
VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ
V KVASINÁCH UŽ SJEL
Z VÝROBNÍ LINKY PRVNÍ
VŮZ ŠKODA ROOMSTER.

První Roomster ve stfiíbrné metalíze
pohání motor 1,9 TDI PD/77 kW a má
úroveÀ v˘bavy Style. Díky zku‰enos-
tem s pfiípravou v˘roby pfiedchozích
modelÛ a nasazení zku‰eného t˘mu se

podafiilo zkrátit nábûh v˘roby o pût
mûsícÛ v porovnáním s nábûhem v˘ro-
by druhé generace modelu Octavia.

Investice, spojená s modelem Room-
ster, dosáhla v Mladé Boleslavi a Kvasi-
nách celkové v˘‰e tfii miliardy korun.
Kapacita v˘robního závodu ·koda
Auto v Kvasinách byla roz‰ífiena pfie-
dev‰ím v montáÏi a ve svafiovnû tak,
aby zde denní produkce mohla
postupnû dosáhnout aÏ 190 vozÛ. Do
konce leto‰ního roku by mûlo b˘t
vyrobeno 15 000 vozÛ Roomster. Prv-
ní zákazníci v âeské republice je v síti
firemních prodejen mohou získat od
ãervna, tedy pouh˘ch osm mûsícÛ od
zahájení zku‰ební v˘roby v Kvasinách.

S pfiispûním modelu Roomster chce
·koda Auto pfiekonat v leto‰ním roce
poprvé hranici pÛl milionu vyrobe-
n˘ch a prodan˘ch vozÛ.V pfií‰tím roce
se pfiedpokládá v˘roba 50 000 vozÛ
·koda Roomster. v

Nejasnosti
okolo
náhradních
dílů

JEDNÁNÍ MEZI PŘEDSTAVI-
TELI ČESKÉ VÁDY, AUTO-
MOBILKY HYUNDAI
MOTOR A MORAVSKO-
SLEZSKÉHO KRAJE 
DOSPĚLA K DOHODĚ.

Na jejím základû by mûla b˘t u No‰o-
vic vybudována továrna na v˘robu
300 000 vozÛ Hyundai roãnû. Zamûst-
nání by mûla od roku 2008 nabídnout
pfiímo asi tfiem tisícÛm lidí.Vyrábût by
se zde mûla nová generace modelu
Elantra.Továrna bude tûÏit z blízkosti
nového závodu druhé znaãky spoleã-
nosti HKA (Hyundai Kia Automotive)
Kia Motor, kter˘ bude spu‰tûn je‰tû
letos v Îilinû na Slovensku a kter˘ uÏ
do blízk˘ch regionÛ pfiilákal mnoho
dodavatelÛ korejského koncernu.

Pfies v‰echny informace v médiích
ale smlouva o vybudování automobilky
dosud nebyla podepsána v
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Největší růst počtu registrací OA a LUV
v prvním čtvrtletí 2006 proti 2005

Registrace nových osobních a užitkových vozidel v ČR za leden až březen

Čísla měsíce
celkem OA LUV

1. Q 2006 1. Q 2005 1. Q 2006 1. Q 2005 1. Q 2006 1. Q 2005
poř.značka ks ks ks ks ks ks
1. Škoda 14016 13378 11412 12817 2604 561
2. Volkswagen 3431 2409 1997 1394 1434 1015
3. Ford 2550 2191 1344 1195 1206 996
4. Renault 2487 2757 1896 2124 591 633
5. Hyundai 1977 1246 1603 1050 374 196
6. Citroën 1766 1262 1067 816 699 446
7. Peugeot 1683 1938 1128 1349 555 589
8. Toyota 1078 972 898 825 180 147
9. Opel 1008 1535 711 1135 297 400
10. Fiat 833 873 567 554 266 319

členové SDA 23740 21382 16033 15000 7707 6382
nečlenové SDA 14273 13485 11535 12844 2738 641
CELKEM 38013 34867 27568 27844 10445 7023

Největší pokles počtu registrací OA a LUV
v prvním čtvrtletí 2006 proti 2005

Hyundai na severu Moravy – smlouva zatím neuzavřena
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Pischetsrieder se zdá být jistější,

LYLE FRINK, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Hyundai a Kia budou vyrábût moto-
ry a pfievodná ústrojí poblíÏ sv˘ch
nov˘ch továren na v˘robu automobilÛ
ve stfiední Evropû. Pohonné jednotky
poputují do 600 000 automobilÛ, které
korejské automobilky plánují vyrobit
roãnû v âeské republice a sousedním
Slovensku.

Továrna automobilky Kia, která
leÏí v Îilinû, 180 km severov˘chod-
nû od Bratislavy, zahájí sériovou

v˘robu automobilÛ niÏ‰í stfiední tfiídy
v prosinci. Továrna, kde bude Kia
vyrábût motory, bude co nevidût
dokonãena hned vedle montáÏe auto-
mobilÛ.

Továrna vyrábûjící motory bude pro-
dukovat záÏehové motory 1,4 l a 1,6 l
a vznûtové motory 1,6 l a 2,0 l s poãá-
teãní roãní kapacitou 300 000 kusÛ.

Bude se jednat o první továrnu na
motory na Slovensku, která bude záso-
bovat továrnu v Îilinû a nov˘ montáÏ-
ní závod, kter˘ matefiská spoleãnost
Kia Motors Hyundai plánuje vybudovat
85 km odtud v No‰ovicích v âeské
republice.

Automobilka Hyundai oznámila,Ïe její
zástupci s ãeskou vládou podepsali ujed-
nání o dohodû o stavbû továrny za 1 mili-
ardu eur,která se bude nacházet severo-
v˘chodnû od Ostravy a 320 km od Prahy.
Továrna bude vyrábût 300 000 automo-
bilÛ niÏ‰í stfiední tfiídy roãnû a v˘roba by
mûla b˘t zahájena v fiíjnu 2008.

Oãekává se, Ïe Hyundai a âeská
republika uzavfiou dohodu do poloviny
kvûtna.

Blízko ãeského montáÏního závodu
Hyundai postaví také továrnu na v˘ro-
bu 600 000 pfievodn˘ch ústrojí roãnû,
která bude zásobovat továrny spoleã-
ností Hyundai a Kia.

Nové továrny jsou souãástí plánÛ
spoleãností Hyundai a Kia na globaliza-
ci své v˘roby. Hyundai má v souãasnos-
ti továrnu s kapacitou v˘roby 100 000
vozÛ v Turecku, ze které se do Evropy
dováÏí modely Accent. v

ALE NAD ŠÉFEM VW SE
VZNÁŠÍ HROZBA ROZHO-
DUJÍCÍHO HLASOVÁNÍ 

JASON STEIN, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Po nûkolika t˘dnech boufiliv˘ch
debat, se pozice Bernda Pischetsriede-
ra jako pfiedsedy pfiedstavenstva skupi-
ny VW zdá b˘t jistûj‰í, tfiebaÏe jen pro-
zatím.

Zaji‰tûní dlouhodobého postavení
v˘konného ‰éfa nejvût‰í evropské
automobilky bude nejasné aÏ do roz-
hodujícího hlasování.Av‰ak první pozi-
tivní náznaky ve prospûch Pischetsrie-
dera pfii‰ly na zaãátku dubna, kdy se
zdálo, Ïe vedení odborÛ zmírnilo svÛj
postoj vÛãi v˘konnému ‰éfovi.

Pischetsrieder se dostal pod palbu
od té doby, kdy pfiedseda dozorãí rady
VW a PischetsriederÛv pfiedchÛdce
Ferdinand Piëch zji‰Èoval, jakou má Pis-
chetsrieder podporu u pracujících.

Spolupráce
Pfiedseda závodní rady a ãlen v˘kon-

ného v˘boru dozorãí rady Bernd
Osterloh dal nedávno najevo, Ïe je pfii-
praven fie‰it s Pischetsriederem odli‰né
pfiístupy. Osterloh ãasopisu Automobil-
woche, sesterské tiskovinû novin Auto-
motive News Europe, sdûlil, Ïe se
„nestaví proti Ïádnému jednotlivci“.
¤ekl, Ïe bojuje o zaji‰tûní pracovních
míst. „Nakonec zamûstnanci uznali, Ïe
se lépe pracuje se spoleãností, která
pfieÏila, neÏ nechat nûkoho vyhodit
a spoleãnost pak zniãit,“ fiekl jeden
interní zdroj z VW, kter˘ si nepfiál b˘t
jmenován.

Pischetsriederovi do ukonãení jeho
pûtileté smlouvy zb˘vá jeden rok.
U nûmeck˘ch spoleãností je v‰ak bûÏ-
né, Ïe se smlouva pfiedsedy pfiedstaven-
stva obnovuje rok pfiedtím, neÏ vypr‰í.

