástupcem úspû‰ného minivozu Dae-
woo Matiz. Nov˘ model pfies patrné
pfiedchÛdce pfiichází se zcela osobit˘m
stylem vyuÏívajícím krátké pfievisy

vpfiedu i vzadu. Sportovní vzhled tomu-
to vozítku dodává stfie‰ní spoiler a na
konceptu je pozoruhodné pouÏití svût-
lometÛ se svítícími diodami (LED).
Mnohé z tûchto atraktivních doplÀkÛ,
stejnû jako litá 16" kola ãi zdvojené
koncovky v˘fuku, sice sériová verze
mít nebude, nicménû celkov˘ styl vozu
naznaãuje, Ïe i bez nich pÛjde o atrak-
tivní miniautomobil s pfiekvapivû pro-
stornou kabinou.Vystavovan˘ koncept
mûl jako pohonnou jednotku ãtyfiválec
nové generace o objemu 1,0 l a v˘konu
47 kW. Prodej nového matizu by mûl
zaãít v ãervnu 2005.

Porsche Boxster: Pokra-
čování ofenzívy

Jen nedlouho po pfiedvedení nové
generace základního modelu 911 Car-
rera pfiichází Porsche se zcela novou
generací své nyní uÏ nejstar‰í modelo-
vé fiady Boxster. Nov˘ boxster pfiichá-
zí s vy‰‰ím v˘konem v základní verzi
(2,7/176 kW) i ve verzi S (3,2 l/206
kW). Má je‰tû lep‰í jízdní vlastnosti
a je bezpeãnûj‰í neÏ dosud (mj. je
prvním roadsterem vybaven˘m hlavo-
v˘mi airbagy a v hlavové opûfie má
airbag chránící krãní pátefi). Zmûny
vnûj‰ího vzhledu nové generace
boxsteru jsou ov‰em spí‰e kosmetic-
kého rázu. K zásadní zmûnû proto
dojde aÏ za rok, kdy se na autosalonu
ve Frankfurtu poprvé pfiedstaví i ver-
ze kupé. v

x
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Krátce
Ferrari představilo v PafiíÏi zcela
novou generaci sv˘ch osmiválcÛ.
F430 je pozoruhodnou ukázkou vyu-

Ïití hliníku v automobilové konstrukci
a ukazuje na moÏnosti pfienosu tech-
nick˘ch inovací ze stavby monopostÛ
formule 1 (napfi. elektronicky fiízené
polosamoãinné fiazení, elektronick˘
diferenciál, na volantu umístûné ovlá-
dání jízdní dynamiky, uhlíko-keramic-
ké brzdy ãi aerodynamické fie‰ení
s difuzorem pod podlahou na zádi).

Proton GEN-2 je zatím ve v˘robû
jen ve verzi s pravostrann˘m fiízením.
Je to ‰koda, protoÏe jde o automobil
vyvinut˘ ve spolupráci s techniky
Lotusu, anglické firmy, která je
v majetku malajské automobilky. Jeho
studio navrhlo design, v Hethelu byl
vyvinut motor 1,6 l CAMPRO, inÏen˘-
fii Lotusu se podíleli i na v˘voji pod-
vozkov˘ch skupin, takÏe Proton GEN-
2 by mûl b˘t automobilem se zcela
mimofiádn˘mi jízdními vlastnostmi.

Automobilka AvtoVAZ/Lada na
6. Mezinárodním moskevském auto-
salonu pfiedstavila koncept luxusního
modelu Lada Priora, dfiíve uvádûného

jako VAZ 2170, u nûhoÏ bylo podle
‰éfdesignéra Jevgenije Lobanova
poprvé u ruské automobilky vyuÏito
poãítaãového designu CAD. V˘roba
tohoto vozu, pohánûného motorem
1,8 l, by mûla zaãít v roce 2007. Mno-
hem pozdûji se do v˘roby dostane vÛz
vystavovan˘ jako studie Lada Siluet
a navazující na dfiíve vystavovan˘
koncept VAZ 2116.Ten je pfiipravo-
ván aÏ na rok 2010.

Connaught Type-D je revoluãní
koncept sportovního vozu se slav-
n˘m jménem (nesly jej v 50. letech
úspû‰né britské závodní vozy).Toto
kupé 2+2 bude pohánût unikátní
hybridní systém vyuÏívající poprvé
motor V10. Cílem tvÛrcÛ vozu Tima
Bishopa a Tonyho Martindaleho je
vytvofiit supersport plnící ultranízké
emisní limity, plánované aÏ na rok
2010, a souãasnû dosáhnout pûtihvûz-
diãkové hodnocení pfii crash-testu
Euro-NCAP. V˘roba má zaãít v roce
2006. v

Fo
to

:F
er

ra
ri

Fo
to

:L
ad

a

Auto Data & News | Září 2004 | Ze světa 7



Z domova | Auto Data & News | Září 20048

SPOLEČNOST BARUM
CONTINENTAL JE NEJEN
UKÁZKOU, JAKÝ VÝZNAM
MĚLA SPRÁVNÁ VOLBA
STRATEGICKÉHO PARTNE-
RA, ALE I TOHO, ŽE JEN
SAMOTNÉ INVESTICE BY
K ÚSPĚCHU NESTAČILY

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

OTROKOVICE | V záfií mûli v Otrokovi-
cích hned dvakrát dÛvod k oslavám.Ta
první oslava, tedy v˘roba jubilejní sto-
milionté pneumatiky, pfiipomínala
úspûchy nedávné minulosti, zatímco ta
druhá, zahájení v˘roby v novém v˘rob-
ním závodû HTC2, pfiiná‰í nadûji na je‰-
tû úspû‰nûj‰í budoucnost.

Chtějí být největší
Spoleãnost Barum Continental je

dnes nejen nejvût‰ím v˘robcem pneu-
matik v âeské republice, ale od roku
1999 také nejvût‰ím v celé Evropû.

„Dnes uÏ jsou na svûtû jen dva vût‰í
v˘robní závody, oba v USA. Ale aÏ
dokonãíme uÏ schválené nové projek-
ty, budeme vyrábût nejvíce pneumatik
na svûtû,“ fiíká s hrdostí Pavel Pravec,
pfiedseda v˘konného v˘boru spoleã-
nosti Barum Continental.

V Otrokovicích nejen zvy‰ují objem
produkce (za deset let vzrostla roãní
v˘roba z necel˘ch 3,1 milionu kusÛ
v roce 1993 na loÀsk˘ch témûfi 16,3
milionu), ale pfiedev‰ím produktivitu
(poãet zamûstnancÛ se souãasnû zv˘‰il
jen z 3666 na 4622!).

Neménû v˘znamné je i to, Ïe se zde
vyrábûjí stále kvalitnûj‰í a nároãnûj‰í
plá‰tû. Od roku 2002 napfiíklad v Otro-
kovicích vyrábûjí i pneumatiky pro
rychlosti aÏ do 240 km/h. „Namísto
masové v˘roby levn˘ch plá‰ÈÛ vyrábí-
me také hi-tech pneumatiky té nejvy‰‰í
kvality,“ fiíká Pavel Pravec. „Roz‰ifiuje se
také sortiment vyrábûn˘ch pneumatik.
Ty jsou stále sloÏitûj‰í, draÏ‰í a techno-
logicky nároãnûj‰í.“ Jeho slova potvrzu-
je i ona jubilejní pneumatika, kterou se
stal letní plá‰È Continental ContiSpor-
tContact 2. „To by mûlo b˘t zárukou
i do budoucna, Ïe se od nás v˘roba za
ãas nebude stûhovat dále na v˘chod za
levnûj‰í pracovní silou,“ fiíká Pravec.

RovnûÏ novû otevíran˘ závod HTC2
je urãen pro v˘robu speciálních vyso-
korychlostních pneumatik.Vybudován
byl díky investici koncernu Continen-

tal ve v˘‰i 2,3 miliardy korun. Jeho ve‰-
kerá produkce v plánovaném objemu
3 milionÛ pneumatik roãnû bude urãe-
na na v˘voz. „Závod je vybaven nejmo-
dernûj‰í strojní technologií a zároveÀ
aplikuje nejnovûj‰í poznatky v oblasti
organizace v˘roby. Realizace projektu
pfiiná‰í kromû nov˘ch hi-tech v˘rob-
ních postupÛ i nov˘ druh podnikové
kultury a zv˘‰enou efektivitu práce,“
fiíká Pavel Pravec.

Deset let s Continentalem
Spoleãnost Barum Continental patfií

mezi nejdynamiãtûji se rozvíjející pod-
niky v âeské republice. Pro Barum zna-
menal pfielom rok 1993, kdy byl vytvo-
fien první spoleãn˘ podnik s nûmec-
k˘m koncernem Continental, kter˘
vyhrál v boji o získání Barumu s ital-
sk˘m Pirelli. Continental je sice nûmec-
kou spoleãností, nicménû jeho nejv˘-
znamnûj‰ími akcionáfii jsou americké
investiãní a penzijní fondy. Na rozdíl od
jin˘ch pneumatikáfisk˘ch koncernÛ,
zab˘vajících se pfiedev‰ím v˘robou
pneumatik a pfiíbuzn˘mi odvûtvími,

Continental je jedním z nejv˘znamnûj-
‰ích dodavatelÛ automobilového prÛ-
myslu i v dal‰ích oblastech, jako jsou
napfi. kapalinové, vzduchové a elektro-
nické systémy.

V˘roba pneumatik má ve zlínském
kraji uÏ 70letou tradici.V Otrokovicích
se pneumatiky vyrábûjí od roku 1972.
Do spojení s koncernem Continental,
tedy 1. bfiezna 1993 se jich zde vyrobi-
lo 45 milionÛ kusÛ. Znaãka Barum sice
v rámci koncernu zaujímá aÏ tfietí stu-
pínek v koncernové hierarchii za ‰piã-
kovou Continental a stfiedními Uniroyal
a Semperit. JenÏe v Otrokovicích se
vyrábûjí i plá‰tû dal‰ích koncernov˘ch
znaãek vãetnû Continentalu.Vzhledem
ke spoleãnému podniku s Michelinem
dokonce 15 % otrokovické produkce
nese tuto z hlediska trhu konkurenãní
znaãku.

Nové myšlení
„KaÏd˘ má pfied oãima jen investi-

ce, ale ty samotné nestaãí. Neménû
dÛleÏité je i vyuÏívání v˘robního zafií-
zení, toho stávajícího i nového.To je
v Barumu Continental dáno zpÛso-
bem fiízení vycházejícím ze systémÛ
pfiicházejících z Japonska a Spoje-
n˘ch státÛ, jako jsou Kandan ãi Kai-
zen“ fiíká Pavel Pravec. „Jedná se ale
o podobné metody, jaké zde uÏ ve 30.
letech zavádûl BaÈa. Dodnes nikdo
nevymyslel Ïádn˘ motivaãní systém,

kter˘ by byl lep‰í neÏ ten jeho,“ neo-
pomene dodat.

„DÛleÏité je zapojit v‰echny zamûst-
nance do v˘robního procesu tak, aby
z vlastní iniciativy pomáhali tam, kde je
to zapotfiebí.S tím pfii‰el právû BaÈa. Jeho
zákaznick˘ systém s heslem „Ná‰ zákaz-
ník, ná‰ pán“ funguje i uvnitfi podniku.
Jako zákazník zde vystupuje pfiedev‰ím
prodejní sekce a marketing.V˘roba jim
musí slouÏit a splnit jejich pfiání, i kdyÏ
zde samozfiejmû musejí b˘t hranice,kdy
uÏ vyhovûní jejich poÏadavkÛm je nee-
konomické. Dal‰ím zákazníkem pak je

v˘robní dûlník. Jemu musí slouÏit v‰ich-
ni vãetnû vedení aby se mu vyrábûlo co
nejlépe," vysvûtluje Pavel Pravec.

„Podobnû vyuÏíváme i systém nikdy
nekonãícího zlep‰ování, zaveden˘
pfied pÛl stoletím u Toyoty. Jeho zákla-
dem je t˘mová práce, do které se zapo-
jují v‰ichni, vãetnû dûlníkÛ. Jsem
nesmírnû hrd˘ na to, kdyÏ na schÛz-
kách dûlnicí prezentují v˘sledky úko-
lÛ, které si sami zadali,“ fiíká Pavel Pra-
vec. „Pfiinutit zamûstnance spolupra-

covat znamenalo zmûnu jejich my‰le-
ní, návrat k tomu, co tu bylo pfied vál-
kou. Pfiem˘‰let o tom, co bych mohl
udûlat lépe, aby si mû v‰imli, nebo
abych v pfiípadû sniÏování stavu nebyl
ten, koho se to bude t˘kat.To je mno-
hem vût‰í pfiínos, neÏ investice do
nov˘ch technologií.“

Na kvalitu v˘roby mají vliv i dal‰í
vûci. Dafií se napfiíklad sniÏovat poãet
pracovních úrazÛ. „To je dáno korelací
mezi úrovní disciplíny a úrazovostí,“
vysvûtluje Pavel Pravec. „DÛsledná dis-
ciplína pfii práci vyústí v kvalitu."

Stále pod dohledem
Na kvalitu produkce pfiijíÏdûjí do

Otrokovic dohlíÏet i zástupci automo-
bilek, které odtud odebírají plá‰tû pro
první montáÏ. Jedná se o znaãky kon-
cernÛ Volkswagen, DaimlerChrysler,
Ford, GM, BMW ãi PSA. Nejvût‰ím
odbûratelem v souãasné dobû pfiitom
kupodivu není ·koda Auto, ale Renault.

Barum Continental je také obchodní
organizací, která je zodpovûdná za pro-
dej koncernov˘ch pneumatik ve

v˘chodní Evropû a následnick˘ch
zemích b˘valého Sovûtského svazu.

„To, Ïe se investice k nám spoleãnosti
Continental vyplácejí, dokazuje jejich
rostoucí objem smûfiující do Otrokovic,“
fiíká s hrdostí Pavel Pravec. „Do budouc-
na ale nesmíme udûlat stejnou chybu
jako ty zemû, ze kter˘ch se dnes v˘roba
stûhuje k nám. Mzdy u nás nesmûjí rÛst
v závislosti na inflaci jako tomu do znaã-
né míry bylo dosud, ale musejí se zvy‰o-
vat jen s rostoucí produktivitou.“ v

Ohlédnutí za úspěchy i výhled vpřed

Deset let partnerství Barum-Continental
rok počet zaměstnanců tržby (mil. Kč) export (mil. Kč)
1993 3666 3617 1427
1994 3840 5668 2917
1995 3845 7521 3648
1996 3756 8151 4256
1997 3806 9635 5767
1998 3702 12058 8122
1999 3868 14784 11030
2000 3991 16085 12546
2001 4171 18130 14235
2002 4432 20783 17307
2003 4622 21606 18084
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S ING. JINDŘICHEM 
NEVRLOU – GENERÁLNÍM
ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI
AUTO PALACE PRAHA
HOVOŘÍME O PROBLEMA-
TICE PRODEJE VOZŮ DVOU
ROZDÍLNÝCH ZNAČEK
A O SOUČASNÉM VÝVOJI
NA ČESKÉM AUTOMOBI-
LOVÉM TRHU

ANTONÍN MATĚJKA, 
AUTO DATA  & NEWS

Společnost Auto Palace Praha je
u nás známá především jako impor-
tér japonských automobilů Mazda.
Před několika lety jste se rozhodli,
že začnete prodávat i vozy značky
Ford. Co vás k tomu vedlo?

Pfiedev‰ím to, Ïe jsme mûli v na‰em
centru v Praze na Spofiilovû volnou
prodejní a servisní kapacitu. Objekt
byl v dobû vzniku dimenzován

s v˘hledem na nûkolik let, ãi desítek
let dopfiedu, a to nám vlastnû umoÏni-
lo tuto volbu, která je pro nás pocho-
pitelnû velmi zajímavá i z hlediska cel-
kového byznysu. O druhé znaãce, jeÏ
by doplnila Mazdu, jsme uvaÏovali
nûkolik let, a to, Ïe jsme se nakonec
rozhodli pro Ford, není nikterak
náhodné. Jedná se totiÏ o pfiedního
svûtového v˘robce automobilÛ
s obrovsk˘m prodejním potenciálem
a atraktivní modelovou nabídkou.
Navíc znaãky Ford a Mazda patfií do

jednoho koncernu, kter˘ pro oba
v˘robce vytváfií v˘hodné synergické
efekty ve v˘voji nov˘ch modelÛ.

Bylo těžké přesvědčit zákazníky,
aby si k vám chodili kupovat
i vozy značky Ford?

Musím fiíci, Ïe první rok byl opravdu
velmi tûÏk˘.Museli jsme se nejen pfiizpÛ-
sobit jiné prodejní a marketingové stra-
tegii, ale také se identifikovat pfied zákaz-
níky jako nové prodejní místo znaãky
Ford.To nebylo vÛbec jednoduché,zvlá‰-
tû tady v Praze,kde je velká konkurence
mezi prodejci nov˘ch automobilÛ,
a vyÏádalo si to nemalé úsilí ze strany
na‰ich zamûstnancÛ. Navíc jsme museli
investovat nemalé finanãní prostfiedky
do intenzivní propagace a reklamy.

Dnes ovšem patříte mezi největší
a nejúspěšnější dealery značky
Ford v České republice.

Ano, v souãasné dobû jsme druh˘m
nejvût‰ím prodejcem znaãky Ford na
na‰em trhu. Letos v na‰em centru
v Praze na Spofiilovû prodáme 800 aÏ
900 nov˘ch fordÛ a k tomu navíc skoro
stejn˘ poãet automobilÛ znaãky Maz-
da. PfiestoÏe obû znaãky mají rozdíl-
nou, jasnû vyhranûnou klientelu, navzá-
jem se nekanibalizují, ale spí‰ vhodnû
doplÀují. Ford je na rozdíl od Mazdy
více fleetovou znaãkou a navíc má
v portfoliu i dobfie prodejné uÏitkové
vozy Transit.

Jakým způsobem probíhá prodej
a servis vozů Mazda a Ford pod
jednou střechou?

Pro kaÏdou znaãku máme separátní
firmu, v˘hradní prodejce a pfiijímací
techniky. Obû znaãky mají pochopitel-
nû i svoje specializované, dle firemních
standardÛ pro‰kolené odborníky, bûÏ-
né univerzální servisní úkony ov‰em
dûláme spoleãnû jak pro vozy Mazda,
tak i Ford.

Líbila by se vám některá další kon-
cernová značka? Například Land
Rover či Jaguar.

Do na‰í prodejní filozofie by zapada-
la pfiedev‰ím znaãka Jaguar, neboÈ
v souãasné dobû nemáme v nabídce
luxusní vozy, které
by k nám pfiilákaly
nejen novou kliente-
lu, ale také zv˘‰ily
prestiÏ na‰í spoleã-
nosti na zdej‰ím
trhu. Do budoucna
budeme ov‰em o tfie-
tí znaãce váÏnû uva-
Ïovat.

V letošním roce došlo ke stagnaci
českého automobilového trhu.
Jaké jsou, dle vašeho soudu, hlav-
ní příčiny poklesu prodeje nových
osobních a užitkových vozů?

V první polovinû roku prodej nov˘ch
vozÛ negativnû ovlivnilo hned nûkolik
faktorÛ. Jedním z nich byla zmûna záko-
na o dani z pfiidané hodnoty, která se
nejen promítla do vy‰‰í sazby DPH  pro
finanãní leasing, ale která na nûkolik
mûsícÛ zásadnû ovlivnila administrativu
vût‰iny firem v âeské republice. K vût-
‰ímu odbytu automobilÛ samozfiejmû
nepfiispûly ani médii podporované opti-
mistické prognózy, které v potenciál-
ních zákaznících vzbuzovaly dojem, Ïe
po vstupu na‰í zemû do Evropské unie
a zavedení takzvané blokové v˘jimky
dojde k dramatickému poklesu cen
dováÏen˘ch vozÛ.

Osobnû si myslím, Ïe v souãasné
dobû, kdy stoupají reálné mzdy obyva-
telstva, není Ïádn˘ logick˘ dÛvod
k tomu, aby prodej nov˘ch automobilÛ
u nás nadále stagnoval. Vûfiím, Ïe jiÏ
v posledních mûsících tohoto roku
dojde k v˘raznému oÏivení trhu.

Na to, aby se v České republice
začalo snižovat průměrné stáří

vozového parku, by se ovšem
muselo u nás prodávat ročně oko-
lo 250 000 nových vozů. To asi
není v blízké budoucnosti reálné?

Podle deset let star˘ch prognóz jsme
skuteãnû mûli prodávat v souãasné

dobû na ãeském trhu okolo ãtvrt milio-
nu nov˘ch vozÛ.V Maìarsku, které má
pfiibliÏnû stejn˘ poãet obyvatel jako
âR, se to podafiilo. K omlazení vozové-
ho parku bychom potfiebovali dokonce
prodávat  více neÏ 250 000 nov˘ch
vozÛ roãnû, pfii stávající vládní politice,
která pfiíli‰ nepodporuje podnikání
zejména stfiednû velk˘ch firem, to v‰ak
skuteãnû není ve stfiednûdobém hori-
zontu reálné.V Holandsku, které má 16
milionÛ obyvatel, se napfiíklad roãnû
prodává 550 000 nov˘ch automobilÛ!

Jaké novinky chystáte na začátek
příštího roku?

Pfiedev‰ím novou Mazdu5, která se
nedávno pfiedstavila na autosalonu
v PafiíÏi a která v na‰í nabídce nahradí
model Premacy. Neménû atraktivní
bude rovnûÏ sportovní verze Mazda6
MPS. Pfiíznivce znaãky Ford pravdûpo-
dobnû nejvíce potû‰í nová generace
modelové fiady Focus. v
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Mazda a Ford se skvěle doplňují

HIROŠIMSKÁ AUTOMOBIL-
KA SE S NOVÝMI MODELY
OPĚT VRACÍ NA PŘEDNÍ
MÍSTA EVROPSKÉHO
AUTOMOBILOVÉHO TRHU.

ANTONÍN MATĚJKA,
AUTO DATA  & NEWS

Je‰tû pfied tfiemi lety to s automobil-
kou Mazda nevypadalo na evropském
trhu nikterak rÛÏovû. Roãní prodej
japonské firmy se propadl na rekordní
minimum 139 388 vozÛ a podíl na cel-
kovém trhu poprvé za deset let v˘raz-
nû poklesl pod jedno procento. Z jasné
japonské trojky na evropském trhu
z poãátku devadesát˘ch let minulého
století (285 011 prodan˘ch vozÛ
v roce 1991) zÛstal jen mihotav˘
odlesk dávné slávy, kter˘ nekompro-
misnû uhasínal v obrovském boomu
konkurenãní znaãky Toyota.

Nov˘ ozdravn˘ modelov˘ program
Millenium ov‰em pfiinesl zásadní zmû-

nu ve vnímání znaãky Mazda na evrop-
ském trhu. Modelové fiady Mazda6, Maz-
da3, Mazda2 a RX-8 pfiinesly loni k˘Ïe-
n˘ obrat v prodejních statistikách firmy,
na ãemÏ mûla nejvût‰í zásluhu modelo-
vá fiada Mazda6 s více neÏ 100 000 pro-

dan˘mi vozy. RovnûÏ leto‰ní rok potvr-
zuje stále se lep‰ící pozici Mazdy na
evropském trhu. Za prvních osm mûsí-
cÛ vykazují prodeje hiro‰imské firmy
200 000 automobilÛ a obrovskou dyna-
miku dal‰ího rÛstu, ke které by mûly

v následujících mûsících pfiispût nové
modely Mazda5 a rostoucí produkce
vozÛ Mazda2 ve ‰panûlském závodû ve
Valencii.V nejbliÏ‰ích letech by Mazda
chtûla v Evropû prodávat 350 000 vozÛ
roãnû pfii 2% podílu na trhu. v

Evropské prodeje Mazdy rostou
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Perspektivní Bosch
SPOLEČNOST ROBERT
BOSCH GMBH ZAMĚSTNÁ-
VÁ VE SVÝCH FIRMÁCH
V ČESKÉ REPUBLICE
TÉMĚŘ 7000 OSOB A JEJÍ
CELKOVÝ OBJEM VÝROBY
A OBCHODU ČINIL V LOŇ-
SKÉM ROCE 760 MILIONŮ
EUR

ANTONÍN MATĚJKA,
AUTO DATA & NEWS

V âeské republice sídlí nûkolik na
sobû nezávisl˘ch dcefiin˘ch firem
spoleãnosti Robert Bosch GmbH
Stuttgart – kromû obchodních spo-
leãností se na na‰em úêemí nacházejí
i dva velmi v˘znamné v˘robní závody
zaji‰Èující produkci komponentÛ pro
svûtov˘ automobilov˘ prÛmysl. První
z nich,Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava, se
specializuje na v˘robu vysokotlak˘ch
ãerpadel a vstfiikovacích systémÛ

typu common rail.V souãasné dobû
se jedná o nejvût‰í závod tohoto dru-
hu na svûtû (témûfi 5000 zamûstnan-
cÛ), a tak není divu, Ïe mezi jeho
hlavní odbûratale patfií vût‰ina auto-
mobilov˘ch firem vyrábûjích vznûto-
vé pfieplÀované motory.Novû vybu-
dovan˘ závod III v Jihlavû-Pávovû
navíc patfií mezi technologicky

nejmodernûj‰í továrny na evropském
kontinentu.

Druhou  v˘robní základnou firmy je
závod Robert Bosch spol.s r.o. v âes-
k˘ch Budûjovicích, kter˘ se orientuje

na produkci pro koncernovou divizi
K3 – systém fiízení spalovacích moto-
rÛ. Z konkrétních produktÛ jmenujme
alespoÀ sací moduly, nádrÏové ãerpad-
lové moduly, víka hlavy válcÛ, elektric-
ká palivová ãerpadla ãi elektronické
plynové pedály. Podnik v âesk˘ch
Budûjovicích disponuje vlastním v˘vo-
jov˘m oddûlením, které se specializuje

na dal‰í v˘voj jiÏ zmínûného nádrÏové-
ho ãerpacího modulu, kter˘ továrna
dodává mimo jiné automobilkám Fiat,
PSA, DaimlerChrysler, Toyota, Nissan
a Volvo.V˘vojoví pracovníci se v blízké
budoucnosti doãkají nového technolo-
gického a v˘vojového centra, které fir-
ma zaãiná budovat s celkovou investicí
ve v˘‰i 4 milionÛ eur. v

INZERCEx

Nov˘m generálním fieditelem spo-
leãnosti Citroën âeská republika s.r.o.
byl jmenován od 1.9. 2004 pan Marc
Gueudin.Od záfií 1998 aÏ do souãasnos-
ti  fiídil M. Gueudin poboãku Citroënu
v Polsku. Za jeho pÛsobení se rozrostla
tamûj‰í síÈ autorizovan˘ch prodejcÛ
znaãky Citroën  o 70% a dnes tam
pÛsobí 57 prodejcÛ na 64 prodejních
místech. Marc Gueudin pracuje u Cit-
roënu jiÏ 27 let a ve funkci vystfiídal
pana Phillippa Vincenta, kter˘ ke stej-
nému datu pfiebírá funkci generálního
fieditele firmy Citroën Slovenská
republika. v

Nový šéf
Renaultu
Česká 
republika

RovnûÏ ve spoleãnosti Renault âes-
ká republika do‰lo k témuÏ datu ke
zmûnû na postu generálního fieditele.
Pana Philippa Corneta vystfiídal ve
funkci  Jean-Pierre Ripoll (56), kter˘
pfiedtím pÛsobil jako generální fieditel
Renaultu ve Slovinsku. Jean-Pierre
Ripoll je absolventem vysoké ‰koly
obchodní v Marseille a u firmy Renault
je zamûstnán od roku 1973. v

Změna ve vedení společnosti
Citroën Česká republika
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Česká republika přilákala další továrnu

PRŮMĚRNÝ VĚK OSOB-
NÍCH AUTOMOBILŮ V ČES-
KÉ REPUBLICE SE ZA
1. POLOLETÍ 2004 MÍRNĚ
ZVÝŠIL

PRAHA | Ke 30. ãervnu bylo podle
Centrálního registru vozidel MV v âes-
ké republice evidováno 5 144 664
kusÛ motorov˘ch vozidel, coÏ zname-
ná nárÛst oproti konci roku 2003 o 87
173 kusÛ. PrÛmûrn˘ vûk motorov˘ch
vozidel ãinil 16,29 roku, zatímco prÛ-

mûrn˘ vûk na konci roku 2003 byl
16,28 roku.

Osobních automobilÛ bylo v âeské
republice ke 30. ãervnu 2004 registro-
váno celkem 3 763 129 kusÛ v prÛ-
mûrném vûku 13,51 roku. Je to o 57
117 vozidel více neÏ ke konci roku

2003, kdy jejich prÛmûrn˘ vûk ãinil
13,49 roku. PrÛmûrn˘ vûk osobních
automobilÛ je tedy stále na úrovni
konce minulého století, kdy ke 31. 12.
2000 ãinil prÛmûrn˘ vûk vozového
parku osobních automobilÛ v âR
13,51 roku. v
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âeská investiãní agentura CzechIn-
vest sdûlila, Ïe americk˘ v˘robce auto-
mobilov˘ch dílÛ Stant Manufacturing
postaví na v˘chodû âeské republiky
továrnu za 6 milionÛ eur. Budou se zde
vyrábût automobilové díly. Agentura
uvedla, Ïe továrna zamûstná nejménû

100 lidí a bude postavena ve v˘chodní
ãástí Karviné, 380 km od Prahy.

Spoleãnost Stant je souãástí britské
spoleãnosti Tomkins Plc. Nová továrna
bude vyrábût víãka nádrÏí a ventily pro
nádrÏe paliva. Její v˘robky se budou
dodávat pro rÛzné evropské automobilo-

vé továrny vãetnû Jaguaru a Land Rove-
ru, které patfií Fordu. Spoleãnost Stant
uvedla, Ïe v âeské republice moÏná zalo-
Ïí i v˘zkumné a v˘vojové stfiedisko.