Oãekává se, Ïe na schÛzi pfiedstaven-
stva se bude jednat také o budoucí roli
Ferdinanda Piëcha v automobilce.
Piëch odstoupí z pozice pfiedsedy
dozorãí rady, ale bude moÏná hledat
jiné kfieslo v pfiedstavenstvu. Vnitfiní
zdroj z VW uvedl, Ïe nejvy‰‰í pfiedstavi-
telé VW vyberou pfii schÛzi nového
ãlena dozorãí rady.

Zahájení palby
Ve svém rozhovoru pro Wall Street

Journal 1. bfiezna Piëch prohlásil, Ïe
prodlouÏení smlouvy s Pischetsriede-
rem je „otevfienou otázkou“. Piëch také
naznaãil, Ïe Pischetsrieder bude ãelit
silné opozici ze strany zástupcÛ pracu-
jících, ktefií mají v radû 20 kfiesel.
„V této chvíli cítím, Ïe je to 10 ku 10,“
sdûlil Piëch novinám.

Událost pfiedcházela v˘roãní tiskové
konferenci VW o pfiíjmech spoleãnosti,

na které Pischetsrieder ãelil otázkám
o své budoucnosti. Lehce napomenul
Piëcha, kdyÏ fiekl, Ïe takové komentáfie
„by nemûly zaznít na vefiejnosti, ale na
dozorãí radû.“ KdyÏ se ho reportér
zeptal, zda odstoupí,Pischetsrieder otáz-
ku odrazil: „Proã bych mûl odstoupit?“

Podle zpráv v nûmeckém tisku
Piëch pozdûji Pischetsriederovi telefo-
noval, aby se mu omluvil a nabídl mu
svou plnou podporu. Dal‰í nedávné
události pomohly posílit Pischetsriede-
rovi ‰ance na dal‰í období. Na zaãátku
dubna nûmeck˘ tisk zvefiejnil ãásti ze
zprávy skupiny  Harbour v Evropû.
PfiedbûÏné v˘sledky ukazují silnou
podporu Pischetsriederova názoru, Ïe
ve VW je zapotfiebí redukovat poãet
pracovních míst. Skupina Harbour
Consulting analyzuje automobilky

a hodnotí jejich v˘kon podle obvyklé-
ho mûfiítka: poãet pracovních hodin na
jeden automobil.Anal˘za zahrnuje pra-
covní dobu v‰ech zamûstnancÛ od
montáÏní linky po administrativu,
logistiku a zaji‰tûní kvality.V roce 2005
se Ïádná z továren VW, pokud jde

o produktivitu, nezafiadila mezi nejlep-
‰í desítku. Zpráva fiíká, Ïe továrnû VW
ve Wolfsburgu trvá 50 zamûstnane-
ck˘ch hodin neÏ vyrobí jeden model
Golfu.Továrna Fordu v Genku v Belgii
potfiebuje na v˘robu jednoho vozu
Mondeo 19 zamûstnaneck˘ch hodin.
Kromû toho továrny VW v Hannoveru
v Nûmecku a v Poznani v Polsku se
z hlediska produktivity umístily na
konci tohoto seznamu.

„Otevfiením problému v souvislosti
se zprávou skupiny Harbour se sniÏuje

tlak vyvíjen˘ na dûlníky,“ fiekl Chri-
stoph Stumer, star‰í úfiedník provádûjí-
cí prÛzkum trhu u Global Insight ve
Frankfurtu. „Znamená to, Ïe tlak se
vyvíjí také na inÏen˘ry, protoÏe oni tvo-
fií automobily, které je obtíÏné vyro-
bit.“ v

NA FOTOGRAFII Z PŘEDSTAVENÍ ŠKODY ROOOMSTER V ŽENEVĚ JSOU FERDINAND PIËCH A BERND PISCHETSRIEDER OD SEBE ODDĚLENI ČLENY
PŘEDSTAVENSTVA ŠKODA AUTO MARTINEM JAHNEM A DETLEFEM WITTIGEM

h

Hyundai a Kia připravují společnou výrobu
pohonných jednotek
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AUTOMOBILKA SUŽOVA-
NÁ POTÍŽEMI MUSÍ SNIŽO-
VAT NÁKLADY

JASON STEIN, HENNING
KROGH, AUTOMOTIVE NEWS
EUROPE

Skupina Volkswagen musí vyuÏít
dvoudenní jednání pfiedstavenstva
k vyfie‰ení nûkolika kritick˘ch problé-
mÛ, ale proti pÛvodnímu oãekávání se
nebude zab˘vat osudem Bernda Pis-
chetsriedera v roli pfiedsedy pfiedsta-
venstva.

âlen pfiedstavenstva, kter˘ si pfiál
zÛstat v anonymitû, prohlásil, Ïe obno-
vení Pischetsriederova pûtiletého kon-
traktu není na programu setkání ve
dnech 19. a 20. dubna. „O tom se bude

pravdûpodobnû rozhodovat nejdfiíve

2. kvûtna, tedy v pfiedveãer v˘roãní

valné hromady akcionáfiÛ,“ fiekl.
Namísto toho se pfiedstavenstvo pfii

svém jednání zamûfií na problémy
s restrukturalizací pfiedev‰ím klíãové
znaãky Volkswagen. Témata jednání
budou:
– SníÏení produkce ve vysoce náklad-

n˘ch závodech VW v západním

Nûmecku, a to pfiedev‰ím pfii v˘robû
dílÛ

– Posílení klesajícího prodeje na klíão-
v˘ch trzích, pfiedev‰ím v USA a âínû,
kde je VW ztrátové

– Pfiíprava budoucí nabídky produk-
tÛ s vût‰ím mnoÏstvím draÏ‰ích
modelÛ
Volkswagen chce bûhem následují-

cích tfií let sníÏit ve sv˘ch v˘robních
závodech v západním Nûmecku poãet
pracovníkÛ o 20 000. UÏ v únoru Pis-
chetsrieder prohlásil, Ïe tradiãní
nûmecké továrny VW pracují s malou
produktivitou a v nûkter˘ch pfiípa-

dech, pfiedev‰ím továrny na v˘robu
dílÛ, jsou pfiíli‰ nehospodárné.

Podle pfiedsedy odborové organiza-
ce Bernda Osterloha hodlá vedení VW
odprodat nûmecké závody na v˘robu
plastov˘ch dílÛ, v˘fukov˘ch systémÛ
a slévárny. Podle Pischetsriedera jsou
ale základním prvkem ãinnosti VW
v˘roba motorÛ a pfievodn˘ch ústrojí
a proto tyto závody na jejich produkci
nebudou prodány.

Podle nûmeckého tisku chtûjí odboráfii
pozdrÏet rozhodnutí o Pischetsriederovû
budoucnosti aÏ do doby,kdy bude zcela
jasné,které továrny na díly se uzavfiou.v

Od roku 1946 do konce roku 2005
bylo v b˘valém âeskoslovensku a âes-
ké republice vyrobeno 9 694 095
osobních automobilÛ. V roce 2005
byla tato produkce historicky nejvy‰-
‰í, pfiiãemÏ u nás bylo dokonce popr-
vé vyrobeno více neÏ pÛl milionu

osobních vozÛ a jen velmi málo chy-
bûlo do pfiekonání hranice 600 000.
Historického rekordu bylo dosaÏeno
jednak zásluhou historicky nejvût‰ího
objemu v˘roby ve ·koda Auto a nábû-
hem v˘roby ve spoleãnosti TPCA
Kolín. v

PROHLÁŠENÍ SDA

Na celkové dopravû se podílí cel-
kem ãtyfii druhy dopravy – vodní,
letecká, Ïelezniãní a silniãní. KaÏd˘
zpÛsob dopravy má své klady a zápo-
ry. Obvykle dopravu volíme podle
její rychlosti, místní dostupnosti
a mnoÏství zboÏí, které chceme
dopravit.

Vzhledem k tomu, Ïe existují rÛzné
komodity s rÛzn˘mi poÏadavky na
dopravu a rÛzná místa, které mnohdy
nelze spojit pouze jedním druhem
dopravy, je velmi zavádûjící a ne zcela
objektivní jednu dopravu vyvy‰ovat
nad druhou. Z dostupn˘ch  informací
je známo, Ïe devût desetin objemu pfie-
pravuje silniãní doprava.

Silniãní doprava je ãasto oznaãovaná
jako neekologická a existují populistic-
ké názory, které by ji radikálnû omezily.
Otázkou v‰ak zÛstává, zda by to bylo
fie‰ením a jaké by to pfiineslo dal‰í
dÛsledky. Pfiesun dopravy na Ïeleznici
fie‰í problém velmi okrajovû. Îelezniãní
síÈ je omezeného rozsahu a musí se sta-
vût velká pfiekladi‰tû, kde se v‰e opût
pfiekládá ze Ïeleznice na nákladní vozy.
Dle dostupn˘ch údajÛ 50% nevyuÏité
kapacity Ïelezniãní dopravy, odlehãí sil-
niãní dopravû pouze o 3%. I po tomto
celkem radikálním kroku zÛstane nej-
vût‰í podíl na silniãní dopravû.