„V souãasnosti uvaÏujeme o tom, Ïe
v Karviné umístíme nejen v˘robní ãin-
nost, ale také návrháfiskou ãinnost,“

sdûlil zástupce spoleãnost. „Nové návr-
háfiské centrum by zamûstnalo aÏ 25
inÏen˘rÛ.“ Agentura Reuters zazname-
nala, Ïe âeská republika je mezi nov˘-
mi ãleny Evropské unie na vedoucím
místû pokud jde o v˘‰i zahraniãních
investic na jednoho obyvatele. v

Šok pro britské tradicionalisty
VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Anglie ustrnula podruhé v ‰oku. Jen
nedlouho poté, kdy se majitelem lon-
d˘nského fotbalového klubu Chelsea
stal Rus Roman Abramoviã, jin˘ rusk˘
milionáfi koupil jednoho z posledních
britsk˘ch v˘robcÛ sportovních auto-
mobilÛ, firmu TVR. Mezi asi tuctem
nezávisl˘ch britsk˘ch v˘robcÛ je TVR
zdaleka nejvût‰í, protoÏe jeho v˘roba
pfiedstavuje polovinu jejich celkové
produkce. Její dosavadní majitel Peter
Wheeler prodal 100 % sv˘ch akcií
Nikolaji Smolenskému údajnû za 27
milionÛ dolarÛ.

Firmu zaloÏil v roce 1947 Trevor Wil-
kinson. Pfied 23 lety ji koupil a pfied
krachem zachránil právû Peter Whee-
ler. Jeho ãinnost, neustávající pfiiliv
nov˘ch modelÛ a dokonce zavedení
v˘roby vlastních motorÛ uvádûla
odborníky v úÏas. Dokázal pfiekonat
i období poklesu zájmu o sportovní
vozy, postupnû firmu stabilizoval, roz‰í-
fiil v˘robu a nalezl prodejce i v Japon-
sku a JiÏní Africe. Plánoval montáÏ vozÛ

v Malajsii a JiÏní Americe a pfiipravoval
zahájení prodeje také v USA. Letos uÏ
pfiedstavil dva nové modely  - Sagaris
a Tuscan 2.

V polovinû 90. let TVR vyrábûlo
dokonce kolem 2000 vozÛ roãnû. JenÏe
prodej vozÛ TVR v posledních letech
trvale klesal pod hranicí rentability, za
kterou se pro firmu této velikosti
pokládá 1000 vozÛ roãnû. Pfiesto TVR
je‰tû v roce 2002 vykázalo zisk 400 000
liber.V souãasné dobû firma v továrnû
v Blackpoolu zamûstnává asi 400 lidí.

Wheeler má údajnû i do budoucna
dohlíÏet na ãinnost firmy a v˘voj
nov˘ch vozÛ. S finanãní investicí od
nového majitele bude mít TVR ‰anci
roz‰ífiit nabídku vozÛ i o dal‰í verze
s levostrann˘m fiízením, protoÏe to
z bohaté ‰kály modelÛ firmy mají jen
dva - Tuscan a Tuscan S. Zatím je kromû
Velké Británie v˘znamnûj‰ím trhem
pro TRV jen Japonsko rovnûÏ s pravo-
strann˘m fiízením.

Nikolaj Smolenskij (24) se jako syn
jednoho z nejmocnûj‰ích moskevsk˘ch
oligarchÛ Alexeje Smolenského vystu-
doval v Lond˘nû a v roce 2001 se stal

nejmlad‰ím rusk˘m ‰éfem banky v Pjer-
voje OVK. Jeho velkorysé projekty, kte-
ré zde odstartoval, vesmûs skonãily fias-
kem. Jeho otec se po kolapsu jedné ze
sv˘ch bank SBS-Agro dlouhodobû zdr-
Ïuje ve Vídni a stejnû jako jiní b˘valí

podporovatelé prezidenta Jelcina se
Rusku vyh˘bá. v

PRODUKCE VOZŮ TVR
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výroba 1321 936 810 750
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zemích, kde se bude logan prodávat,
chybí levn˘, ale „znaãkov˘“ vÛz s vyso-
kou uÏitnou hodnotou. Znaãkov˘
v tomto smyslu znamená s garancí
nûkteré ze svûtov˘ch automobilek
resp. vyroben˘ z osvûdãen˘ch kompo-
nentÛ takové znaãky.

Dacia v segmentu osobních auto-
mobilÛ (nepoãítaje v to uÏitkové úpra-
vy) dosáhla v tomto roce obrovského
nárÛstu a to prakticky z nulov˘ch pro-
dejÛ v loÀském prvním pololetí na
239 vozÛ v leto‰ním prvním pololetí.
Za úspûchem stojí jednak zaãlenûní
distribuãní sítû do prodejÛ Renaultu
a jednak pfiedstavení modelu Solenza.
Pfiitom do reklamy firma prakticky
vÛbec neinvestovala. (Imageovû srov-
natelné znaãky Lada se letos prodalo
jen 144 ks). JiÏ v pfií‰tím roce by chtûl
Renault na ãeském trhu prodat 2 tisí-
ce loganÛ. Na úkor koho pÛjdou tyto
prodeje?

Ojetý nebo nový?
První skupinu zákazníkÛ budou urãi-

tû tvofiit lidé, ktefií si chtûjí koupit
solidní ojetinu napfi. ·kodu Felicii, ale
i vyspûlej‰í fabii. V tomto smûru jim
logan urãitû za stejnou cenu nebo za
je‰tû akceptovateln˘ pfiíplatek nûkoli-
ka desítek tisíc korun nabídne v mno-
ha smûrech více. O tom, Ïe levné vozy
jsou konkurencí ojetinám svûdãí napfi.
i leto‰ní kampaÀ leasingové spoleãnos-
ti ·koFIN, kter˘ se nese pod sloganem
Nové je lep‰í.

Druhou silnou konkurenãní skupinu
lze spatfiovat v nové produkci domácí
znaãky, vãetnû jejich akãních nabídek
od spfiíznûné leasingové spoleãnosti
·koFIN. Souãástí marketingové strate-
gie ·koFINu je vysvûtlit, Ïe nov˘ vÛz si
mÛÏe pofiídit opravdu kaÏd˘.A o to jde
v cenovû orientovaném segmentu
moÏná nejvíc: pfiesvûdãit spotfiebitele
ne Ïe vÛz je nejlevnûj‰í, ale nejdostup-
nûj‰í.

Pfii pohledu na modelové sloÏení
znaãky ·koda je pfiitom zfiejmé, Ïe lidé
vyhledávají cenovû nejdostupnûj‰í
modely, neboÈ 7 z 10 prodan˘ch ‰kodo-
vek pfiipadá na nejmen‰í fabii a záro-
veÀ jednoznaãnû vede nejlevnûj‰í vari-
anta „hatchback“, která je v prodejích
zastoupena skoro 40 %.

Tfietí konkurenãní skupinu pfiedsta-
vují vozy operující v nejlevnûj‰ím
segmentu. S novou dacií je pojí pfie-
dev‰ím ãasto spartánské vybavení,
av‰ak na rozdíl od relativnû velké
dacie nabízejí celkovû málo uÏitného
prostoru. I tak stojí v prÛmûru
o nûkolik desítek tisíc více, neÏ
rumunská novinka. Otázkou ov‰em
je, jaké strategie chystají zástupci
tûchto modelÛ jako odezvu na její
uvedení na trh. Obecnû nemají pfiíli‰
prostoru pro sniÏování ceny, neboÈ
ty jsou v segmentech nejmen‰ích
a nejlevnûj‰ích vozÛ ãasto stlaãeny
aÏ na samu hranici rentability, nicmé-
nû jenom pro pfiíklad: Fiat nabízí
svÛj model Panda v základu za shod-
nou cenu jako je novinka logan

199 900 Kã a za dal‰ích 18 tisíc lze jiÏ
pofiídit model Punto.

Samotn˘ Renault resp. Dacia srovná-
vá svou konkurenci ani ne tak podle
ceny, jako podle rozmûrÛ a za své hlav-
ní soupefie tak oficiálnû oznaãuje Dae-
woo Kalos, Hyundai Accent, Kiu Rio
a ·kodu Fabii.

Samostatnou kapitolu tvofií skupina
fleetov˘ch zákazníkÛ, kdy novinka jistû

osloví mnoho ÏivnostníkÛ a mal˘ch
podnikatelÛ.

Kdo kupuje malé a levné
vozy?

Kdo tvofií jádro cenovû orientovan˘ch
zákazníkÛ, tedy tûch, ktefií nyní kupují
nejlevnûj‰í potaÏmo nejmen‰í av‰ak
nové automobily. „·irokou skupinu
potenciálních zákazníkÛ segmentu vozÛ
A a B rozdûlujeme pro interní potfieby
do tfií hlavních skupin: 1. muÏ (rodina)
30+, praktick˘, moderní, 2. Ïena 25–35,
samostatná,pfiípadnû druhé auto v rodi-

nû,3.star‰í pár,seniofii,extrémnû cenovû
sensitivní.V nejvût‰í mífie se zákazníky
v tomto segmentu stávají lidé s prÛmûr-
n˘mi ãi niÏ‰ími pfiíjmy,“ fiíká Veronika
Jakubcová ze spoleãnosti Hyundai
Motor CZ.Podle posledních statistik pfii-
tom témûfi 70 % obyvatel âR vydûlává
ménû neÏ je republikov˘ prÛmûr.

V obou zmínûn˘ch segmentech se
pfiitom prodá více neÏ polovina v‰ech

nov˘ch automobilÛ, drtivá vût‰ina pro-
dejÛ v‰ak pfiipadá na ·kodu Fabii.
„Typick˘mi zákazníky v segmentu
mal˘ch vozÛ jsou lidé ve vûkové skupi-
nû mezi 30-60 lety, pfiiãemÏ pfievládá
podíl muÏÛ (aÏ 80% ). ProtoÏe na ães-
kém trhu slouÏí fabia vût‰inou jako
jedin˘ vÛz, vyuÏívají jej jak rodiny s dût-
mi, tak i star‰í lidé a mladé páry. Pfiíjmy
domácností, které jezdí fabií se pohy-
bují okolo 24 tisíc korun,“ popisuje
cílovou skupinu fabie EvÏen Krau-
skopf, tiskov˘ mluvãí ·kody Auto. Záro-
veÀ dodává, Ïe zákazníci tohoto seg-
mentu vyhledávají kombinaci kvality,

v˘hodného pomûru ceny a v˘konu
a pozitivnû reagují na akãní nabídky ãi
v˘hodn˘ leasing. (Znaãka ·koda v‰ak
navíc tûÏí s patriotismu). Nemalé pro-
deje realizuje fabie pochopitelnû na
poli fleetov˘ch zákazníkÛ.

Automobilka navíc zaznamenává je‰-
tû jeden trend: vozy niÏ‰í tfiídy jsou
pofiizovány jako druh˘, nebo tfietí vÛz
do rodiny. Stejn˘ trend v segmentu nej-

levnûj‰ích vozÛ potvrzuje i Pavel Jirsa,
marketingov˘ manaÏer pro znaãku
Fiat. Jedná se o zákazníky spí‰e z vût-
‰ích mûst, mnohdy Ïeny, mlad‰í vûková
skupina. Speciální podskupinu tvofií
naopak seniofii,“ fiíká Pavel Jirsa. „Dru-
há skupina jsou rodiny s dûtmi z niÏ-
‰ích socio-ekonomick˘ch skupin,
vyhledávajících co nejlevnûj‰í nové
automobily pokud moÏno vût‰ích roz-
mûrÛ jako 1. auto do rodiny. Obû dvû
skupiny mají odli‰né poÏadavky, kupují
koncepãnû odli‰né vozy,“ dodává Jirsa.

„Do budoucna lze pfiedpokládat, Ïe
segment levn˘ch vozÛ bude mít i nadá-
le rostoucí trend, zejména pak novû se
rodící podsegment velmi levn˘ch vozÛ
z niÏ‰í stfiední tfiídy, kupovan˘ch jako
1. vÛz do rodiny,“ hodnotí budoucí
v˘voj automobilového segmentu, kde
bude operovat i logan Pavel Jirsa.

Podafií se nové Dacii Logan to, co
svého ãasu na západních trzích doká-
zala ·koda, tedy pfiesvûdãit zákazníky,
Ïe si namísto obvyklého posmûchu
zaslouÏí respekt? Dost moÏná Ïe ano.
První recenze ãesk˘ch motoristic-
k˘ch novináfiÛ jsou vesmûs vstfiícné.
Ostatnû kdoví, jestli by se dnes
podobné vozy od Renaultu nevyrábû-
ly i u nás.VÏdyÈ francouzská automo-
bilka byla pfied lety spolu s Volkswa-
genem hlavním zájemcem o privatiza-
ci ·kodovky. v
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„Logan je první vÛz, na kter˘
nepouÏíváme k dolaìování
kladivo, jako to dûláme
u jin˘ch modelÛ.“ (v˘rok
Steliana Serbana, v˘robního
fieditele závodu Dacia)

v pokračování ze strany 1

Koho ohrozí



Jak si stojí „v˘chodní“ automobilové
znaãky u na‰ich motoristÛ? Asi nepfie-
kvapí, Ïe tradiãní socialistické znaãky
postupnû mizí z registru vozidel. Znaã-

ka VAZ zaznamenala v loÀském roce
úbytek 13 284 vozidel a napfi. Trabant
6 948 vozidel. Znaãku Dacia, která
v minulosti platila za „lep‰í“, vlastnilo

je‰tû v roce 1997 pfies 30 tisíc motoris-
tÛ a stejn˘ poãet lidí pak vlastnil
licenãní model Oltcit. Dnes poãet kaÏ-
dé ze skupin klesl na zhruba 10 tisíc

lidí. „ÎigulíkÛ“ je tak v evidenci stále
asi desetinásobné mnoÏství (cca 110
tisíc vozÛ). v

V roce 1998 oznámil Renault, Ïe
chce vyrobit automobil, jehoÏ základní
cena nepfiekroãí 5000 eur.VÛz dostal
pracovní název X90, a kdyÏ v roce
1999 vstoupil Renault do rumunské
automobilky Dacia zaãal projekt nabí-
rat reálnou podobu. Základní poÏadav-

ky kromû ceny poÏadovaly vyrobit
moderní rodinn˘ vÛz s dostatkem pro-
storu.V˘sledn˘ model Dacia Logan se
papírovû fiadí mezi niÏ‰í stfiední tfiídu,
ve srovnání s konkurencí v‰ak nabízí
v˘raznû více prostoru. Renault zdÛraz-
Àuje, Ïe se jedná o „100% renault“ (fak-

ticky se jedná o automobil poskládan˘
z rÛzn˘ch modelÛ Renault a Nissan),
s ãímÏ souvisí i fakt, Ïe na vybran˘ch
trzích (Rusko, Irán, Kolumbie) bude
novinka prodávána pod touto znaãkou,
zatímco pro ostatních trhy stfiední
a v˘chodní Evropy je urãen název

Dacia Logan. Na západní trhy se Logan
nedostane.Vyrábût se bude téÏ v Rus-
ku, Maroku, Kolumbii a Iránu, pfiiãemÏ
v roce 2010 se poãítá s produkcí 700
tisíc vozÛ roãnû, coÏ bude 20 % pro-
dukce Renaultu. v
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Dacia Logan?
15 let po revoluci

Projekt Dacia Logan
VÝROBNÍ ZÁVOD DACIA V PITESTI, RUMUNSKOh
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SKUPINA PSA PEUGEOT
CITROËN  JE  DRUHÝM
NEJVĚTŠÍM VÝROBCEM
OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH
AUTOMOBILŮ NA EVROP-
SKÉM KONTINENTU.
V ROCE 2006 HODLÁ NA
SVĚTOVÝCH TRZÍCH PRO-
DAT 4 MILIONY VOZŮ.

ANTONÍN MATĚJKA,
AUTO DATA A NEWS

Zda je tento cíl reáln˘, ãi nikoli, nel-
ze v souãasné dobû zcela objektivnû
posoudit. Situace na svûtovém automo-
bilovém trhu se totiÏ neustále vyvíjí
a konkurenãní prostfiedí se zvy‰uje i na
tak perspektivních trzích, jak˘m je

napfiíklad âína. Optimistick˘ v˘hled
skupiny PSA do roku 2006 ov‰em silnû
podporuje  prodejní boom za posled-
ních ‰est let, kdy odbyt vozÛ Peugeot
a Citroën vzrostl o více neÏ milion
kusÛ, a velmi dynamick˘ rÛst v˘rob-
ních kapacit v Evropû i zámofií.V pfií‰-

tím roce zaãne PSA  vyrábût nové
modely v Kolínû (roãní kapacita

200 000 vozÛ) a o rok pozdûji i v Trna-
vû (300 000 vozÛ), navíc se velmi uspo-
kojivû rozvíjí spolupráce na v˘voji
nov˘ch automobilÛ a komponentÛ se
znaãkami Fiat, Toyota, Renault, Ford
a BMW. Skupina PSA se rovnûÏ mÛÏe
pochlubit velmi siln˘m portfoliem jed-
notliv˘ch modelÛ, v nûmÏ kromû
mal˘ch kompaktÛ pro mûstsk˘ provoz
nalezneme i luxusní sedany vy‰‰í tfiídy,
velkoprostorové MPV ãi praktické
dodávky aÏ do celkové hmotnosti 3,5
tuny.

Podíl PSA na evropském trhu dosáhl
v loÀském roce 15,4 %. Tfii ãtvrtiny cel-
kového prodeje realizuje koncern mimo
Francii a témûfi ãtvrtinu mimo západní
Evropu, pfiiãemÏ ve stfiední a v˘chodní
Evropû nav˘‰il vloni podíl na 13 %
(2. pozice na trhu). Dlouhodobû se PSA
vûnuje Latinské Americe, kde má vlastní

v˘robní závody v Argentinû a Brazílii,
a âínû, v níÏ spoleãnû s firmou Dong-
feng Motor vyrábí pfies 100 000 vozÛ
roãnû. Na ãeském trhu obû znaãky sku-
piny PSA tvofií velmi úspû‰n˘ tandem,
kter˘ v˘raznû promlouvá do prodejních
statistik osobních i uÏitkov˘ch vozÛ.
Úspû‰nûj‰í znaãka Peugeot se jiÏ nûko-
lik let drÏí v první pûtce nejvût‰ích
importérÛ. v

Prodej PSA Peugeot
Citroën ve světě
(v milionech)

1998 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2,28
1999 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2,52
2000 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2,82
2001 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,13
2002 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,27
2003 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,29   

Obchodní obrat PSA
(v miliardách eur)

1998 |||||||||||||||||||||||||||||| 33, 758
1999 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 37, 807
2000 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 44, 181
2001 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 51, 663
2002 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 54, 436
2003 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 54, 238

Čistý zisk PSA
( v miliardách eur)

1998 ||||||||||||||| 0,484
1999 |||||||||||||||||||||||| 0,729
2000 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,312
2001 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,691
2002 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,690
2003 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,497

Evropská dvojka
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Prodej vozů Peugeot a Citroën
v roce 2003

Výrobní střediska PSA
Modely vyráběné k 1. 4. 2004 a produkce modelů skupiny  v roce 2003
(smontované vozy a jednotlivé díly)

Podíl PSA na
evropském trhu
dosáhl 
v loÀském roce
15,4 %

Francie

Aulnay Citroën C2,C3 412 900

Mulhouse Peugeot 206, 206 CC, 307 410 800

Poissy Peugeot 206 329 400

Rennes Citroën Xsara, Xsara break, 

C5, C5 break, 

Peugeot 407 215 100

Sochaux Peugeot 307, 307 CC, 307 SW, 

406, 406 break, 607 432 300

Evropa

Ryton (Velká Británie) Peugeot 206, 206 SW, 206 RC 209 600

Vigo (Španělsko) Citroën Xsara Picasso, Berlingo,

Partner, C15 484 900

Madrid (Španělsko) Citroën C3, C3 Pluriel, Xsara 159 700

Mangualde (Portugalsko) Peugeot Partner, 

Citroën Berlingo 2 600

Zámoří

Buenos Aires (Argentina) Peugeot 206, 307, Partner,

Citroën Berlingo 24 600

Porto Real (Brazílie) Peugeot 206, Citroën C3,

Xsara Picasso 44 900

Ve spolupráci

Sevelnord (Francie) 

s firmou Fiat Peugeot 807, Citroën C8, Expert,

Jumpy 121 100

Sevelsud (Itálie)

S firmou Fiat Peugeot Boxer, Citroën Jumper 81 000

Joint-venture

Wuhan (Čína)

s firmou Dongfeng Motor Fukang, Fukang 988, Elysée, Citroën 

Xsara Picasso, Xsara, 307 105 500

Peugeot Citroën

Západní Evropa 1 352 100 1 116 800

Mimo západní Evropu 561 500 255 700

Celkem 1 913 600 1 372 500

Prodej vozů Peugeot a Citroën
v 1. pololetí 2004-09-10

Peugeot Citroën

Evropa 690 000 585 000

Mimo Evropu 331 000 137 000

Celkem 1 021 000 722 000  
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BMW, Mercedes-Benz důkladně
zatřesou klíčovým segmentem
ANALYTICI PŘEDVÍDAJÍ
TĚŽKÉ ČASY PRO AUTO-
MOBILKY ZAMĚŘUJÍCÍ SE
NA MASOVOU PRODUKCI

BRADFORD WERNLE,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

LONDÝN | Masoví producenti auto-
mobilÛ budou v segmentu kompakt-
ních automobilÛ niÏ‰í stfiední tfiídy
ãelit zv˘‰ené konkurenci ze strany
prestiÏních nûmeck˘ch znaãek.V˘rob-
ci luxusních vozÛ BMW a Mercedes-

Benz uvádûjí na trh modely, které
budou na horním konci nejprodávanûj-
‰ího segmentu evropského trhu tvrdou
konkurencí pro Ford, Volkswagen
a PSA/Peugeot-Citroën.

Analytici jsou pfiesvûdãeni, Ïe
dÛsledky tohoto kroku by mohly tvrdû
zasáhnout automobilky vyrábûjící ve
velkém. „Mohli by pfiijít o polovinu
vrcholné ãásti tohoto trhu,“ domnívá
se analytik spoleãnosti Global Insight
Automotive Nigel Griffiths. „To, Ïe ztra-
tí vrchol tohoto trhu, by se mohlo pro-

jevit zmûnou celé ekonomiky v této
kategorii. To by mohlo naru‰it zisko-
vost celého segmentu.“ 

Prodej ‰piãkov˘ch verzí modelÛ
vyrábûn˘ch ve velkém, jako jsou vyso-
cev˘konné VW Golf GTi ãi Ford Focus
ST 170, by mohl b˘t ohroÏen, jakmile
na trh vstoupí prestiÏní znaãky s vozy
jako jsou BMW fiady 1 ãi Mercedes-
Benz nové tfiídy A a plánované tfiídy B,
a získají si s nimi pfiízeÀ zákazníkÛ
v tomto segmentu.

BMW plánuje, Ïe velká ãást prodeje
jeho automobilÛ fiady 1 získá svou
pozici na úkor jin˘ch znaãek.Aby tyto

kupující pfiesvûdãili, oceÀují prestiÏní
v˘robci své nové produkty tak, aby zís-
kali podíl na horním konci trhu
s masovû vyrábûn˘mi automobily. Ve
Velké Británii se napfiíklad nov˘ Golf
2,0 GT TDI prodává za 18 530 liber,
zatímco standardní verze BMW fiady 1,
model 120d, stojí 18 850 liber a verze
SE a Sport stojí 20 700 liber.

¤editel BMW pro správu znaãky Tor-
sten Mueller-Oetvoes tvrdí, Ïe fiada 1 je
milníkem expanze skupiny BMW do
nov˘ch segmentÛ trhu a má pfiilákat

nové, pfiedev‰ím mlad‰í zákazníky. „Je
to první a jedin˘ prestiÏní automobil
v rozvíjejícím se trhu kompaktních
automobilÛ,“ fiíká. BMW pouÏívá ter-
mín tfiída kompaktních automobilÛ
k popisu niÏ‰í stfiední tfiídy.

Av‰ak Ford je pfiesvûdãen, Ïe pro
novû pfiíchozí je v niÏ‰í stfiední tfiídû
dostatek prostoru. „Nevnímáme BMW
jako hlavní hrozbu pro tento seg-
ment,“ fiíká mluvãí Fordu Ian Slater.
„Nov˘ Focus jsme opatrnû umístili tak,
aby nebyl v této ãásti trhu.“

Údaje z pfiehledu Global Insight
Automotive ukazují, Ïe podíl elitních
znaãek v niÏ‰í stfiední tfiídû vzrostl ze
3,5 % v roce 1994 na 13,3 % v loÀském
roce. Podle pfiedpovûdí vzroste do
roku 2008 podíl tûchto znaãek aÏ na
18 %. âísla zahrnují pouze tradiãní
podíly v niÏ‰í stfiední tfiídû, zahrnující
tfiídvefiové a pûtidvefiové hatchbacky,
sedany a vozy kombi. Nezahrnují kom-
paktní minivany, jako jsou Opel Zafira
ãi Renault Scénic, které tento segment
dále rozdûlují.

John Lawson, analytik pracující pro
firmu Smith Barney v Lond˘nû, fiíká, Ïe
prestiÏní v˘robci, jako jsou Mercedes-
Benz a Audi pracují na ‰iroké ‰kále vari-
ant, které nabídnou u druhé generace
tûchto modelÛ, aby tak zv˘‰ili svÛj pro-
dej na úkor firem vyrábûjících ve vel-
kém. Lawson fiíká: „V tomto segmentu
je docela velká poptávka po prestiÏi.“

Úbytek prodeje na úkor prestiÏních
znaãek je ale pouze jedním z problé-
mÛ, na kter˘ se Volkswagen, Opel

a Renault musejí pfiipravit. Tím dru-
h˘m je rostoucí konkurenceschop-
nost v niÏ‰í stfiední tfiídû. Nabídku
modelÛ zde nyní roz‰ifiují Citroën se
zcela nov˘m modelem C4 a Ford
s novou generací Focusu, které se tak
pfiifiazují k nejnovûj‰ím verzím bestsel-
lerÛ VW Golf, Opel Astra a Renault
Mégane.

„KdyÏ jsem je‰tû pracoval u BMW, tak
jsem vÏdy prosazoval,aby firma dala ruce
pryã od fiady 1,“ fiíká dne‰ní nejvy‰‰í ‰éf
Volkswagenu Bernd Pischetsrieder.
„Jsem totiÏ pfiesvûdãen, Ïe kdyÏ to
bude ‰patné auto, tak to velmi u‰kodí

reputaci firmy. A kdyÏ to bude dobré
auto, tak to u‰kodí prodeji tfiídy 3.“

U Volkswagenu vûfií, Ïe s novou gene-
rací Golfu GTI nezÛstanou ani v rostou-
cí konkurenci bez ‰ancí a naváÏou na
úspû‰nou tradici, kterou má vÛz jako
prÛkopník tohoto subsegmentu. v

Hvězdy lákají zákazníky
Mercedes-Benz i BMW se snaÏí

s nov˘mi modely oslovit pfiedev‰ím
mladé zákazníky.Vûkov˘ prÛmûr kupu-
jících vozÛ Mercedes-Benz tfiídy
A pfiedchozí generace totiÏ byl 48 let.
Proto pro tfiídu A i fiadu 1 pfiipravily
velká zábavná turné. Zatímco BMW pfii
propagaci fiadu 1 pouÏívá také na poãí-
taãové hry, Mercedes u kampanû pro
tfiídu A vyuÏívá idoly mládeÏe, jako je
zpûvaãka Christina Aguilera.
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JAK BUDE VOLKSWAGEN
REAGOVAT NA KLESAJÍCÍ
PRODEJ MODELŮ POLO
A LUPO

WIM OUDE WEERNINK &
PAULO SOARES DE OLIVEIRA

Volkswagen údajnû hodlá o 12 mûsí-
cÛ urychlit pfiedstavení zcela nového
malého automobilu Polo. Na trh by mûl
b˘t uveden uÏ v roce 2007. Nov˘
model by také mohl mít více variant,
vãetnû men‰í a lehãí alternativy k road-
steru Concept R a minivanu s vysokou
stfiechou, podobnému Renaultu Modus.

Volkswagen také zmûní svou strategii
v segmentu minivozÛ. Zaãne prodávat
nov˘ model Fox,kter˘ nahradí málo pro-
dejn˘ miniautomobil Lupo.Nov˘ model
se bude vyrábût pouze v dvoudvefiové
verzi,aby nekonkuroval modelu Polo.Fox
má b˘t aÏ o 2000 eur levnûj‰í, neÏ kolik
stojí o 310 mm del‰í model Lupo.Ten se
v souãasnosti prodává za 10 150 eur.

Uvedením modelu Fox na evropsk˘
trh poãínaje pfií‰tím rokem jako vozu
v cenové relaci do 10 000 eur tak Volks-
wagen reaguje na poÏadavky své závod-
ní rady a nûmeck˘ch prodejcÛ.Ti chtûjí

levn˘ automobil, kter˘ by dokázal kon-
kurovat dovozu z Asie a ãelit nejvíce
prodávan˘m automobilÛm v tomto seg-
mentu Fiatu Panda a Citroënu C2.

Christoph Stürmer, analytik u Global
Insight ve Frankfurtu, fiekl, Ïe Fox bude
odpovûdí na nové malé automobily, kte-
ré budou v âeské republice spoleãnû
vyrábût automobilky Toyota a PSA/Peu-
geot-Citroën a na Slovensku Kia. „Volks-
wagen potfiebuje automobil,kter˘ bude
pfii v˘robû ve velkém objemu levnûj‰í
neÏ Lupo,“ fiekl Stürmer. „Spoleãnost se
pokusí vytvofiit v˘znamn˘ cenov˘ roz-
díl mezi modely Fox a Polo.“

Kritici si stûÏují, Ïe Lupo bylo ve
srovnání se sv˘mi konkurenty pfiíli‰
drahé. Fiat Panda se prodává od 8590
eur. Lupo se vyrábí v továrnû VW v Bru-
selu v Belgii. Model Fox se vyrábí v bra-
zilské továrnû VW Sao Jose dos Pinhais
ve státû Paraná.V Brazílii se prodává ve
dvou- a ãtyfidvefiov˘ch verzích.

„Takov˘ model jako je Fox,pro kupující
svého prvního automobilu hroznû moc
potfiebujeme,“ fiekl francouzsk˘ prodejce
VW.„Potfieby zákazníkÛ se zmûnily,“ fiíká
Eckart Schmidt,manaÏer pro prodej pro-
dejce VW v Neckarsulmu v Nûmecku.
„Dne‰ní lidé chtûjí dostupnou dopravu,
aby se dostali z místa A do B.“

Automobilka Volkswagen prodala
v loÀském roce v západní Evropû pou-
ze 43 188 vozÛ Lupo.V roce 1999 byl
objem prodeje modelu Lupo podle
údajÛ JATO 109 062 vozÛ. Loni prodal
Volkswagen v západní Evropû 350 750
vozÛ Polo. Prodej modelu Polo v západ-
ní Evropû se stabilizoval po zavedení
nového modelu na konci roku 2001
a uvedení nov˘ch variant vãetnû verze
Polo Fun v loÀském roce.V první polo-
vinû tohoto roku se v‰ak prodej
v západní Evropû a na domovském
trhu VW v Nûmecku v˘raznû sníÏil.
V Nûmecku prodej vozÛ Polo za prv-
ních ‰est mûsícÛ podle údajÛ JATO
poklesl na 43 956 kusÛ v porovnání
s 59 630 kusy za stejnou dobu v loÀ-
ském roce.V západní Evropû se prodej
vozÛ Polo za první polovinu roku
zmen‰il na odhadovan˘ch 149 634

kusÛ ze 186 628 kusÛ prodan˘ch za
první polovinu loÀského roku.