Jak tedy vysoké zatíÏení na‰ich silnic
a Ïivotního prostfiedí sníÏit?

Je obecnû známo, Ïe nejvíce Ïivotní
prostfiedí zatûÏuje tzv. transitní silniãní

doprava ve mûstech a v‰ude tam, kde
se musí opakovanû zastavovat a rozjíÏ-
dût. ¤e‰ením pro zlep‰ení Ïivotního
prostfiedí proto je podporovat v˘stav-
bu dálniãních koridorÛ a obchvatÛ
mûst tak, aby docházelo ménû k ome-
zování plynulosti provozu. Zlep‰í se
tím nejen ekologiãnost dopravy, ale
i bezpeãnost. Málokdo ví, Ïe dennû
mediálnû propíraná dálnice D1 není
podle statistik nejnebezpeãnûj‰í komu-
nikací v âeské republice.

Pokud nûkteré politické strany usilu-
jí o v˘znamné omezení silniãní dopra-
vy, dot˘ká se to nejen omezení Ïivotní
úrovnû nás v‰ech, ale také napfiíklad
zahraniãních investic a nov˘ch podni-
kÛ. Pfiedstavitelé jednotliv˘ch politic-
k˘ch stran by mûli jednoznaãnû fiíci,

jak˘m zpÛsobem by fie‰ili omezení
dopravy ve vztahu k ekonomickému
rÛstu. Staví se u nás nové velké v˘robní
kapacity – automobilky a v˘raznû roz-
‰ifiují stávající, coÏ zlep‰í ekonomické
ukazatele na‰í zemû a zejména export
do zahraniãí.A investofii chtûjí kromû
jiného dostat své zboÏí k zákazníkovi.

Tím, Ïe ochránci pfiírody brání
v˘stavbû obchvatÛ a dálniãních
tahÛ, velmi ãasto mnohem více
po‰kozují Ïivotní prostfiedí, neÏ by
jej chránili.VáÏn˘m problémem je, Ïe
v âeské republice sice existují kon-
cepce jednotliv˘ch resortÛ, ale chybí
jejich provázanost, coÏ je asi dáno
absencí programu pro dlouhodobé
komplexní fie‰ení dopravy v âR na
úrovni vlády. v

Potřebujeme komplexnější
řešení dopravy!

Představenstvo VW čelí kritické volbě

Výroba osobních automobilů v České republice

rok Škoda Auto TPCA Kaipan Gordon MTX celkem

2000 428 206 - 11 4 3 428 224

2001 456 905 - 19 3 - 456 927

2002 441 308 - 3 1 - 441 312

2003 436 279 - 18 - - 436 297

2004 442 796 - 16 - - 442 812

2005 493 463 106 000 9 - - 599 472
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Rekordní výroba automobilů
v České republice
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Ford S-MAX: Jako Lego
Modelem S-MAX, pÛvodnû pfiedsta-

ven˘m jako studie SAV, roz‰ífií Ford
svou modelovou nabídku v Evropû.
Tento multifunkãního model je zají-
mav˘ pouÏitím nové filozofie kon-
strukce oznaãované podle známé dût-

ské stavebnice Lego.Tento vÛz totiÏ
vyuÏívá 85 % spoleãn˘ch dílÛ s nov˘m
velk˘m MPV Ford Galaxy ale téÏ asi
50 % komponent s velk˘m sedanem
Volvo S80. Dokonãení stavebnice ale
i odladûní jednotliv˘ch dílÛ se ov‰em
pro kaÏd˘ model podstatnû li‰í. Zatím-
co nové Galaxy, tentokrát uÏ komplet-
nû vyvinuté i vyrábûné Fordem bez
partnerství s Volkswagenem, nabízí
zlep‰ení f lexibility a více prostoru,
s modelem S-MAX vstupuje Ford do
zcela nového segmentu.Tento sedmi-
místn˘ crossover má mnohem spor-
tovnûj‰í charakter, coÏ  podtrhuje niÏ-
‰í poloha tûÏi‰tû a jinak odladûné tlu-
miãe pérování i pruÏiny. Oba vozy
vyuÏívají stejné designérské principy,
které Ford uvedl uÏ u studie iosis, jedi-
n˘m spoleãn˘m rysem jejich exterié-
ru jsou pfiední svûtlomety a kapota
motoru. V‰echny ostatní karosáfiské
díly jsou odli‰né. Oba nové vozy se
budou vyrábût v belgické továrnû
v Genku.

Hyundai Santa Fe: V nové
podobě

Od své premiéry v roce 2000 je jed-
ním z nejprodávanûj‰ích vozÛ SUV na
ãeském trhu Hyundai Santa Fe. Na

Ïenevském autosalonu se pfiedstavila
nová generace tohoto modelu. Nové
Santa Fe je del‰í i ‰ir‰í a nabízí vût‰í
komfort i více místa v interiéru.
Design je zcela odli‰n˘ od jeho pfied-
chÛdce. Zavazadlov˘ prostor je pro-
dlouÏen˘ a roz‰ífien˘, takÏe nyní má
objem 774 l. Pohonn˘mi jednotkami

jsou vylep‰en˘ vznûtov˘ motor
2,2 l CRDi/110 kW a záÏehov˘
2,7 l/139 kW. Nov˘ systém pohonu
v‰ech kol samoãinnû pfiifiazuje v pfií-
padû potfieby pohon zadních kol pro-
stfiednictvím elektronicky fiízené
lamelové spojky.

Audi A6 allroad quattro:
Ještě více luxusu

Nové Audi A6 allroad quattro bude
na ãesk˘ trh uvedeno v létû tohoto
roku.V nabídce vystfiídá model Allroad,
postaven˘ na bázi modelu A6 Avant,
kter˘ se vyrábûl od roku 2000. Nová
verze vznikla na bázi nové generace
A6. Díky tomu nabízí mimofiádnû
komfortní cestování v prostorném
interiéru, sportovními v˘kony na silni-
cích a díky modernímu systému poho-
nu v‰ech kol se vypofiádá i s nároã-

n˘m terénem.Ve voze dlouhém 4930
mm s rozvorem náprav 2830 mm je
zavazadlov˘ prostor o objemu 565 l,
pfii sklopení asymetricky dûlen˘ch
zadních sedadel aÏ 1660 l. Zajímavostí
vozu je propracovan˘ systém ovládání
vût‰iny funkcí Multi Media Interface
(MMI). Zákazníci budou moci volit ze

dvou záÏehov˘ch (3,2 V6 FSI/188 kW
a 4.2 V8 FSI/257 kW) a dvou vznûto-
v˘ch ‰estiválcov˘ch motorÛ (2,7 l
TDI/132 kW a 3,0 l TDI/171 kW).
V‰echny verze mají samozfiejmû stan-
dardnû stál˘ pohon v‰ech kol quattro.

Audi TT: Dynamický pokra-
čovatel

Nové Audi TT Coupé s hliníkov˘m
prostorov˘m rámem Audi Space Fra-
me, poprvé kombinujícím díly z hliní-

kov˘ch slitin (tûch je 69 %) a oceli,
bude je‰tû dynamiãtûj‰í neÏ jeho
pfiedchÛdce.T˘m designérÛ Audi navá-
zal na originální styl pfiedchozího
modelu. Nové TT je s délkou 4178 mm
o 137 mm del‰í neÏ jeho pfiedchÛdce
a s ‰ífikou 1842 mm o 78 mm ‰ir‰í.

Zachováno zÛstalo uspofiádání seda-
del 2 + 2. Otevfiená karoserie Roadster
bude uvedena pozdûji. K pohonu
nového Audi TT slouÏí dva záÏehové
motory - dvoulitrov˘ pfieplÀovan˘
ãtyfiválec TFSI s pfiím˘m vstfiikováním
paliva o 147 kW a V6 3,2 l/184 kW.
Jedním z cílÛ konstruktérÛ bylo
dosáhnout samofiídicího chování vozu
aÏ do meze ovladatelnosti. Nová více-
prvková zadní náprava zaji‰Èuje opti-

mální jízdní dynamiku. Na pfiání je
dodáván vyspûl˘ magnetick˘ tlumicí
systém Audi magnetic ride, jehoÏ
základním prvkem jsou drobné mag-
netické ãástice rozpt˘lené v oleji tlu-
miãÛ. Jsou-li tyto ãástice vystaveny
elektrickému poli, mûní se bûhem
milisekund tlumicí charakteristika.

Dacia Logan: Kombi a nafta
Na autosalonu v Îenevû vystavila

rumunská automobilka Dacia studii
Logan Steppe. Studie se pfiedstavila
opravdu ve velkém stylu - v pfiímém
televizním pfienosu za úãasti rumun-
ského premiéra Calina Popescu-Tari-
ceanua a dvojice b˘val˘ch tenistÛ,
nyní vÛdãích osobností rumunské
ekonomiky, Iljeho Nastaseho a Iona
Tiriaca. Podle mluvãího Dacie Silvia
Sepciu se vystaven˘ vÛz z 80 % shodu-
je se sériov˘m kombi Logan Break,
které se pfiedstaví na autosalonu
v PafiíÏi v záfií. Koncept je dílem auto-

ra karoserie Loganu Kenetha Melville-
ho. Pfiedností kombi je prodlouÏen˘
rozvor oproti sedanu a pfiipraveny
budou dvû verze: pûti- a sedmimístná.