Prodejci si stûÏují, Ïe nejnovûj‰í
Polo, uvedené na trh koncem roku
2001, vzrostlo pfiíli‰ mnoho jak pokud
jde o velikost, tak i o cenu.

Prodejci a analytici v Nûmecku kriti-
zují politiku Volkswagenu, spoãívající
v zatûÏování modelÛ, jako jsou Golf
a Polo, vysok˘mi cenami. Prodejci tvr-
dí, Ïe kupující nov˘ch automobilÛ si
vybírají levnûj‰í automobily kvÛli chu-
ravûjící nûmecké ekonomice.Volkswa-
gen byl pfiinucen nabízet u svého
modelu Golf zdarma klimatizaci hned
po jeho uvedení na trh loni v listopa-
du. Prodejci si pak stûÏovali, Ïe cena
nového Golfu byla stanovena pfiíli‰
vysoko. „Pfiíjmy a zamûstnání lidí jsou
pod tlakem Podívají se na na‰e auto-
mobily a vidí, Ïe nejsou nejlevnûj‰í,“
stûÏuje si Stefan Fröhlich, prodejce VW
u Autohausu Jacob Fleischhauer v Kolí-
nû nad R˘nem. „Ostatní evropské auto-
mobilky a asij‰tí v˘robci nabízejí mno-
hem bohat‰í stimuly neÏ VW u Pola,“
fiekl italsk˘ prodejce.

Oãekává se, Ïe kosmeticky upraven˘
model Polo se objeví na Ïenevském
autosalonu pfií‰tí rok v bfieznu. Nûk-
tefií analytici jsou ov‰em pfiesvûdãe-
ni, Ïe prodej modelu Fox pod znaã-
kou Volkswagen bude chybou.
Jochen Siebert, evropsk˘ viceprezi-
dent odborníkÛ na pfiedpovûdi
v oblasti automobilového prÛmyslu
CSM fiekl: „Lep‰í by bylo vãlenit Fox
pod znaãku ·koda, která je levnûj‰í
znaãkou skupiny VW.“ v

VW změní své nejmenší
modely, aby zvýšil prodej

WIM OUDE WEERNINK
& ARJEN BONGARD,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

HAAG | Nová evropská komisafika pro
hospodáfiskou soutûÏ by mûla b˘t dob-
fie pfiipravena na fie‰ení záleÏitostí spo-
jen˘ch s maloobchodním prodejem
automobilÛ.Neelie Kroesová je b˘valou
nizozemskou ministryní dopravy se sil-
n˘mi vazbami v Bruselu a v evropském
obchodním spoleãenství. Je také pfied-
sedkyní dozorãí rady ‰védského v˘rob-
ce  nákladních automobilÛ AB Volvo.

Po schválení jejího jmenování Evrop-
sk˘m parlamentem pfievezme Kroeso-
vá (63) 1. listopadu svÛj úfiad od sou-
ãasného komisafie Maria Montiho. „Tfie-
baÏe nemá Ïádné zku‰enosti s typick˘-
mi záleÏitostmi t˘kajícími se hospodáfi-
ské soutûÏe, mûla by b˘t na tuto funkci

správnou osobou,“ tvrdí Arnold Koop-
mans, viceprezident Evropské asociace
prodejcÛ automobilÛ CECRA sídlící
v Bruselu. „Vyrostla v obchodním pro-
stfiedí a mûla by rozumût potfiebám
prodejcÛ,“ fiíká Koopmans.

Hlavní problém v agendû paní Kroe-
sové v souvislosti s automobilov˘m
prÛmyslem se bude t˘kat pravidel
nové blokové v˘jimky, jejíÏ cílem je
liberalizace evropského maloobchodu
s automobily. Tato pravidla vstoupila
v platnost v loÀském roce a jejich uvá-
dûní do praxe stále provází fiada pro-
blémÛ. Podle nov˘ch pravidel mají
automobilky uvolnit kontrolu nad pro-
dejci a servisy. Mnozí z prodejcÛ v‰ak
tvrdí, Ïe ve sv˘ch vztazích k automobil-
kám jsou i nadále v nev˘hodû.

Koopmans z asociace CECRA chce pfii
setkání prodejcÛ s paní Kroesovou zaãát-

kem listopadu pfiedloÏit k posouzení
problémy, jako jsou pfiím˘ prodej, usku-
teãÀovan˘ automobilkami, vysoké stan-
dardy prodeje, které musejí prodejci na
Ïádost v˘robcÛ splÀovat, a úloha auto-
mobilek pfii zfiizovaní prodejních míst.

Paní Kroesová se v poslední dobû
k záleÏitostem hospodáfiské soutûÏe
nebo problémÛm s prodejem automo-
bilÛ nevyjadfiovala.Ti, ktefií ji znají, tvr-
dí, Ïe je pravdûpodobné, Ïe jako dlou-
holetá konzervativní politiãka zÛstane
u své silné víry ve svobodn˘ trh.V roz-
hovoru pro nizozemské noviny NRC
Handelsblad na zaãátku ãervence fiek-
la: „Do politiky jsem vstoupila proto, Ïe
jsem usoudila, Ïe Nizozemí by to bez
volného trhu mûlo velmi tûÏké.“

„Îivot v obchodním prostfiedí zná
velmi dobfie a já vím, Ïe paní Kroesová
bude pfii vykonávání své mise velmi

pfiímá a neústupná,“ fiekl Karel van
Miert, kter˘ jí vystfiídal na postu prezi-
denta obchodní ‰koly Nijenrode.Van
Miert byl komisafiem EU pro hospodáfi-
skou soutûÏ v letech 1994 aÏ 1999. v

Prodejci vítají novou komisařku EU

JENS MEINERS,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

MNICHOV | Audi bude v Maìarsku
pokraãovat ve v˘robû prestiÏního kupé
Audi TT a jeho verze roadster i poté, co
bude koncem roku 2007 uvedena na
trh pfií‰tí generace tohoto modelu. Roz-
hodnutí je dobrou zprávou pro 5000
pracovníkÛ v továrnû Audi v Györu,
která se nachází na západû Maìarska,
ale je nepfiíjemnou pro továrnu Audi
v Neckarsulmu v Nûmecku.V nûmecké
továrnû doufali v získání kontraktu pro

sebe, aby si tak vynahradili ztrátu pres-
tiÏního modelu A2, jehoÏ v˘roba bude
ukonãena v roce 2006 bez nástupce.

Automobilka Audi zaãala vyrábût
v Györu roku 2000 model A3, proto-
Ïe její závod v Ingolstadtu mûl plnou
kapacitu. V˘roba vozu A3 v Györu
byla zastavena v loÀském roce, kdyÏ
do‰lo k ukonãení v˘roby první gene-
race modelu A3. V nûmeckém tisku
se hodnû spekulovalo o tom, Ïe v˘ro-
ba modelu TT by mûla poté, co skon-
ãí v˘roba A2, pfiipadnout závodu
v Neckarsulmu.

Inovaãní A2, které je celé vyrobené
z hliníku a na trh pfii‰lo v roce 2000,
bude odstranûno poté, co nedokázalo
dosáhnout cílového roãního objemu
prodeje stanoveného Audi, tj. 50 000
vozÛ roãnû. Za první polovinu tohoto
roku Audi prodalo pouze 12 396 vozÛ
A2 ve srovnání s 15 716 vozÛ za stejné
období v loÀském roce.

Zdroj z Audi sdûlil, Ïe v˘robu modelu
TT v Maìarsku provázely problémy
s kvalitou, ale ty jiÏ byly vyfie‰eny.Audi
zahájilo v˘robu modelu TT v Györu
v roce 1998.V loÀském roce tam vyro-

bilo 32 337 kusÛ vozu TT.Továrna vyrá-
bí také asi 1,3 milionÛ motorÛ pro Audi
a dal‰í modely skupiny Volkswagen. v

Audi bude v Maďarsku vyrábět další TT

STANE SE BRAZILSKÝ VOLKSWAGEN FOX
NEJMENŠÍM MODELEM ZNAČKY ŠKODA?
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VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Skuteãnost, Ïe ve Francii vzrostl
poãet v˘skytu rakoviny za posledních
deset let o 35 %, pfiipisují vûdecké
v˘zkumy zhor‰ující se kvalitû ovzdu‰í.
Jedním z opatfiení, které francouzská
vláda plánuje pro zlep‰ení tohoto sta-
vu, je nekompromisní útok na automo-
bily s velkou spotfiebou pohonn˘ch
hmot.Ty by mûly b˘t pfii prodeji zatíÏe-
ny zvlá‰tní daní.Toto patfiení je smûfio-
váno pfiedev‰ím na sportovnû-terénní
automobily SUV, které by mûly b˘t ve
Francii navíc zdanûny ãástkou ve v˘‰i
3000 eur. Naopak malé automobily
s pohonn˘mi jednotkami s mimofiádnû
nízkou produkcí emisí, zejména s mal˘-
mi vznûtov˘mi motory vybaven˘mi filt-
ry pro zachytávání pevn˘ch ãástic, mají
b˘t dotovány zvlá‰tní prémií ve v˘‰i
800 eur. Podle Eurotax Auto-Informati-
on uÏ francouzské ministerstvo Ïivotní-
ho prostfiedí zpracovává detaily pro
toto opatfiení, nicménû jeho pfiijetí
zatím není zcela jisté. Zajímavé je, Ïe
zatímco vozy SUV nevyrábí ani jedna
z francouzsk˘ch znaãek (ale jejich pro-

dukci pfiipravují), v pouÏití filtrÛ pev-
n˘ch ãástic jsou naopak prÛkopníky.

S obdobnou iniciativou jako ve Fran-
cii pfii‰la i nûmecká organizace DUH,
která uÏ oslovila ministra Ïivotního
prostfiedí Jürgena Trittina. DUH poÏa-

duje, aby i v Nûmecku ãervenozelená
vládní koalice zatíÏila automobily, jako
jsou Mercedes-Benz tfiídy M, BMW X5,
VW Touareg ãi Porsche Cayenne,
zvlá‰tní daní ve v˘‰i 3000 eur.Ve Velké
Británii zase chtûjí vybírat pomûrnû

vysoké poplatky za vjezd vozÛ SUV do
mûstsk˘ch aglomerací.

O nûãem podobném uvaÏují i nûkte-
ré ‰v˘carské kantony a velká mûsta,
pfiedev‰ím Îeneva a Bern, kde je kon-
centrace terénních vozidel nejvût‰í.

V Bernu dokonce vznikla organizace
mládeÏe JA! (Junge Alternative) razící
heslo: „VyÏeÀte off-roady z mûst!“.Ta
upozorÀuje na to, Ïe velká terénní
vozidla zabírají více místa pfii parko-
vání a jsou nebezpeãná pro cyklisty.
Tato kampaÀ je natolik silná, Ïe se jí
uÏ zaãínají ujímat i nûktefií komunál-
ní politici. v

Tažení proti SUV

STUDIE PROKAZUJÍ, ŽE
POUŽITÍ FILTRŮ ZACHYCU-
JÍCÍCH PEVNÉ ČÁSTICE JE
TAKÉ SKVĚLÝM BYZNY-
SEM

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Pokud chtûjí uspût, stává se pouÏití
filtrÛ zachycujících pevné ãástice
z v˘fukov˘ch plynÛ vznûtov˘ch moto-
rÛ pro automobilky dnes stále více nut-
ností.V nûkter˘ch zemích se dokonce
pfiipravuje zavedení jejich povinného
pouÏití. Jako první s nimi v roce 1999
pfii‰el francouzsk˘ koncern PSA/Peuge-
ot Citroën ve spolupráci s dodavatel-
skou spoleãností Faurencia. Zavádûní
tûchto filtrÛ, vyÏadujících nezbytnou
prÛbûÏnou údrÏbu a doplnûní aditiva,
které se prÛbûÏnû pfiidává do nafty, se
stalo snesitelnou komplikací v porov-
nání s pfiínosem, kter˘ mají tyto filtry

pro Ïivotní prostfiedí. Proto se zaãaly
rychle roz‰ifiovat. Spoleãnost Faurencia
jich uÏ prostfiednictvím znaãek Citroën
a Peugeot dodala asi 700 000 kusÛ.

Němci zaspali
Pouze nûmecké automobilky se

postavily proti jejich pouÏití. ·éf Volks-
wagenu Bernd Pischetsrieder neustále
protestuje proti jejich povinnému zavá-
dûní, i kdyÏ tak ãiní i ve jménu v‰ech
evropsk˘ch automobilek z titulu funk-
ce pfiedsedy jejich asociace ACEA.Tvr-
dí, Ïe vznûtové motory jsou schopny
splnit i pfiipravované emisní limity bez
jejich pouÏití. Pfiesto byly i nûmecké
znaãky postupnû pod tlakem ekologic-
k˘ch hnutí a vefiejnosti pfiinuceny tyto
filtry také pouÏívat. Za snahu prosadit
u nûmecké vlády odklad v povinném
pouÏívání filtrÛ si Pischetsrieder
vyslouÏil ostrou kritiku spolkového
‰éfa organizace nûmeck˘ch ochranáfiÛ
pfiírody DUH Jürgena Resche: „Investu-
jí miliardy do v˘voje Ïíznivé fosílie,

jakou je off-road Touareg, ãi do mon-
stra, které je v˘konnûj‰í a rychlej‰í neÏ
formule 1 (Bugatti Veyron), ale na vyba-
vení sv˘ch motorÛ filtry zachytávající-
mi pevné ãástice pr˘ nemají peníze.“
Podle DUH nabízí koncern Volkswagen
nejménû modelÛ vybaven˘ch tímto filt-
rem a má v tomto ohledu nejvíce co
dohánût, a to nejen za Francouzi, ale
napfi. i za Opelem a Toyotou. Podle tvr-
zení jiné nûmecké ekologické organiza-
ce BUND roãnû v této zemi umírá
18 000 lidí kvÛli nemocím vyvolan˘m
ãásticemi ze vznûtov˘ch motorÛ.

Také velký obchod
JenÏe celá záleÏitost má i svou dru-

hou stránku. Filtry zachycující pevné
ãástice v emisích vznûtov˘ch motorÛ
totiÏ pfiedstavují i skvûl˘ obchod pro
jejich dodavatele. Prof. Ferdinand
Dudenhöffer, fieditel Stfiediska pro
v˘zkum automobilÛ (CAR) v Gelsenkir-
chenu, ve své studii odhaduje, Ïe jen
v pfií‰tím roce jejich dodavatelé získají
295 milionÛ eur a v roce 2008 uÏ bude
jejich zisk z tohoto obchodu ãinit
kolem 1,1 miliardy eur. „Dlouhá igno-

rance nûmeckého autoprÛmyslu byla
omylem,“ fiekl prof. Dudenhöffer. Podle
nûho bude jen v Nûmecku trh s filtry
v roce 2006 pfiedstavovat 300 000 mili-
onÛ eur pro jejich dodavatele.

Není divu,Ïe náskok francouzské Fau-
rencie nedal spát konkurenci a dnes jiÏ
i nûmeãtí dodavatelé, pfiedev‰ím
Robert Bosch, tyto filtry také vyrábûjí.
Dudenhöfferova studie pfiedpokládá, Ïe
i bez pfiijetí zákona o povinném pouÏí-
vání filtrÛ bude uÏ v pfií‰tím roce
v Nûmecku vybaven zachytáváním pev-
n˘ch ãástic kaÏd˘ druh˘ prodan˘ nov˘
vÛz se vznûtov˘m motorem. v

Nejen čisté ovzduší

„VyÏeÀte
off-roady
z mûst!“
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DOUGLAS A. BOLDUC,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

LONDÝN | Je zapotfiebí, aby automobil-
ky skonãily s prodejem automobilÛ
a pfiestaly si dávat za cíl b˘t „nejlep‰í
ve své tfiídû“. Namísto toho by mûly
pronajímat své modely po dobu jejich
Ïivotnosti automobilu a snaÏit se b˘t
„dostateãnû dobr˘mi“.Takovéto posel-
ství pfiednesl na Kongresu Automotive
News Europe Steve Young, viceprezi-
dent globální spoleãnosti AT Kearney
se sídlem v Lond˘nû, která pÛsobí
v automobilovém prÛmyslu.

Konzultaãní firma pro management
k tomuto závûru do‰la pfii vytváfiení
modelu IndeGo, kter˘ je modelem
automobilové spoleãnosti nové genera-
ce. Podle tohoto konceptu bude mít
automobilová spoleãnost budoucnosti
ãtyfii montáÏní závody, které budou
vyrábût kombinované celkové mnoÏ-
ství 250 000 vozÛ roãnû. Panely karose-
rie se budou vyrábût z barevn˘ch plas-
tÛ, takÏe továrny nebudou potfiebovat
drahé lakovny. Dodavatelé obstarají
v˘voj pohonného ústrojí, prodej bude
probíhat pfies internet a dodávky
budou smûfiovat pfiímo k zákazníkÛm.

Young fiekl, Ïe o IndeGo projevila
zájem fiada automobilek. Vûfií, Ïe
nûkteré z klíãov˘ch my‰lenek kon-
ceptu se v pfií‰tích pûti nebo ‰esti
letech stanou skuteãností. „Nechci
tím naznaãit, Ïe Volkswagen nebo
Ford zmûní svÛj profil,“ fiekl Young,
„ale existují znaãky, které jsou pfie-
hlíÏeny a trhy, které jsou zanedbává-
ny a kde by tento koncept fungo-
val.“

Spoleãnost AT Kearney vyvinula
koncept IndeGo s pomocí nového
v˘konného ‰éfa Maserati Martina
Leache. v

Automobilka budoucnosti nebude prodávat automobily
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CÍLEM SPOLUPRÁCE FIATU
AUTO A MICROSOFT
AUTOMOTIVE JE VÝVOJ
NOVÉ FORMY AUTOMOBI-
LOVÉ TELEMATIKY

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Spoleãnost Fiat Auto a obchodní
oddûlení pro automobilov˘ prÛmysl
spoleãnosti Microsoft uzavfiely strate-
gickou dohodu o spolupráci pfii v˘voji
nov˘ch systémÛ telematiky pro auto-
mobily. Cílem spolupráce je vytvofiení
takového informaãního systému pro
fiidiãe, kter˘ by mu umoÏnil mnohem
efektivnûji komunikovat s vnûj‰ím svû-
tem neÏ je to dosud moÏné. Tento
komunikaãní systém musí b˘t pruÏn˘
a pfii ovládání jednoduch˘. Proto má
uÏivateli umoÏnit integrovat do vozu
i jeho vlastní zafiízení, tedy mobilní
telefony ãi poãítaãe pracující se systé-
mem Windows.

V rámci spolupráce se zuÏitkují zku-
‰enosti Fiatu Auto s v˘vojem telematic-
k˘ch systémÛ pro automobily a exper-
tízy Microsoftu pfii budování standardi-

zovan˘ch platforem, jejich servisu
a aplikací.

Zafiízení bude mít kvÛli zaji‰tûní bez-
peãnosti jízdy hlasové ovládání. Moto-
risté mají z nûho dostat standardní
informaãní servis, mít k dispozici pfií-
stup na internet a samozfiejmû i hands-
free telefon. Dostupnost osobních
adres fiidiãe zaruãí systém Bluetooth.
Prostfiednictvím spojení USB zase bude
umoÏnûn pfiístup k digitální hudbû.
K tomu navíc bude moÏnost pfiímého
pfiipojení na zdravotní sluÏby a vnûj‰í
navigaãní systémy. Dopravní infor-
maãní servis v reálném ãase bude
zaji‰tûn pomocí osvûdãeného systému
bCONNECT, kter˘ Fiat Auto od roku
2001 dodává i pro vozy Alfa Romeo,
Lancia a Maserati, ale také pro Peugeot.
Na v˘voji tohoto systému, kter˘ posky-
tuje dopravní informace prostfiednic-
tvím telematiky ve voze, mobilních
telefonÛ nebo internetu, se spolu s Fia-
tem podílely spoleãnosti Vodafone,
Tim, Wind, Sony, Ericsson, Motorola
a Bosch.

Spoleãn˘ systém Fiat Auto-Microsoft
bude samozfiejmû vyuÏívat standardní
hardware a software Windows Automo-
bile a má b˘t schopen spolupracovat

i s diagnostick˘m systémem CAN
(Controller Area Network) vozidla. Pro-
to se do spolupráce zapojí také spoleã-
nost Magneti Marelli.Ta patfií do skupi-
ny Fiat, pro kterou vyvíjí a dodává elek-
tronické systémy. Ta zajistí integraci
spoleãného systému Fiat Auto-Micro-
soft do svého vlastního.

„Kombinací znalostí Fiatu o automo-
bilovém prÛmyslu s na‰imi poznatky
o software budeme schopni splnit
poÏadavky fiidiãÛ i cestujících k jejich
plné spokojenosti a zaji‰tûní jejich
bezpeãnosti,“ fiekl pfii uzavfiení kon-
traktu viceprezident Microsoftu Pieter
Knook. v

Strategická dohoda 
mezi Fiatem a Microsoftem

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Rozdílná v˘‰ka nárazníkÛ u osobních
vozÛ a vozÛ SUV vede v pfiípadû kolizí
k nákladn˘m opravám. Ukázal to prÛ-
zkum zadan˘ americk˘mi poji‰Èovna-
mi. Z tohoto prÛzkumu vypl˘vá, Ïe tyto
náklady jsou vysoké dokonce i pfii
nárazech pfii malé rychlosti 16 km/h.
Nejvíce kompatibilní nárazníky mají
automobily znaãky Ford, takÏe po koli-
zích s nimi jsou nejniÏ‰í náklady na
opravu. Naopak vozy znaãky Volvo
a v˘robky koncernu DaimlerChrysler
mûly náklady na opravu nejvy‰‰í.

Instituce chtûla zjistit, co se stane,
kdyÏ vÛz SUV narazí zezadu do osobní-
ho automobilu a kdyÏ osobní automo-

bil narazí zezadu do vozu SUV.Testem
pro‰lo pût párÛ automobilÛ vÏdy od
stejného v˘robce. Byly to Ford Taurus
s Explorerem, Chevrolet Malibu a Trai-
lerBlazerem, Dodge Stratus a Jeepem
Grand Cherokee od DaimlerChrysleru,
Nissan Altima s Muranem a Volvo S40
s XC90.

Pfiedstavitel instituce, která test
uskuteãnila, fiekl, Ïe oãekával, Ïe pfii-
nejmen‰ím u stejné znaãky budou
konstruktéfii vûnovat pozornost kom-
patibilitû nárazníkÛ ve svém vlastním
vozovém parku. Pfiesto se u nûkte-
r˘ch vozidel, napfi. Dodge Stratus
a Jeep Grand Cherokee, nárazníky
úplnû míjely.V˘sledná ‰koda nebyla
vÛbec malá - od 1256 USD u vozÛ
Ford aÏ po 6129 dolarÛ po sráÏce Jee-
pu Grand Cherokee a Dodge Stratus.
Kromû Fordu ve v‰ech pfiípadech
náklady pro oba typy sráÏky pfiesáhly
4000 dolarÛ.

Asi jen málokdo by ãekal, Ïe i pfii
rychlosti 16 km/h mÛÏe náraz zpÛso-
bit tak rozsáhlé ‰kody, vãetnû proraÏe-
ní chladiãe a úniku kapalin, takÏe
vozidla musela b˘t po kolizi odtaÏena.
ZaráÏející také bylo, do jak velké míry
mohou osobní automobily po‰kodit
vozy SUV. v

Výška nárazníků
u vozů SUV je
problém

ÚČASTNÍCI DISKUSE TVR-
DÍ, ŽE NOVÁ PRAVIDLA
PRO MALOOBCHODNÍ PRO-
DEJ BUDOU MÍT DOPAD
NA HODNOTU ZNAČKY

JENS MEINERS,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

LONDÝN | Rozmach prodejcÛ, prodáva-
jících více znaãek, by mohl b˘t pfiíãi-
nou „noãní mÛry pro identitu spoleã-
ností“ mnoha automobilek.Vzhledem
k rostoucímu poãtu autosalonÛ prodá-
vajících pod jednou stfiechou modely
od rÛzn˘ch v˘robcÛ, dojde ke ztrátû
loajality zákazníka a hodnoty znaãky.
RÛst poãtu prodejcÛ prodávajících
více znaãek automobilÛ je v˘sledkem
nov˘ch pravidel pro maloobchodní
prodej automobilÛ zaveden˘ch v rámci
blokové v˘jimky.Tato nová pravidla se
stala pfiedmûtem diskuse i na Kongresu
Automotive News Europe.

Nicholas J. Dunning, v˘konn˘ ‰éf nej-
vût‰ího prodejce znaãky Ford v Evro-
pû, firmy Schwabengarage, pfiedpovû-
dûl, Ïe souãasn˘ prodej více znaãek
automobilÛ u jednoho prodejce zpÛso-
bí pokles loajality zákazníkÛ ke znaã-
kám automobilÛ. „Pracovat pro jednu
automobilku je skvûlé po tu dobu, kdy
slepice sná‰í ta správná vejce,“ fiekl
Dunning. Firma Schwabengarage je‰tû
pfied ãtyfimi lety prodávala pouze auto-
mobily znaãky Ford. KdyÏ jejich prodej
poklesl, pfiibrala ostatní znaãky ze sku-
piny Ford:Aston Martin,Volvo, Mazdu

a Jaguar.Dunning sdûlil, Ïe firma Schwa-
bengarage, která je souãástí ‰v˘carské
skupiny Emil Frey, rovnûÏ posiluje svou
vlastní obchodní identitu, takÏe je
ménû závislá na znaãce automobilu.

V prÛbûhu následujících ‰esti let by
poãet nezávisl˘ch prodejcÛ v západní
Evropû mohl poklesnou na polovinu,
neboÈ malí prodejci si nemohou dovo-
lit velké investice nebo budou pohlce-
ni velk˘mi prodejními místy nabízející-
mi více znaãek.

¤editel Institutu pro v˘zkum v oblas-
ti automobilového prÛmyslu na nûmec-
ké univerzitû v Nürtingenu Willi Diez
fiekl, Ïe spoleãnosti jako je Schwaben-
garage budou prosperovat na úkor
men‰ích prodejcÛ, neboÈ mají vût‰í
zdroje.

Automobilky stále ãastûji poÏadují,
aby prodejci pfied pfiidûlením nov˘ch
kontraktÛ mohutnû investovali do
v˘bavy autosalónÛ. To nutí nûkteré
men‰í nezávislé prodejce ukonãit
obchod. Firma Schwabengarage za
poslední tfii roky zv˘‰ila poãet sv˘ch
prodejních míst ze 130 na 230. „Pro-
dejci jednotliv˘ch znaãek mají ztráty,“
fiekl Dunning.

Jim Blades, evropsk˘ oblastní finanã-
ní fieditel u konzultaãní firmy Urban
Science, fiekl, Ïe automobilov˘ prÛmysl
by se mûl zamûfiit na sluÏby poskytova-
né zákazníkovi spí‰e, neÏ aby se tolik
spoléhal na hodnotu své znaãky. Diez
souhlasil: „V budoucnosti nebude otáz-
kou co je nejlep‰í pro znaãku, ale co je
nejlep‰í pro zákazníka.“ v

Výrobci automobilů stojí tváří
v tvář krizi identity společností

ANI MASIVNÍ ROZMĚRY NEJSOU OCHRANOU
PŘED NÁKLADNÝMI OPRAVAMI
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Prodej osobních automobilů v ČR v srpnu
2004 a od začátku roku
vůz 8/2004 8/2003 1.–8./2004 1.–8./2003
Alfa Romeo 147 5 7 70 57
Alfa Romeo 147 GT 3 - 15 -
Alfa Romeo 156 1 10 156 62
Alfa Romeo 166 0 0 5 8
Alfa Romeo SPIDER 0 0 1 2
Alfa Romeo 9 17 247 129
Audi A2 0 0 15 17
Audi A3 38 24 357 172
Audi A4 25 56 372 421
Audi A4 CABRIOLET 0 1 21 21
Audi A6 58 22 286 253
Audi A8 8 16 106 129
Audi ALLROAD QUATTRO 7 21 55 264
Audi TT 2 1 11 12
Audi 138 141 1223 1289
BMW 3 21 24 287 249
BMW 3 CABRIO 2 1 9 10
BMW 3 COUPÉ 1 5 26 44
BMW 5 23 24 237 103
BMW 645 6 - 46 -
BMW 7 3 7 20 46
BMW X 3 0 135
BMW X 5 5 6 51 85
BMW Z 3 - 0 - 1
BMW Z 4 3 2 12 24
BMW 64 69 823 562
Citroën BERLINGO 20 22 151 173
Citroën C2 8 - 191 -
Citroën C3 37 120 1285 1323
Citroën C3 PLURIEL 2 3 16 66
Citroën C5 6 25 97 344
Citroën C8 1 1 26 29
Citroën JUMPER 0 1 5 27
Citroën JUMPY 0 0 1 3
Citroën SAXO - 17 - 213
Citroën XSARA 26 51 381 562
Citroën XSARA PICASSO 23 60 298 481
Citroën 123 300 2451 3221
Dacia Solenza 44 8 328 16
Dacia Supernova - 0 - 8
Dacia 44 8 328 24
Daewoo EVANDA 1 10 43 17
Daewoo KALOS 161 133 1036 565
Daewoo LANOS - 0 - 5
Daewoo LEGANZA - 0 - 3
Daewoo MATIZ 81 70 593 314
Daewoo NUBIRA 12 26 89 40
Daewoo TACUMA 5 14 44 49
Daewoo 260 253 1805 993
Ferrari 2 0 12 12
Fiat BARCHETTA 0 0 1 2
Fiat DOBLÓ 2 16 73 262
Fiat DUCATO 1 0 2 2
Fiat MAREA - 0 - 7
Fiat MULTIPLA 30 0 40 19
Fiat PALIO 0 21 1 140
Fiat PANDA 63 21 686 21
Fiat PUNTO 60 61 562 759
Fiat SCUDO 0 0 1 1
Fiat SEICENTO 1 17 64 248
Fiat STILO 39 56 431 623
Fiat ULYSSE 0 0 2 9
Fiat IDEA 5 - 59 -
Fiat 201 192 1922 2093
Ford FIESTA 148 99 1591 711
Ford FOCUS 92 186 1300 1614
Ford Focus C MAX 16 - 329 -
Ford FUSION 9 11 172 310
Ford GALAXY 3 0 31 28
Ford KA 3 8 32 41
Ford MONDEO 54 184 719 1209
Ford STREETKA 0 1 13 7
Ford TOURNEO CONNECT 4 9 49 32
Ford TRANSIT 4 7 69 115
Ford 333 505 4305 4067
Honda ACCORD 36 39 330 351
Honda CIVIC 14 18 446 396
Honda CR-V 12 17 128 258