Zavazadlov˘ prostor bude mít objem
aÏ 1700 l. Novinka se bude kromû
Rumunska montovat také v Rusku.
Krátce po kombi se pfiedstaví i uÏitko-
v˘ vÛz s úloÏn˘m prostorem o objemu
kolem 3000 l a s uÏiteãnou hmotností
kolem 1000 kg.

Nabídku motorÛ Dacie Logan roz-
‰ífiil vznûtov˘ pfieplÀovan˘ ãtyfivá-
lec 1,5 dCi o v˘konu 50 kW. Logan
s pohotovostní hmotností 1065 kg
s ním má spotfiebu v kombinovaném
cyklu jen 4,7 l/100 km.

Kia cee’d: Příprava 
pro Žilinu

Novou fázi nástupu znaãky Kia
zanedlouho odstartuje zahájení v˘ro-
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by v prvním evropském závodû korej-
ské automobilky v Îilinû. Jak bude
vypadat pûtidvefiov˘ hatchback z Îili-
ny (následovat jej budou ãtyfidvefiov˘
sedan a kombi), ukázala studie cee’d,
vystavená na autosalonu v Îenevû.
Hlavní proporce uÏ odpovídají sério-
vé podobû vozu, oznaãovaného kódo-
v˘m jménem ED.Vystaven˘ koncept
byl plnû funkãní, s kovovou karoserií
a pojízdn˘. V‰e na voze uÏ ale bylo
sériové, jen doplnûné nûkolika stylis-
tick˘mi doplÀky pro posílení emocio-
nálního sdûlení. Koncept byl navrÏen
v evropském studiu Kia Motors v Rüs-
selsheimu pod vedením Gregoryho
Guillaumeho. Jak nám sám v Îenevû
fiekl, tfiicítka designérÛ deseti národ-

ností zde má více samostatnosti, ale
i odpovûdnosti pfii návrhu vozÛ speci-
álnû vyvíjen˘ch pro Evropu.V Evropû
je totiÏ u zákazníkÛ patrné jiné chápá-
ní barev i kvality neÏ v zámofií a dÛraz
je kladen více na spolehlivost.

Mitsubishi Outlander:
První z trojčat

Na autosalonu v New Yorku se
pfiedstavila nová generace SUV Mit-
subishi Outlander. Japonská verze Air-
tek byla uvedena uÏ vloni v fiíjnu a od
té doby se jí prodalo uÏ pfies 20 000
kusÛ, tedy více neÏ plánovan˘ch
2000 kusÛ mûsíãnû. Outlander pfii-
chází s nov˘m konceptem, spojujícím
schopnosti SUV se stylem silniãního

sedanu.V Japonsku se dodává v˘hrad-
nû s elektronicky fiízen˘m pohonem
v‰ech kol, zatímco v USA bude v pro-
deji s pohonem pfiedních kol. Uspofiá-
dání interiéru mÛÏe b˘t aÏ sedmi-
místné se tfietí fiadou sedadel zapusti-
teln˘ch do podlahy. V Evropû by se
mûl nov˘ Outlander pfiedstavit letos
na podzim a do prodeje pfiijde v prv-
ním ãtvrtletí 2007. Pozoruhodné na
tomto voze je pfiedev‰ím to, Ïe od
roku 2007 se bude 30 000 kusÛ
s pohonem 4x4 dodávat ze závodu
v Mizushimû francouzskému koncer-
nu PSA, kter˘ je bude prodávat jako
Citroën C7 a Peugeot 707. Motory
budou tyto vozy mít vznûtové PSA
a záÏehové Mitsubishi. v

x|Kia x
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Toyota na autosalonu v Ženevě
představila sportovní koncept mode-
lu AYGO, vyráběného v automobilce
TPCA u nás v Kolíně. Dvoumístné

otevřené vozidlo je navrženo čistě
pro radost z jízdy. Protože je určeno
pro milovníky vodních sportů, jsou
jeho sedadla vyrobena z neoprénu
a podlaha vozu je z teakového dřeva
jako závodní lodě.

Suzuki i po prodeji majetkového
podílu koncernem General Motors
bude s ním pokračovat v technické

spolupráci při přípravě nové genera-
ce modelu Wagon R+ (nově označo-
vané jako 4Car) resp. Opel Agila. Ten
bude větší, sportovnější a s variabil-
nějším interiérem. Pro evropské trhy
by se měl vyrábět v závodě GM
v polských Gliwicích od roku 2008.

Subaru představí dlouho očekávaný
dvoulitrový vznětový boxer v druhé
polovině roku 2007 v modelech
Legacy a Outback. Symetrická kon-
strukce vozů Subaru s pohonem
všech kol neumožňuje použití diese-
lů od jiných výrobců.

Volkswagen už brzy představí
v Brazílii a Argentině kombi/mini-
MPV Spacefox na bázi modelu Fox.
Tento malý hatchback se dováží ve
své třídveřové podobě i do Evropy.
Na rozdíl od pětidveřového hatch-
backu by se Spacefox se zavazadlo-
vým prostorem o objemu 527 l měl
brzy rovněž vydat v jeho stopách.

Kia na autosalonu v Madridu koncem
května představí nové sedmimístné
MPV Carens. Jeho třetí řadu sedadel

bude možné v případě potřeby zcela
zapustit do podlahy a vytvořit tak roz-
měrný zavazadlový prostor. Pohon-
nými jednotkami budou zážehové
čtyřválce řady Theta, vyvinuté Hyun-
daiem ve spolupráci s Mitsubishi,
a vznětový motor se vstřikováním
Common Rail. v
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PRŮZKUM KPMG UKAZU-
JE PROHLUBUJÍCÍ SE OBA-
VY Z BUDOUCNOSTI AME-
RICKÉHO AUTOMOBILOVÉ-
HO PRŮMYSLU

Vzhledem k prohlubujícím se obavám
z budoucnosti amerického automobi-
lového sektoru by se evrop‰tí v˘robci
mûli pouãit z problémÛ, kter˘m ãelí
jejich ameriãtí kolegové. Uvádí to
nová studie spoleãnosti KPMG Inter-
national. Podle ní stojí automobilov˘
prÛmysl USA pfied kritick˘m úkolem:
musí se vypofiádat s dûdictvím minu-
losti a vylep‰it svou konkurence-
schopnost i v˘robní efektivitu, proto-
Ïe konkurenãní hrozba od asijsk˘ch
znaãek den ode dne sílí.

Budíček pro Evropu
Na dotaz, zda by se ameriãtí v˘robci
v pfií‰tích pûti letech skuteãnû mohli
stát více konkurenceschopn˘mi a efek-

tivními, v‰ak odpovûdûlo kladnû pou-
h˘ch 32 % respondentÛ.V prÛzkumu,
kter˘ KPMG International uskuteãnila
pfied ãtyfimi lety, to bylo je‰tû 56 %.
PrÛzkum KPMG se uskuteãnil jiÏ po
‰esté a na otázky, ovlivÀující jejich sek-
tor, bylo dotazováno 140 manaÏerÛ
v fiídicích pozicích v automobilovém
prÛmyslu po celém svûtû.
Mike Steventon, ‰éf poradenství v auto-
mobilovém prÛmyslu v KPMG Velká
Británie to komentuje: „Úkoly, pfied
kter˘mi stojí ameriãtí v˘robci, by mûly
slouÏit jako budíãek pro evropské
producenty. NezadrÏiteln˘ vzestup
asijsk˘ch znaãek byl je‰tû posílen
a k hybné síle Japonska se pfiidali
v˘robci z JiÏní Koreje a âíny. Pro etab-
lované i rozvíjející se asijské znaãky je
Evropa vysoce atraktivním trhem
a evropské znaãky by se mûly ujistit,
Ïe jsou na úkoly, které to pfiiná‰í, pfii-
praveny lépe, neÏ byli jejich ameriãtí
kolegové. Pokud se ãínské a jihokorej-
ské znaãky skuteãnû zamûfií na Evro-
pu, etablovaní evrop‰tí v˘robci origi-
nálních autodílÛ (tzv. OEM – Original
Equipment Manufacturers) na to musí
b˘t pfiipraveni. Musejí investovat do
nov˘ch technologií, stát v popfiedí ino-
vací, b˘t flexibilní a efektivní. Jen silná
znaãka je na úspû‰nou existenci v glo-
bálním prÛmyslu málo.“