Honda HR-V 2 0 8 6
Honda JAZZ 42 26 261 102
Honda S2000 - 0 - 1
Honda STREAM 0 1 3 10
Honda 106 101 1176 1124
Hyundai ACCENT 43 59 590 498
Hyundai ATOS 25 - 112 -
Hyundai COUPE 1 5 25 50
Hyundai ELANTRA 15 17 201 269
Hyundai GETZ 261 245 2010 2005
Hyundai H-1 1 0 15 17
Hyundai MATRIX 33 23 174 176
Hyundai SANTA FE 8 30 87 133
Hyundai SONATA 3 12 51 117
Hyundai TERRACAN 1 4 19 15
Hyundai TRAJET 1 6 24 28
Hyundai TUSCON 3 - 4 -
Hyundai XG 3 0 11 10
Hyundai 398 401 3323 3318
Chrysler CROSSFIRE 0 - 13 -
Chrysler GRAND VOYAGER 1 0 15 85
Chrysler LR 0 0 3 2
Chrysler LX 1 - 10 -
Chrysler PT 0 0 3 12
Chrysler PT CABRIO 2 - 4 -
Chrysler SEBRING 0 0 4 9
Chrysler VOYAGER 2 1 6 21
Chrysler 6 1 58 129
Jaguar S-TYPE 2 2 15 16
Jaguar X-TYPE 2 1 13 13
Jaguar XJ 1 1 9 6
Jaguar XK 0 - 1 -
Jaguar 5 4 38 35
Jeep GRAND CHEROKEE 3 7 26 57
Jeep CHEROKEE 0 2 9 31
Jeep WRANGLER 2 0 7 5
Jeep 5 9 42 93
Kaipan 1 0 7 18
Kia CARENS 3 29 66 157
Kia CARNIVAL 10 3 68 65
Kia CERATO 9 - 87 -
Kia MAGENTIS 1 5 33 34
Kia OPIRUS 0 0 7 1
Kia PICANTO 38 - 220 -
Kia RIO 35 25 246 307
Kia SHUMA 0 12 38 154
Kia SORENTO 16 23 92 217
Kia SPORTAGE - 0 - 11
Kia 112 97 857 946
Lada 21 7 4 86 87
Lada 2121 NIVA 6 2 87 59
Lada 13 6 173 146
Land Rover DEFENDER 0 5 9 15
Land Rover DISCOVERY 0 0 11 23
Land Rover FREELANDER 3 1 32 64
Land Rover RANGE ROVER 1 0 3 30
Land Rover 4 6 55 132
Lexus GS 0 0 2 6
Lexus IS - 0 - 3
Lexus LS 1 0 3 1
Lexus RX 1 8 15 35
Lexus SC 0 0 5 3
Lexus 2 8 25 48
Maserati GT/SPIDER 0 1 5 6
Maserati QUATTROPORTE 0 - 7 -
Maserati 0 1 12 6
Maybach 0 0 0 1
Mazda 2 48 37 269 149
Mazda 323 - 5 - 177
Mazda 3 71 - 729 -
Mazda 6 39 106 469 1009
Mazda 626 - 0 - 23
Mazda DEMIO - 0 - 2
Mazda MPV 2 5 24 60
Mazda MX5 1 0 5 11
Mazda PREMACY 5 12 44 133
Mazda RX8 4 - 76 -
Mazda TRIBUTE 7 5 27 37
Mazda XEDOS9 - 1 - 10
Mazda 177 171 1643 1611
Mercedes-Benz A 5 11 64 91
Mercedes-Benz C 45 20 203 196
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Mercedes-Benz CL 2 6 10 41
Mercedes-Benz CLK 5 13 41 90
Mercedes-Benz E 28 46 241 403
Mercedes-Benz G 0 1 1 13
Mercedes-Benz ML 1 7 21 95
Mercedes-Benz S 4 8 27 77
Mercedes-Benz SL 3 3 24 29
Mercedes-Benz SLK 6 0 46 6
Mercedes-Benz SPRINTER 1 3 14 24
Mercedes-Benz V 0 2 1 21
Mercedes-Benz VANEO 1 1 9 13
Mercedes-Benz VIANO 5 - 48 -
Mercedes-Benz VITO 4 3 86 29
Mercedes-Benz 110 124 836 1128
Mini COOPER 2 4 37 99
Mini ONE 2 - 2 -
Mini 4 4 39 99
Mitsubishi CARISMA 4 18 96 193
Mitsubishi COLT 6 - 6 -
Mitsubishi GALANT 0 0 3 13
Mitsubishi GRANDIS 0 - 12 -
Mitsubishi LANCER 5 2 35 2
Mitsubishi OUTLANDER 2 12 48 75
Mitsubishi PAJERO 4 4 24 69
Mitsubishi PAJERO PININ 3 14 37 110
Mitsubishi PAJERO SPORT 0 3 3 38
Mitsubishi SPACE STAR 2 18 39 167
Mitsubishi SPACE WAGON - 0 - 3
Mitsubishi 26 71 303 670
Nissan 350 Z 7 - 47 -
Nissan ALMERA 70 65 505 558
Nissan ALMERA TINO 8 16 124 135
Nissan INTERSTAR 0 0 6 1
Nissan MAXIMA 0 1 14 15
Nissan MICRA 78 54 462 436
Nissan PATROL 1 7 17 55
Nissan PRIMASTAR 3 - 4 -
Nissan PRIMERA 21 24 182 199
Nissan TERRANO 2 1 41 37
Nissan X-TRAIL 16 11 137 109
Nissan 206 179 1539 1545
Opel AGILA 16 125 297 937
Opel ASTRA 172 108 853 1563
Opel ASTRA CABRIOLET 0 0 1 2
Opel ASTRA COUPÉ 0 2 2 6
Opel COMBO 3 10 29 91
Opel CORSA 77 93 601 879
Opel FRONTERA - 0 - 1
Opel MERIVA 36 50 343 212
Opel MOVANO 0 0 1 3
Opel OMEGA 0 1 3 29
Opel SIGNUM 6 8 59 39
Opel SPEEDSTER 1 0 5 1
Opel VECTRA 14 35 249 528
Opel VIVARO 3 5 41 58
Opel ZAFIRA 9 39 141 250
Opel 337 476 2625 4599
Peugeot 206 300 250 2524 2608
Peugeot 206 CABRIO 1 5 14 57
Peugeot 306 - 0 - 5
Peugeot 307 147 217 1157 2211
Peugeot 307 CC 5 - 87 -
Peugeot 406 0 9 43 220
Peugeot 406 COUPÉ 0 0 2 4
Peugeot 407 30 - 173 -
Peugeot 607 9 15 126 147
Peugeot 807 5 5 25 76
Peugeot BOXER 0 4 11 31
Peugeot PARTNER 8 22 93 211
Peugeot 505 527 4255 5570
Porsche 911 1 2 8 8
Porsche BOXSTER 0 0 3 3
Porsche CARRERA GT 0 - 1 -
Porsche CAYENNE 0 0 3 9
Porsche 1 2 15 20
Renault AVANTIME - 0 - 5
Renault CLIO 61 75 791 921
Renault ESPACE 3 9 62 123
Renault KANGOO 25 15 132 341
Renault LAGUNA 15 49 195 476
Renault MASTER 4 1 18 64
Renault MEGANE 87 66 786 1292

Renault MEGANE SCENIC 42 23 458 423
Renault MEGANE SPORT 3 - 29 -
Renault THALIA 285 390 1404 1818
Renault TRAFIC 10 25 73 183
Renault TWINGO 23 39 140 258
Renault VEL SATIS 0 0 10 20
Renault 558 692 4097 5920
Rover - - 0 2
Saab 9-3 0 2 16 17
Saab 9-5 2 3 12 24
Saab 2 5 28 41
Seat ALHAMBRA 6 5 42 93
Seat ALTEA 53 - 189 -
Seat CORDOBA 49 62 552 694
Seat IBIZA 75 83 686 797
Seat INCA 0 2 5 18
Seat LEON 29 57 362 322
Seat TOLEDO 11 21 138 272
Seat 223 230 1974 2196
Smart COUPÉ/ROADSTER 1 3 11 4
Smart FOR TWO 6 9 65 71
Smart FORFOUR 6 - 8 -
Smart 13 12 84 75
Subaru FORESTER 7 8 44 127
Subaru IMPREZA 4 6 21 53
Subaru JUSTY 0 - 4 -
Subaru LEGACY 4 7 82 40
Subaru 15 21 151 220
Suzuki GRAND VITARA 8 16 110 74
Suzuki IGNIS 44 0 306 13
Suzuki JIMNY 0 0 17 20
Suzuki LIANA 0 2 5 7
Suzuki SWIFT 0 84 23 1060
Suzuki WAGON 19 21 158 177
Suzuki 71 123 619 1351
Škoda FABIA 3329 3583 29890 34291
Škoda OCTAVIA 1111 1426 10862 11681
Škoda SUPERB 179 277 1778 2509
Škoda 4619 5286 42530 48481
Toyota AVENSIS 28 36 316 260
Toyota AVENSIS VERSO 1 3 10 26
Toyota CAMRY 1 6 3 23
Toyota COROLLA 40 50 660 533
Toyota COROLLA VERSO 9 8 74 73
Toyota HIACE 0 1 4 9
Toyota LAND CRUISER 18 9 73 75
Toyota RAV4 18 31 164 368
Toyota YARIS 93 97 1394 1151
Toyota YARIS VERSO - 1 - 50
Toyota 208 242 2698 2568
Volkswagen BORA 8 11 86 248
Volkswagen CADDY 4 2 28 3
Volkswagen CARAVELLE - 1 - 54
Volkswagen GOLF 166 79 2371 1289
Volkswagen LT 0 0 4 9
Volkswagen MULTIVAN 57 1 318 9
Volkswagen NEW BEETLE 4 0 9 1
Volkswagen New BEETLE CABRIO 1 1 6 1
Volkswagen PASSAT 91 137 1112 1764
Volkswagen PHAETON 0 1 11 8
Volkswagen POLO 246 109 826 1298
Volkswagen SHARAN 7 3 41 75
Volkswagen SHUTTLE 1 - 2 -
Volkswagen TOUAREG 4 4 25 43
Volkswagen TOURAN 18 16 248 62
Volkswagen TRANSPORTER 40 33 229 216
Volkswagen 647 398 5316 5080
Volvo 40 0 9 98 146
Volvo 60 17 8 22 138
Volvo 70 3 6 49 109
Volvo 80 4 7 51 68
Volvo C60 1 - 61 -
Volvo C70 - 0 - 4
Volvo S 40 7 - 84 -
Volvo V 50 13 - 67 -
Volvo XC70 1 5 7 36
Volvo XC90 1 6 64 80
Volvo 47 41 503 581

Celkem členové SDA 4924 5420 45179 51452
Celkem nečlenové SDA 4671 5303 42959 48695
Celkem 9595 10723 88138 100147
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Prodej osobních automobilů v Evropě
v červenci a od začátku roku
značka/model 7/2004 7/2003 1. 7. 2004 1. 7. 2003
Alfa Romeo 147 7173 9293 50782 59683
Alfa Romeo 156 5028 6213 35718 39371
Alfa Romeo GT 1303 - 9455 -
Alfa Romeo 14511 16262 103130 104196
Aston Martin 39 61 366 543
Audi A2 1935 2644 989 18360
Audi A3/S3 14508 12805 91188 70056
Audi A4/S4/RS4 21703 23821 156807 169169
Audi A6/S6/Allroad 8948 8088 55066 57157
Audi A8/S8 1107 1222 7294 7449
Audi TT 1295 1771 10923 12863
Audi 49508 50359 335399 335103
Bentley 360 26 1547 255
BMW 1 1344 - 2376 -
BMW 3 21981 24274 168937 203034
BMW 5 11652 9771 82010 51735
BMW 6 919 - 7083 -
BMW 7 994 1326 7417 9968
BMW X3 3723 61 21303 61
BMW X5 3650 3780 27536 24466
BMW Z4 2093 2811 14578 15898
BMW 46397 42142 332097 306706
Cadillac 59 98 417 515
Citroën Berlingo 5264 6203 40197 43168
Citroën C2 11780 62 91900 63
Citroën C3 24160 28648 178968 190540
Citroën C3 Pluriel 2743 4996 19527 12478
Citroën C5 7643 9701 54007 70477
Citroën C8 1997 2360 15190 16292
Citroën Xsara 7796 10852 57060 77885
Citroën Xsara Picasso 17706 20670 122791 133477
Citroën 79544 88929 584399 598372
Daewoo Kalos 4892 4910 35726 27397
Daewoo Lacetti 1102 - 6169 -
Daewoo Matiz 4614 4617 34621 30855
Daewoo Nubira 1073 1241 7166 3312
Daewoo Rezzo/Tacuma 997 897 7775 5555
Daewoo 12802 12211 93093 71988
Daihatsu Cuore/Charade 1036 1280 7818 6100
Daihatsu 1939 2525 16634 15354
Ferrari 93 231 1461 1626
Fiat Dobló 1833 1970 10740 13960
Fiat Idea 6179 - 41402 -
Fiat Multipla 1791 2119 8666 14379
Fiat Panda 18034 11609 119828 55059
Fiat Punto 27743 31060 205611 233736
Fiat Seicento 1966 11185 37452 69252
Fiat Stilo 11363 14425 81372 101792
Fiat Ulysse 1399 1433 8161 10093
Fiat 70808 75009 518392 506374
Ford Fiesta 24637 28028 197358 206592
Ford Focus 31740 43936 252972 294099
Ford Focus C-Max 14708 129 129621 212
Ford Fusion 6410 8711 49195 66428
Ford Galaxy 2398 3552 21875 26079
Ford Ka 6213 6771 50930 60431
Ford Mondeo 14431 17317 111891 125971
Ford StreetKa 1345 1520 10381 9052
Ford 103003 112111 810252 801892
Honda Accord 4141 3165 26150 17818
Honda Civic 5856 6835 47529 45671
Honda CR-V 2279 2826 18760 19919
Honda Jazz 4572 4260 37966 31821
Honda 17589 18208 136713 123425
Hyundai Accent 2920 3327 18970 21170
Hzundai Atos/Prime/Amica 2761 912 20801 12080
Hyundai Coupé 998 1387 7965 9450
Hyundai Elantra 993 756 6123 5976
Hyundai Getz/TB 7679 7950 60824 48227
Hyundai Matrix 2793 3166 23679 20411
Hyundai Santa Fé 3354 3481 24716 23015
Hyundai Terracan 995 1083 8365 6164
Hyundai Trajet 1128 1224 7521 7170
Hyundai 24483 24154 183510 159005
Chevrolet 193 379 1376 3174
Chrysler PT Cruiser 1692 2327 11644 13372

Prodejní bilance v zemích střední Evropy
Nejúspěšnější značky v prvním pololetí
značka 1.-6./2004 1.-6./2003 rozdíl