Týká se to i České republi-
ky
„To platí také pro ãeské v˘robce auto-
dílÛ, na kter˘ch stojí velká ãást ekono-
miky.V tuto chvíli úspû‰nû spolupra-
cují s fiadou pfiedev‰ím evropsk˘ch
znaãek, ale na pfiíchod nov˘ch poÏa-
davkÛ nejsou zcela pfiipraveni.
A pokud jejich tradiãní odbûratelé
zaãnou mít problémy s odbytem,
budou nuceni hledat své zákazníky
jinde a pfiizpÛsobit se,”dodává Andrew
Sutherland, partner zodpovûdn˘ za
automobilov˘ prÛmysl v KPMG âeská
republika.
Na‰e studie jiÏ nûkolik let jasnû zdÛ-
razÀuje trend rostoucího podílu asij-
sk˘ch znaãek na trhu, pfiedev‰ím na
úkor znaãek americk˘ch. Letos se
v odpovûdích ukazují opravdové oba-
vy, a to dokonce i ze strany severoa-
merick˘ch respondentÛ, zda jsou ame-
rické znaãky vÛbec schopny tento
trend je‰tû zvrátit. Ukazuje se jasné

pochopení nebezpeãí, pfied nimiÏ sek-
tor stojí, a potfieby zásadní restruktura-
lizace, která by vyfie‰ila zátûÏ minulos-

ti. Na zmûnu situace mají tito v˘robci
reálnû k dispozici ãtyfii aÏ pût let.
OkamÏité dÛvody k obavám jsou evi-
dentní. Na otázku o ziskovosti nejvût‰í
ãást dotázan˘ch (35 %) odpovûdûla, Ïe
zisky budou „nestabilní a nepfiedvída-
telné”. Hned za touto skupinou se
umístila dal‰í skupina (28 %), která
prohlásila, Ïe zisky budou „klesající”.
Obavy o ziskovost jsou spojené s ros-
toucím uvûdomûním si nadbyteãn˘ch

kapacit.V˘sledná nadprodukce vedla ke
kultufie prodejních incentiv, takÏe finál-
ním v˘sledkem, pfiedev‰ím v Severní
Americe, jsou stále klesající marÏe.
V tuto chvíli je nezbytné vrátit nabíd-
ku a poptávku zpût do rovnováhy, coÏ
lze ale dosáhnout jen prostfiednictvím
v˘znamné restrukturalizace.

Asijský vzestup
Leto‰ní prÛzkum také ukazuje na vze-
stup asijsk˘ch znaãek. Jejich rostoucí
podíl na trhu oãekává 88 % respon-
dentÛ. DÛvûra v evropské znaãky je
nejv˘‰e prÛmûrná s pouh˘mi 34 %
respondentÛ, ktefií oãekávají jejich
vzestup, zatímco 28 % si myslí, Ïe pfii-
jde pokles. Severoamerické znaãky ale

zcela jasnû ãekají problémy, protoÏe
pouh˘ch 19 % vûfií v jejich vzestup,
zatímco 58 % je pfiesvûdãeno, Ïe na
trhu budou ztrácet.
Na dotaz, jaké znaãky pravdûpodobnû
zv˘‰í svÛj trÏní podíl, dostaly JiÏní
Korea a âína shodnû témûfi 80 % klad-
n˘ch odpovûdí. KPMG cítí, Ïe trval˘
útok znaãek z tûchto zemí by mohl
v pfií‰tích pûti letech probíhat
obzvlá‰tû na evropsk˘ch trzích. Budou
se muset vypofiádat s bariérami, jako
je vybudování znaãky, prodejních sítí,
image a kvality, ale pokud se jim to
podafií, mohou se v úvodu zamûfiit na
v˘chodoevropské trhy, které jsou rela-
tivnû více orientované na levnûj‰í seg-
menty vozÛ. Cenová senzitivita by zde
mohla vyváÏit loajalitu k etablovan˘m
znaãkám a také soutûÏní podmínky
v oblasti distribuãních sítí by mohly
b˘t vyrovnanûj‰í.
„Levné vozy budou ve stfiední
a v˘chodní Evropû minimálnû v nûko-

lika pfií‰tích letech stále dominantní.
VÏdyÈ v âeské republice pfiedstavova-
ly za rok 2005 v celkovém poãtu novû
registrovan˘ch automobilÛ vozy ve
dvou nejniÏ‰ích tfiídách, tedy malé
a mini, 52 %. Pokud pfiipoãteme vozy
v niÏ‰í stfiední tfiídû, jsme na 68 %.Ten-
to podíl navíc zÛstává v podstatû sta-
bilní – v roce 2004 pfiedstavovaly dvû
nejniÏ‰í tfiídy 53 % novû registrova-
n˘ch vozÛ, tfii nejniÏ‰í tfiídy 67 %,”
dodává k tomu Andrew Sutherland.
Mike Steventon pokraãuje: „Pfii anal˘-
ze faktorÛ, které vedly k poklesu trÏní-
ho podílu americk˘ch znaãek, by se
mûli evrop‰tí v˘robci OEM zamûfiit na
dva hlavní body: za prvé, ameriãtí
v˘robci po fiadu let produkovali pouze

vozy urãené specificky pro USA
a Kanadu.To znamená, Ïe mûli jen vel-
mi málo pfiirozen˘ch exportních trhÛ.
A potom se ameriãtí zákazníci v urãi-
tém bodû stali zákazníky globálními:
zaãali projevovat vût‰í zájem o typy
modelÛ, které produkovali neameriãtí
v˘robci. Tím najednou nechali své
domácí v˘robce pozadu. Za druhé,
rostoucí ceny ropy americké v˘robce
zasáhly v jejich nejcitlivûj‰ím místû:
vysoce ziskovém segmentu vozidel
typu SUV.Tento segment se zaãal zuÏo-
vat a odnesl tak pryã nejziskovûj‰í
základnu amerického automobilového
prÛmyslu.Tím odhalil problém, kter˘
vÏdy vzniká, pokud se v ziskovosti tak
vysoce spolehnete na jeden segment
va‰í produkce.”
„Na ãeském trhu v‰ak spotfiebitelé
mohou oãekávat vût‰í nabídku sorti-
mentu za pfiíznivé ceny,“ uzavírá And-
rew Sutherland. v

Redakãnû upraveno

Evropští výrobci automobilů by se
měli poučit z amerických problémů

KPMG International koordinu-

je celosvětovou síť poraden-

ských společností. Celosvěto-

vě členské společnosti
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ců a poskytuje služby v oblasti

auditu, řízení rizik a poraden-

ských služeb, daňového

a finančního poradenství.



OBCHOD S OJETÝMI
AUTOMOBILY JE NEZBYT-
NOU PODMÍNKOU RŮSTU
PRODEJE NOVÝCH VOZŮ
A MŮŽE BÝT I ZÁKLADEM
PŘI SNAZE ZÍSKAT SI
DLOUHODOBOU PŘÍZEŇ
ZÁKAZNÍKŮ.

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

PRAHA | Zatímco v zahraniãí je
obchod s ojetinami nedílnou souãástí
znaãkov˘ch prodejních míst nov˘ch
automobilÛ a vût‰inou zaujímá i mno-
hem vût‰í prostor (v prÛmûru tam pfii-
padá prodej jednoho nového vozu na
prodej dvou ojet˘ch), u nás na nûj pro-
dejci nov˘ch vozÛ stále je‰tû nahlíÏejí
s despektem. Îe je to jejich velká chy-
ba dokládá úspûch programu auto-
plus.

Špatná pověst autobazarů
Hlad motoristÛ po modernûj‰ích

automobilech zpÛsobil, Ïe po pfiecho-
du k trÏní ekonomice v roce 1989
zaãal vzkvétat dovoz ojet˘ch automobi-
lÛ ze zahraniãí. Na kdejaké volné plo‰e
vyrostly stovky autobazarÛ nabízejí-
cích ojetiny ãasto pochybného pÛvo-
du.Technick˘ stav tûchto vozidel byl
vût‰inou katastrofální, ale díky velké
poptávce se prodalo prakticky v‰e, co
bylo provozuschopné. Díky neznalosti
kupujících to bylo obvykle za ceny
mnohem vy‰‰í, neÏ v západní Evropû.

Vedle toho se budovaly znaãkové
prodejny a servisy nov˘ch vozÛ plnící
standardy bûÏné v západní Evropû.
V porovnání s pochybn˘mi ohradami
pln˘mi pomaãkan˘ch a ‰pinav˘ch oje-
tin zde byl nebetyãn˘ rozdíl.

UÏ v polovinû 90. let si fiada dovozcÛ
zaãala uvûdomovat, Ïe obchod s ojet˘-
mi vozy by se mûl stát nedílnou sou-
ãástí ãinnosti jejich prodejcÛ. JenÏe
k realizaci plánÛ oÏivení obchodu

s ojetinami nikdy nedo‰lo. Nejvût‰í
problémy byly dva - neochota lidí
a pfiedev‰ím nedostatek provûfien˘ch
aut se zaruãen˘m pÛvodem. Prodej
nov˘ch vozÛ se sice rychle rozebûhl,
ale zákazníkÛ, ochotn˘ch obmûÀovat
svÛj vÛz kaÏdé tfii aÏ ãtyfii roky a posíla-
jících tak do obûhu kvalitní ojeté vozy
bylo málo. To se ostatnû dodnes
nezmûnilo.

Ojetý vůz: klíč k novému
klientovi

Automobiloví obchodníci v západní
Evropû i Spojen˘ch státech uÏ pfied
mnoha desítkami let poznali, jak˘
potenciál se skr˘vá v ojetém automobi-
lu. Prodejci chápou obchod s ojet˘mi
vozy jako nedílnou souãást svého pod-
nikání. Dobfie totiÏ vûdí, Ïe kvalitní,
cenovû dostupn˘ ojet˘ vÛz získá pfií-
zeÀ ke znaãce u zákazníka, kter˘ na
nov˘ vÛz dosud nemá prostfiedky.Tím
je ideálním marketingov˘m nástrojem,
kter˘ do jeho autosalonu pfiivede nové-
ho klienta, poskytne práci servisu
a s velkou pravdûpodobností vygene-
ruje i budoucího pravidelného kupují-
cího nov˘ch vozÛ. Zku‰enosti ze
západní Evropy ukazují, Ïe 80 % zákaz-
níkÛ zaãíná u svého prodejce koupí
ojetého vozu. Primárním cílem prodej-
ce je prodej nov˘ch vozÛ a náhradních
dílÛ. Fungující obchod s ojetinami
k dosaÏení tohoto cíle nejen napomá-

há, ale pfiiná‰í také nezanedbateln˘
ekonomick˘ efekt.

Jako první u nás pochopila potenciál
kvalitních a provûfien˘ch ojet˘ch vozÛ
spoleãnost Import Volkswagen Group

(IVG), která ke sv˘m znaãkám Volkswa-
gen, Audi, Seat a VW – uÏitkové vozy
v roce 2001 vytvofiila novou obchodní
znaãku auto-plus, zamûfienou v˘hradnû
na obchod s ojet˘mi automobily.

Koncern Volkswagen vychází z toho,
Ïe díky rostoucí kvalitû pouÏívan˘ch
materiálÛ i zpracování mají vozy stále
vût‰í Ïivotnost a díky tomu roste
i potenciál v˘nosÛ ve druhém a tfietím
Ïivotním cyklu automobilÛ.Tím se také
otevírá prostor jak k dal‰ímu obchodo-
vání s ojet˘mi vozy, tak i vytváfiení
nov˘ch vztahÛ se zákazníky a genero-
vání nov˘ch kupujících.

Filozofie programu auto-plus oslovila
‰iroké spektrum zákazníkÛ, ktefií hleda-
jí v˘hodnou cenu, ale zároveÀ jsou
ochotni za kvalitu a seriózní záruky
technického stavu a pÛvodu si pfiiplatit
(prÛmûrná cena vozu prodaného v pro-
gramu auto-plus ãiní 416 000 Kã). Pod-
mínkou pro to je ale dokonalá znalost
„Ïivotopisu“ vozu, a to jak pro nového
kupujícího, tak i pro prodejce a servis
(u vozÛ poprvé prodan˘ch v âR je
90 % se servisní kníÏkou). DÛleÏité
také je, Ïe se s vy‰‰í úrovní prodeje set-
kávají i ti kupující, ktefií hledají auto
jen za 100 000 Kã.

Od spu‰tûní programu se prodeje
témûfi zdvojnásobily a program auto-
plus se stal nejv˘znamnûj‰í organizaci
obchodující u nás s ojet˘mi vozy. DÛka-
zem kvality nabízen˘ch vozÛ je i to, Ïe
v prodejnû Auto Jarov, která je souãástí
programu auto-plus, se ojet˘ vÛz prodá
v prÛmûru bûhem 30 dní, zatímco
evropsk˘ prÛmûr je 90 dní.

Komplexní péče
Program auto-plus bere v˘kup

a následn˘ prodej ojet˘ch vozÛ jako
nedílnou souãást fiízení systému péãe
o zákazníka (CRM – Customer Relation-
ship Management). Stále vy‰‰í poãet
firem si pofiizuje vozy na operativní
leasing. Prodejci IVG jim nabízejí neje-
nom kvalitní nové vozy a odpovídající
servisní péãi po dobu jeho trvání, ale

i následn˘ odkup pouÏit˘ch vozÛ po
jeho ukonãení.Vozy vykoupené zpût
projdou dÛkladn˘m servisem a poté
jsou zafiazeny do nabídky programu
auto-plus. Klient si pak pofiizuje na lea-
sing dal‰í vozy, zatímco kvalitní ojeté
vozy snadno nacházejí své zákazníky.

TotéÏ ale platí i pro ostatní zákazní-
ky.Ti nemusejí díky tomu fie‰it problém
co s ojet˘m vozem a vystavovat se rizi-
ku obchodu pfies autobazary. Pokud se
totiÏ klient vydá do autobazaru a nechá
se zlákat nabídkou okamÏitû vyplace-
n˘ch penûz, byÈ v men‰ím mnoÏství,
neÏ mu bylo pÛvodnû slíbeno, pak hro-
zí, Ïe si zvolí nové auto jiné znaãky. Pfii-
tom náklady na získání nového zákaz-
níka jsou tfii- aÏ ãtyfiikrát vy‰‰í, neÏ na
udrÏení spokojeného kupce. Zku‰e-
nost ukazuje, Ïe prakticky v‰ichni
zákazníci programu auto-plus zÛstávají
i nadále ve sluÏbách servisu, kde se
obchod uskuteãnil, protoÏe jsou spo-
kojeni s jeho kvalitou.V rámci progra-
mu auto-plus je vykupováno 55 aÏ
60 % automobilÛ na protiúãet pfii pro-
deji nového vozu.

Tato filozofie v˘raznû pfiispívá ke
spokojenosti zákazníkÛ a zvy‰ování
jejich loajality vÛãi znaãce a prodejci.
Tím se síÈ prodejcÛ spoleãnosti IVG
zcela odli‰uje od tûch, ktefií fie‰í
obchod s ojet˘mi vozy buì individuál-
nû, nebo spoluprací s urãit˘m autoba-
zarem.

Program auto-plus má v porovnání
s ostatními formami prodeje ojet˘ch
vozÛ fiadu nesporn˘ch v˘hod. Kromû
jiÏ zmínûn˘ch záruk stavu a pÛvodu
nabízen˘ch vozÛ je to i jejich poãet
a hustá síÈ obchodníkÛ, zahrnující 42
obchodních partnerÛ z fiad prodejcÛ
vozÛ Volkswagen, Audi a Seat, ktefií
nabízejí prÛbûÏnû pfiibliÏnû 2350 kva-
litních ojetin. Díky pfiehlednû zpraco-
vanému internetovému portálu, kter˘
jenom vloni shlédlo více neÏ milion
náv‰tûvníkÛ, má zákazník z kteréhokoli
místa âR kdykoli dokonalou pfiedstavu
o aktuální nabídce. v
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Auto-plus mění pohled na ojetiny

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

PRAHA | Zahájením v˘mûny informací
mezi Bankovním registrem klientsk˘ch
informací (BRKI) a Nebankovním
registrem klientsk˘ch informací (NRKI)
dostaly banky i splátkové a leasingové
spoleãnosti moÏnost posuzovat úvûro-
vou historii klienta kompletnû.To zna-
mená, Ïe banky mohou se souhlasem
klienta zji‰Èovat jeho závazky vÛãi lea-
singov˘m a splátkov˘m spoleãnostem
a naopak.

„Vzájemná v˘mûna informací mezi
obûma registry zamezí do znaãné míry
pfiedluÏení nûkter˘ch klientÛ a dále
sníÏí úvûrové riziko finanãních spoleã-
ností. Dobr˘m klientÛm to pfiinese
v˘hodnûj‰í podmínky a moÏnost lépe
budovat svou úvûrovou historii,“ fiekl

pfii této pfiíleÏitosti Petr Kuãera, v˘kon-
n˘ fieditel spoleãnosti CCB (Czech Cre-
dit Bureau), která pro oba registry zaji‰-
Èuje sluÏby spojené s jejich provozem.

Vzájemná v˘mûna informací fungu-
je tak, Ïe finanãní instituce, u které kli-
ent Ïádá o nûjak˘ úvûrov˘ produkt,
získá kromû údajÛ z registru, kterého
je ãlenem, i údaje z druhého registru
na základû podepsané smlouvy o vzá-
jemné v˘mûnû údajÛ, a zjistí tak klien-
tovu úvûrovou historii.Tento dotaz do
obou registrÛ je v‰ak podmínûn sou-
hlasem klienta. Nûkteré ãlenské spo-
leãnosti obou registrÛ zaãaly tyto
nové souhlasy pro sdílení sbírat jiÏ od
záfií 2005, ostatní spoleãnosti se
postupnû pfiipojují. „Pfiedpokládáme,
Ïe tzv. sdílená databáze, tj. poãet
smluv pfiipraven˘ch pro vzájemnou

v˘mûnu s druh˘m registrem, bude
velice rychle narÛstat, protoÏe jen za
minul˘ rok pfiibyly do obou registrÛ
témûfi tfii miliony záznamÛ o nov˘ch
nebo Ïádan˘ch úvûrov˘ch kontrak-
tech,“ doplnil Petr Kuãera.