1. Škoda 87 634 88 858 -1224
2. Renault 61 288 55 562 +5726
3. Opel 51 089 50 782 +307
4. Fiat 49 442 42 183 +7259
5. Toyota 42 376 32 679 +9697
6. Peugeot 42 196 40 513 +1683
7. Ford 40 182 27 612 +12 570
8. Volkswagen 38 355 35 634 +2721
9. Suzuki 37 780 45 333 -7553
10. Daewoo/Chevrolet 35 131 26 095 +9036
11. Dacia 24 646 18 832 +5814
12. Citroën 24 071 26 923 -2852
13. Seat 12 871 16 417 -3546
14. Nissan 11 231 11 594 -363
15. Honda 11 025 8 242 +2783
16. Hyundai 10 102 7 312 +2790
celkem 620 809 572 683 +48 126

Nejprodávanější modely v prvním pololetí
poř. vůz 1.-6./2004 1.-6./2003 rozdíl
1. Škoda Fabia 61 265 63 533 -2268
2. Škoda Octavia 23 254 22 119 +1135
3. Fiat Panda 22 060 22 +22 038
4. Suzuki Ignis 21 736 7850 +13 886
5. Peugeot 206/206SW 21 128 19 753 +1375
6. Dacia Solenza 18 503 7 845 +10 658
7. Renault Mégane 17 614 16 270 +1344
8. Daewoo/Chevrolet Matiz 16 756 14 589 +2167
9. Opel Corsa 16 447 16 788 -341
10. Toyota Yaris 15 891 12 818 +3073
11. Renault Thalia/Symbol 15 879 14 404 +1475
12. Opel Astra 15 670 20 107 -4437
13. Ford Focus 15 598 13692 +1 906
14. Peugeot 307/307SW 15 073 14 784 +289
15. Volkswagen Golf 15 061 10 931 +4130
16. Toyota Corolla 13 940 12 561 +1379
17. Fiat Punto 12 879 15 404 -2525
18. Renault Clio 12 105 10 069 +2036
19. Volkswagen Polo 10 601 12 292 -1691
20. Daewoo/Chevrolet Kalos 10 401 6 847 +3554

Do přehledu jsou zařazeny následující země: Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďar-
sko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Opět pokles v západní Evropě
MÍRNÝ NÁRŮST I POKLES
PRODEJE V SRPNU
VYKÁZALY JAK
JEDNOTLIVÉ ZEMĚ EU,
TAK I ZNAČKY

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

V srpnu uÏ druh˘ mûsíc po sobû
poklesl poãet novû zaregistrovan˘ch
osobních automobilÛ v západních
zemích EU o 0,8 %, coÏ je zpÛsobeno
pfiedev‰ím poklesem prodeje v Nûmec-
ku, Itálii a Velké Británii. Zv˘‰ení prode-
je se projevilo ve Francii a pfiedev‰ím
·panûlsku. Podle rozboru ACEA z 15
pÛvodních zemí EU jich v ãervenci
vykázalo rÛst poãtu registrací pût,
zatímco v srpnu uÏ deset. Celkovû se
zde ale za osm mûsícÛ prodalo o 1,8 %
nov˘ch vozÛ více neÏ pfied rokem.

Mimofiádnû ‰patn˘ mûsíc mûly
znaãky Mercedes-Benz (v meziroã-
ním srovnání s poklesem o 16,6 %),
pfiedev‰ím kvÛli poklesu prodeje tfií-
dy E, a Volkswagen (-13,4 %). Naopak
v posilování pozic pokraãovaly korej-
ské automobilky (+22,4 %), pfiede-
v‰ím Kia (+ 53,5 %). Dobr˘ mûsíc
mûl Renault (+5,0 %), zatímco jeho
rival PSA dopadl trochu hÛfi (-2,3 %).
Zlep‰ení zaznamenaly i General
Motors (+2,6 %) a BMW (+4,0 %),
zatímco poklesl Fiat (-3,0 %) a Ford
(-2,4 %).

V nov˘ch zemích EU se v srpnu pro-
dalo o 7,2 % nov˘ch vozÛ ménû, proto-
Ïe pokles vykázaly v‰echny tfii hlavní
trhy – Polsko o 14,4 %, Maìarsko
o 3,8 % a âeská republika o 10,5 %.
Pfiedev‰ím v Polsku rostou obavy
z pokraãujícího dramatického rÛstu
dovozu ojet˘ch vozidel. v
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Chrysler Voyager/Gr. Voyager 2831 3220 17018 18782
Chrysler 5839 6108 35747 35865
Isuzu 70 131 1052 866
Jaguar S-Type 1410 1105 7955 7788
Jaguar X-type 3123 1834 25411 14628
Jaguar 5388 4039 38473 28287
Jeep Cherokee 1372 1877 10012 10798
Jeep Grand Cherokee 1692 2150 11821 12583
Jeep 3169 4294 23293 24753
Kia Carens 1557 2066 9866 12390
Kia Carnival/Sedona 1625 2627 14783 13700
Kia Cerato 1054 - 1529 -
Kia Picanto 2984 - 13758 -
Kia Rio 2442 3239 19437 21548
Kia Sorento 2703 2562 19945 15853
Kia 12918 11628 83784 71469
Lada 328 789 2977 4249
Lamborghini 24 21 428 116
Lancia Lybra 1266 1937 7263 12063
Lancia Musa 1546 - 1546 -
Lancia Ypsilon 8554 220 60287 388
Lancia 12575 9352 77243 65274
Land Rover Discovery 1281 1312 11082 10057
Land Rover Freelander 3088 3432 28345 26432
Land Rover Range Rover 854 1020 7106 8542
Land Rover 5790 6535 51342 50111
Lexus 1535 1870 12875 10858
Lotus 143 125 884 923
Maserati 101 156 1341 1077
Maybach 2 9 69 59
Mazda2 3087 3293 25901 10985
Mazda3 4602 - 38857 -
Mazda6 6725 8371 52393 58558
Mazda MX-5 1090 2000 9829 13441
Mazda Premacy 1456 1861 11979 13668
Mazda RX-8 987 22 12371 22
Mazda 18873 17996 158271 126494
Mercedes A 7476 11304 71492 80776
Mercedes C 21092 20413 125734 136971
Mercedes CLK 4994 5923 33349 34821
Mercedes E 17414 18512 113250 118783
Mercedes M 3318 3617 21446 22958
Mercedes S 1381 1527 8726 12381
Mercedes SL 1029 1149 7128 9905
Mercedes SLK 3491 1377 22325 10791
Mercedes-Benz 962502 67515 427909 451577
MG ZR 1341 2132 12064 14190
MG 2814 4757 27212 30684
Mini 10900 12220 73646 71236
Mitsubishi Colt 1081 563 4507 4907
Mitsubishi Outlander 950 986 7545 3706
Mitsubishi Pajero/Montero/Shogun1999 2254 14875 15323
Mitsubishi Space Star 2643 3329 20474 24076
Mitsubishi 9192 11170 78010 78207
Nissan Almera 5993 6366 42118 48312
Nissan Almera Tino 3066 2933 20895 18568
Nissan Micra 13476 15436 100386 101986
Nissan Primera 3741 4325 27177 37495
Nissan Terrano 1560 1907 10061 11628
Nissan X-Trail 4016 4305 32584 25402
Nissan 335517 36090 244988 248492
Opel Agila 4356 5941 33016 42728
Opel Astra 29604 22869 158513 169169758
Opel Corsa 18861 20111 153079 175194
Opel Meriva 11939 13220 108376 35806
Opel Signum 2468 3443 13350 12172
Opel Vectra 11286 9330 68941 73302
Opel Zafira 12588 16218 91932 119195
Opel 92454 94561 642037 653088
Perodua 68 56 483 538
Peugeot 206/206SW 39933 53708 327639 350462
Peugeot 307/307SW 36738 39801 295245 285729
Peugeot 406 1866 8192 27860 54733
Peugeot 407/407SW 13392 - 33454 -
Peugeot 607 1222 1627 9511 12042
Peugeot 807 2447 2949 17718 20279
Peugeot Partner/Ranch 2877 3270 19517 19899
Peugeot 98849 113117 734643 775140
Porsche 911 1336 1531 9206 9318
Porsche Cayenne 1321 1782 9976 6407

Porsche 3346 4476 24833 21903
Proton 100 104 1062 1267
Renault Clio 29290 38969 251052 293349
Renault Espace/Gr. Espace 5607 6272 43486 35766
Renault Kangoo 5007 5665 40075 41353
Renault Laguna 12690 19001 90293 120915
Renault Mégane 33675 26391 256303 218563
Renault Scénic/Gr. Scénic 25506 18088 190726 137058
Renault Twingo 6314 9767 54744 74093
Renault 123062 127531 945993 943553
Rolls-Royce 3 10 90 28
Rover 25 1521 2764 11832 22177
Rover 45 1227 1434 8766 12574
Rover 75 1807 2808 15670 18784
Rover 5366 7013 46997 53571
Saab 9-3 4024 2882 31755 27935
Saab 9-5 1637 1939 16574 18013
Saab 5661 4824 48352 45966
Seat Alhambra 1808 2386 13777 15736
Seat Altea 5346 - 14078 -
Seat Cordoba 3753 4611 23260 28047
Seat Ibiza 16558 19287 105679 113488
Seat Leon 8010 9008 57691 56837
Seat Toledo 2535 3287 18149 20564
Seat 38508 39743 239972 244279
Smart 14361 11887 77151 666059
SsangYong 379 181 3663 1085
Subaru 2300 2455 27537 22920
Suzuki Alto 1628 2044 17186 11979
Suzuki Ignis 3053 3333 30172 17685
Suzuki Jimny 1853 1857 14235 13506
Suzuki Vitara/Gr. Vitara 3986 4205 31356 24641
Suzuki Wagon R+ 2543 3065 19769 22093
Suzuki 13832 16877 123109 116567
Škoda Fabia 10553 12349 85167 83944
Škoda Octavia 8557 8978 61605 61601
Škoda Superb 1197 1081 7593 8750
Škoda 20308 22418 154418 154344
Tata 78 175 1050 1117
Toyota Avensis 10104 12248 83793 55118
Toyota Avensis Verso 906 1288 7751 10186
Toyota Corolla 12117 13132 99308 94709
Toyota Corolla Verso 5902 3933 29677 29472
Toyota LandCruiser 2948 3398 20732 20208
Toyota RAV4 7707 8580 60644 61773
Toyota Yaris 18497 20166 130335 120832
Toyota Yaris Verso 1677 1888 13310 14097
Toyota 31889 66603 463957 421353
Vauxhall Astra 6057 6684 47983 61302
Vauxhall Corsa 6307 7285 64992 63540
Vauxhall Meriva 2121 429 15925 1932
Vauxhall Vectra 4326 3999 31595 30554
Vauxhall Zafira 4103 3665 31411 28575
Vauxhall 23735 23403 199873 196034
Volkswagen Bora 3088 4163 17639 31095
Volkswagen Golf 48114 46128 334163 315252
Volkswagen Lupo 3107 2966 17400 27707
Volkswagen New Beetle 2674 4238 23135 21873
Volkswagen Passat 18782 23778 135645 165933
Volkswagen Polo 26031 32347 175939 218975
Volkswagen Sharan 3402 3621 22496 28153
Volkswagen Touareg 3021 1592 22535 9272
Volkswagen Touran 14779 11326 110317 31895
Volkswagen Transporter/
Multivan/Caravelle/Shuttle 742 3172 23537 23735
Volkswagen 124807 133866 890638 878236
Volvo S40 3777 1866 22781 13171
Volvo S60 2101 3042 21052 25485
Volvo V40 1042 4053 23302 28366
Volvo V50 4623 - 17562 -
Volvo V70/XC70 3981 4755 40890 43257
Volvo XC90 1833 1034 18369 10854
Volvo 18233 16721 153463 133070

CELKEM 1265435 1324218 9253437 9063499

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

Z
d

ro
j:

JA
TO

 D
yn

am
ic

s 
/ A

ut
om

ot
iv

e 
N

ew
s 

E
ur

op
e
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RÜSSELSHEIM | Hans Demant pfied
mûsícem vystfiídal Carla-Petera Fostera
na místû fieditele nûmecké poboãky
General Motors spoleãnosti Adam
Opel. ZÛstal i ve funkci viceprezidenta
GM Europe pro techniku.

Demantov˘m úkolem je dovést
ãinnost GME v Nûmecku opût k zis-
kovosti. O konkurenceschopnosti
nûmeck˘ch závodÛ Opelu a plánova-
n˘ch nov˘ch modelech s ním hovofiil
‰éfredaktor Automobilwoche, sester-
ského ãasopisu Automotive News
Europe.

Co se stalo s Trixxem?
Otázka zní: MÛÏete dûlat nûco je‰tû

men‰ího neÏ je mal˘ minivan Agila?
Zab˘vali jsme se náklady v‰ech moÏ-
n˘ch komponent Trixxu a já vûfiím, Ïe
se nûco v tomto segmentu dûlat dá.
Stále více a více lidí chce opravdu
chytr˘ miniautomobil. Samozfiejmû
také vidíme, Ïe Smart se sv˘m koncep-
tem, respektive sv˘m objemem prode-
je, není ziskov˘. Zab˘váme se Trixxem,
ale zatím ohlednû nûho nepadlo defi-
nitivní rozhodnutí.

Co je vaším nejtíživějším úkolem
a cílem?

Úkol je jasn˘: uãinit GM Europe
a Opel konkurenceschopn˘mi a zisko-
v˘mi. U Opelu máme jednu obrovskou
v˘hodu, a to jsou na‰e v˘robky. Pfiived-
li jsme na trh celou ‰kálu skvûl˘ch
nov˘ch modelÛ a tyto vozy jsou
extrémnû dobfie pfiijímány.

Jste plně odpovědný za marke-
ting GM Europe v Německu?

Hrajeme nejdÛleÏitûj‰í roli u General
Motors v Evropû. Máme ústfiední
postavení v technice a máme nesmír-
nû moderní závody v Rüsselsheimu
a Eisenachu. Nebojte se. Na‰e znaãka
s bohatou tradicí bude v rámci skupi-
ny GM silnûj‰í neÏ kdy dfiíve.

Ale rozhodnutí o výrobě Opelu
v Německu nyní přichází z ústředí
GM Europe v Curychu.

Základním principem je, Ïe Ïádn˘
závod není schopen vyrábût v‰echny
modely. S nov˘mi vozy otázka zní: Kte-
r˘ závod dokáÏe pfiipravit nejlep‰í
nabídku. Pokud jsme konkurence-
schopní v Nûmecku, pak v˘roba pÛjde
do závodÛ zde.

Rüsselsheim je vaším nejmoder-
nějším závodem, ale využívá jen
60 % své kapacity.

Situace v Rüsselsheimu je v˘sled-
kem souãasného poklesu prodeje
vozÛ stfiední tfiídy v Evropû.Ten neza-

sáhl jen Opel. Má vliv na cel˘ prÛmysl.
Ale zv˘‰íme vyuÏití kapacity závodu
s modelem Vectra GTS, jejihoÏ v˘ro-
bu sem pfiesuneme z Anglie. To by
mûlo zv˘‰it vyuÏití kapacity na více
neÏ 80 %.

Mohly by se v Rüsselsheimu na
základě platformy Epsilon, použí-
vané u vectry, vyrábět i vozy
Saab?

Dovedu si to pfiedstavit.Teoreticky
by se na stejném základû daly v Rüs-
selsheimu vyrábût i modely Fiatu, ale
to v této chvíli nemáme v plánu. v
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