BRKI i NRKI jsou standardními úvû-
rov˘mi registry evropsk˘ch paramet-
rÛ, které obsahují nejen negativní, ale
také pozitivní informace o platební
morálce a bonitû klientÛ bank (BRKI)
a leasingov˘ch ãi splátkov˘ch spoleã-
ností (NRKI). Na rozdíl od negativních
registrÛ nepoukazují jen na historické
dluhy ÏadatelÛ o úvûrové produkty,
ale pomocí pozitivní historie splácení
umoÏÀují dobr˘m klientÛm dosáh-
nout na kvalitnûj‰í a rychlej‰í sluÏby
i v pfiípadû drobn˘ch historick˘ch
prohfie‰kÛ.

Finanãním institucím v zemích s uni-
verzálními pozitivními registry se po
zapojení do registru sniÏuje podíl
nedobytn˘ch úvûrÛ o 25–45 %. Data
mohou b˘t vyuÏita jen k pfiesnû stano-
venému úãelu posouzení bonity a pla-
tební morálky konkrétního klienta
a jsou zabezpeãena proti zneuÏití ãi
marketingovému vyuÏívání ãleny
registru. KaÏd˘ klient si bude moci
i nadále ovûfiit informace o své osobû
prostfiednictvím Klientsk˘ch center
CBCB a LLCB.

Aktuálními uÏivateli Nebankovního
registru klientsk˘ch informací jsou
spoleãnosti âSOB Leasing, GE Money
Auto, GE Money Multiservis, CAC
LEASING, CCB Finance, ·koFIN, Lea-
sing âeské spofiitelny, sAutoleasing,
Renault Leasing CZ a D.S. Leasing. v

Bylo zahájeno sdílení dat mezi bankovním
a nebankovním registrem

rok prodej ks

2001 6 746
2002 7 809
2003 9 285
2004 10 017
2005 11 476
cíl 2006 12 500
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SISA přichází s poznatky
TISKOVÁ INFORMACE
SDRUŽENÍ IMPORTÉRŮ
A VÝROBCŮ SOUČÁSTÍ
AUTOMOBILŮ A SERVISNÍ
TECHNIKY

Takzvaná Bloková v˘jimka, resp. Nafií-
zení Komise ES 1400/2002 o prodeji
a servisu motorov˘ch vozidel, platí
u nás od 1. 11. 2004.Ve star˘ch zemích
EU funguje tato norma je‰tû o dva roky
déle. Co pfiinesla do na‰ich servisÛ a do
automobilového oboru vÛbec? 

Zlepšená pozice servisů
Bloková v˘jimka jednoznaãnû zlep‰i-

la pozici neznaãkov˘ch i znaãkov˘ch
autoservisÛ na trhu. Znaãkové servisy
dostaly moÏnost nakupovat díly od
nezávisl˘ch distributorÛ.Tomuto tren-
du jednoznaãnû odpovídá zv˘‰ení cel-
kového obratu u nezávisl˘ch distribu-
torÛ dílÛ.

OdpÛrci Blokové v˘jimky sice stále
tvrdí, Ïe tato norma kromû moÏnosti
prodeje více znaãek u jednoho prodej-
ce nikomu nic nepfiiná‰í, ale jiÏ dnes je
vidût, Ïe i autorizovan˘m servisÛm se
roz‰ífiilo pole jejich pÛsobnosti.Vzhle-
dem k moÏnosti servisování vût‰ího
poãtu znaãek a díky kvalitnímu vybave-
ní mohou tyto servisy nabízet sluÏby
pro ‰ir‰í klientelu. Do‰lo tak zároveÀ ke
zv˘‰ení konkurence, k pozitivnímu tla-
ku na ceny a ke zv˘‰ení kvality nabíze-
n˘ch sluÏeb. To v‰e vede ve svém
dÛsledku ke zv˘‰ení spokojenosti
zákazníkÛ.

Značkové servisy
Autorizované servisy mohou naku-

povat a pouÏívat originální náhradní
díly a díly srovnatelné kvality od tfietích
osob, aniÏ by je kdokoliv omezoval.
Závazek autorizovaného servisu pouÏí-
vat pro bûÏnou údrÏbu a opravy moto-
rov˘ch vozidel pouze originální díly,
dodávané v˘robcem vozidla, by byl
závaÏn˘m poru‰ením Blokové v˘jimky.
Za poru‰ení Blokové v˘jimky se nepo-
vaÏuje povinnost pouÏívat náhradní
díly urãité znaãky do v˘‰e 30 % nákupu
konkurenãních náhradních dílÛ autori-
zovaného servisu a také pfiípady pouÏi-
tí dílÛ pro svolávací akce, servis zdar-
ma a záruãní opravy.Autorizované ser-
visy mohou také prodávat náhradní
díly dal‰ím subjektÛm – autoservisÛm,
které je pouÏívají pfii opravách a údrÏ-
bû vozidel.

Neznačkové servisy
Asi nejvíce díky nové Blokové v˘jim-

ce získaly neznaãkové servisy. Pfiede-
v‰ím otevfiení pfiístupu k technick˘m
informacím (kam patfií napfiíklad i moÏ-
nosti získání speciálních nástrojÛ, dia-
gnostiky, technick˘ch dat, ale i speciali-
zovaná ‰kolení pro servisy), moÏnosti
získání a pouÏití originálních i neorigi-
nálních dílÛ pro opravy roz‰ífiily nabíd-
ku tûchto opraven.

Toto v‰e pak opût pozitivnû pÛsobí
ve vztahu k zákazníkÛm. Díky tomu,
Ïe Bloková v˘jimka umoÏnila také
oddûlení prodeje vozidel od jejich
servisování, byla také roz‰ífiena nabíd-
ka servisÛ vozidel pro nezávislé

opravny, které mohou pfiejímat práci
od prodejcÛ, ãi kooperovat se znaãko-
v˘mi servisy. Neznaãkové servisy se
také mohou specializovat na urãité
znaãky.V‰e také pomáhá rychloservi-
sÛm a fietûzcÛm rychloopraven. Nûk-
teré nezávislé autoopravny jiÏ dnes na
sv˘ch webov˘ch stránkách uvádûjí, Ïe
jsou schopny s odvoláním na Bloko-
vou v˘jimku (ustanovení o pfiístupu
k technick˘m informacím, servisní
technice a dal‰ím nástrojÛm) zajistit
práce na stejné úrovni jako znaãkov˘
servis.

Přínos pro spotřebitele
Pokud se na Blokovou v˘jimku podí-

váme ze strany pfiínosu pro spotfiebite-
le, je potfieba vyzdvihnout pozitivní
vliv Blokové v˘jimky na ceny, kde
v souãasnosti dochází k jejich sbliÏová-
ní.

Pokud je zákazník o Blokové v˘jimce
informován, mÛÏe vyuÏít v‰ech jejích
v˘hod. Jedná se pfiedev‰ím o svobod-
nou volbu místa pro servisování vozid-
la – mÛÏe si vybrat dle své svobodné
vÛle, zda chce svÛj vÛz nechat opravo-
vat ve znaãkovém nebo neznaãkovém
servisu. Zákazník má také právo na vol-
bu náhradního dílu, kde si mÛÏe urãit,
jak˘ díl bude pfii opravû pouÏit. Tím
opût dochází k tlaku na cenové relace
a zkvalitnûní sluÏeb.

Mezi v˘znamné zákazníky autoser-
visÛ patfií také poji‰Èovny a leasingo-
vé spoleãnosti. I tyto subjekty
mohou sv˘m zpÛsobem profitovat

z moÏností, které Bloková v˘jimka
pfiiná‰í.

Aplikace v praxi
A jaké jsou tedy poznatky z praxe?

Podívejme se nejprve k na‰im souse-
dÛm. Z publikovan˘ch poznatkÛ z apli-
kace Blokové v˘jimky v Nûmecku
vypl˘vá, Ïe liberalizace trÏního prostfie-
dí autoservisÛ pfiiná‰í vÏdy uÏitek také
pro spotfiebitele.

Na trhu je pfietlak náhradních dílÛ
a v dÛsledku zesílené konkurence se
posílily nabídky pevn˘ch cen a v˘raznû
i sezónní nabídky servisÛ. K vítûzÛm
v obchodu s poprodejními sluÏbami
patfií zcela jasnû hráãi na volném trhu.
I kdyÏ je loajalita smluvních obchod-
ních partnerÛ ke sv˘m servisÛm
v daném okamÏiku je‰tû pomûrnû
vysoká, vybudovali si nezávislí velkoob-
chodníci s náhradními díly - stejnû jako
nezávislé autoservisy - své postavení na
trhu.Témûfi 40 % smluvních obchod-
ních partnerÛ nakoupilo v roce 2004
více dílÛ na volném trhu neÏ rok pfied-
tím; okolo 22 % obratu náhradních dílÛ
dûlají smluvní obchodníci s nezávisl˘-
mi velkoobchody s náhradními díly.
Více nakupovat na volném trhu chtûjí
pfiedev‰ím malí smluvní partnefii
a autorizované partnerské autoservisy.
Zv˘‰il se rovnûÏ poãet provozoven
i autorizovan˘ch servisÛ.Tolik zku‰e-
nosti ze sousedního Nûmecka. Obdob-
né zku‰enosti, byÈ s urãit˘m ãasov˘m
zpoÏdûním, se projevují i na na‰em
trhu.

Aplikace Blokové v˘jimky s sebou
pfiiná‰í i fiadu problémÛ, které je potfie-
ba fie‰it. Napfiíklad na jafie loÀského
roku se SISA a nûktefií její ãlenové
pot˘kali s problémy, které vznikaly
z nesprávného pochopení Blokové
v˘jimky. Jednalo se napfiíklad o zamezo-
vání pfiístupu k technick˘m informa-
cím od nûkter˘ch subjektÛ. Objevily se
také problémy vypl˘vající z nesprávné-
ho pochopení v˘jimky na stranû doda-
vatelÛ dílÛ, kde nûkteré obchodní spo-
leãnosti vydávaly napfiíklad prohlá‰ení
o kvalitû dílÛ. Toto prohlá‰ení je ale
povinen vydat pouze v˘robce, a to pfie-
depsan˘m zpÛsobem.

Působení SISA
A jak˘m zpÛsobem pÛsobí za dané

situace sdruÏení SISA na ãeském after-
marketovém trhu? Díky v˘‰e zmínû-
n˘m skuteãnostem, vypl˘vajícím z apli-
kace Blokové v˘jimky, dochází na
na‰em trhu k zesílení nabídky náhrad-
ních dílÛ. S tím souvisí také fiada ne‰va-
rÛ, které se v poslední dobû objevují.
SISA se proto vÏdy snaÏí na tuto pro-
blematiku upozorÀovat a jednat s pfií-
slu‰n˘mi orgány státní správy.

Dochází napfiíklad k projevÛm neka-
lé soutûÏe ze strany nûkter˘ch firem,
kdy jsou na trh dodávány v˘robky, kte-
ré jsou zafiazovány do skupin, u nichÏ
je vytváfieno nové pojmenování a tyto
v˘robky jsou pak deklarovány jako
znaãkové. Nûkteré spoleãnosti pouÏíva-
jí praktiky podbízení se odbûratelÛm,
nûkdy aÏ za hranicí obvykl˘ch obchod-
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z fungování tzv. Blokové výjimky
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ních vztahÛ. Dochází rovnûÏ k citelné-
mu nárÛstu dodávek zboÏí a náhrad-
ních dílÛ ze zemí s men‰í tradicí této
v˘roby, kde není zaruãena dostateãná
kvalita a Ïivotnost. Objevují se i pfiípa-
dy zneuÏívání obchodních znaãek
renomovan˘ch v˘robcÛ apod. SISA
úzce spolupracuje s pfiíslu‰n˘mi orgá-
ny státní správy, jako je napfiíklad celní
správa, âeská obchodní inspekce apod.
a v pfiípadû zji‰tûní nedostatkÛ se snaÏí
o zjednání nápravy.

Vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteã-
nostem si SISA dovoluje upozornit
a varovat spotfiebitele, aby vÏdy kupo-
vali pouze ovûfiené a kvalitní náhradní
díly. Nûkteré náhradní díly, které se
zaãaly objevovat na na‰em trhu, totiÏ
nezaruãují kvalitu, pfiípadnû je jejich
kvalita neznámá, a i kdyÏ jsou v mnoha
pfiípadech levné, mohou zpÛsobit mno-
honásobnû vût‰í ztráty, neÏ jsou u‰etfie-
né peníze pfii jejich nákupu.

JiÏ více neÏ deset let sdruÏení SISA
garantuje kvalitu dodávan˘ch v˘robkÛ
u sv˘ch ãlensk˘ch subjektÛ.Vûdomi si
své spoluodpovûdnosti za technick˘
stav motorov˘ch vozidel a tím i za bez-
peãnost silniãního provozu ãlenové
SISA vÏdy akceptují a zaruãují u dodá-
van˘ch souãástí v‰echny právní a tech-
nické normy, které pfiíslu‰ejí oblasti
náhradních dílÛ a jejich schvalování dle
dan˘ch pfiedpisÛ. v

Pozn.: redakãnû upraveno

PRESS CLUB MEZINÁROD-
NÍHO VELETRHU UŽITKO-
VÝCH AUTOMOBILŮ, PŘÍ-
SLUŠENSTVÍ A SERVISNÍ
TECHNIKY AUTOTEC 2006
SE ZAMĚŘIL NA NÁHRAD-
NÍ DÍLY.

Nafiízení 1400/2002 Evropské komi-
se o prodeji a servisu motorov˘ch vozi-
del (tzv. Bloková v˘jimka) se zab˘vá
také problematikou pouÏívání náhrad-
ních dílÛ pro motorová vozidla. Mezi
laickou, ale i odbornou vefiejností v‰ak
panuje v této oblasti celá fiada m˘tÛ
a nepfiesn˘ch informací. Na trhu se
objevují znaãkové díly, originální díly,
neoriginální díly, díly neznaãkové
a bohuÏel také plagiáty dílÛ a jednotli-
v˘ch skupin v˘robkÛ.

Doporuãování pouÏití pouze origi-
nálních dílÛ se znaãkou v˘robce vozid-
la není zcela ‰Èastné. Nesmí totiÏ vznik-
nout dojem, Ïe v‰e, co není znaãkov˘
díl, je ‰patné a nekvalitní. Nezávislí
dodavatelé jsou totiÏ schopni dodávat
díly od firem, které je vyrábûjí také do
prvov˘roby, a to v fiadû pfiípadÛ ve vel-
mi pfiízniv˘ch cenách. Jednou ze záruk,
Ïe dodávané díly  mají odpovídající
kvalitu, Ïivotnost, spolehlivost apod., je
napfiíklad i ãlenství dodavatelské firmy
v asociaci SISA - SdruÏení importérÛ
a v˘robcÛ souãástí  automobilÛ a ser-
visní techniky.

Originální náhradní díly
Originálními náhradními díly se

rozumí náhradní díly stejné kvality jako
díly pouÏívané pro montáÏ nového
motorového vozidla a vyrábûné podle
specifikací a v˘robních poÏadavkÛ sta-
noven˘ch v˘robcem motorového
vozidla pro v˘robu dílÛ daného moto-
rového vozidla. Originálními náhradní-
mi díly se rozumí i náhradní díly, které
jsou vyrábûny na stejném v˘robním
zafiízení jako tyto díly.

Originální náhradní díly mÛÏe-
me rozdûlit do tfií podskupin:
1) díly, které vyrábí v˘robce vozidla
2) díly, které dodává v˘robce dílÛ

v˘robci vozidel, kter˘ je dále prodá-
vá sv˘m prodejcÛm

3) díly, které nejsou dodávány pfiíslu‰-
nému v˘robci vozidel, ale jsou vyrá-
bûny v souladu se specifikacemi
a v˘robními normami jím poskytnu-
t˘mi.V˘robce náhradních dílÛ tyto
náhradní díly dodává buì nezávis-
l˘m prodejcÛm náhradních dílÛ,
nebo pfiímo servisním pracovní-
kÛm.

V˘robce originálních náhradních
dílÛ, vyrábûn˘ch podle v˘robních stan-
dardÛ automobilky, vystaví certifikát
o tom, Ïe díly jsou v souladu s techno-
logií poÏadovanou v˘robcem vozidla
a mají stejnou kvalitu jako díly pouÏíva-
né pfii v˘robû nov˘ch vozÛ. Certifikát
mÛÏe b˘t vyti‰tûn na obalu dílu, pfiilo-

Ïen k nûmu, nebo mÛÏe b˘t volnû pfií-
stupn˘ na internetu. ZáleÏí na v˘robci
dílÛ, zda se rozhodne vydat takov˘ cer-
tifikát sám, nebo si pfieje odkaz na cer-
tifikaci provedenou nezávisl˘m orgá-
nem. Osvûdãení vydané nezávisl˘m
orgánem v‰ak není podmínkou pro kla-
sifikaci náhradních dílÛ jakoÏto origi-
nálních náhradních dílÛ. Pokud bylo
takové prohlá‰ení vydáno, pfiedpokládá
se, Ïe tyto náhradní díly jsou originální-
mi náhradními díly a autorizovan˘ ser-
vis je mÛÏe pouÏít pro opravu a údrÏ-
bu.

Pokud by v‰ak v˘robce vozidel nebo
jakákoliv tfietí strana, napfiíklad sdruÏení
spotfiebitelÛ nebo automobilov˘ klub
prokázala, Ïe urãit˘ náhradní díl nebo
urãit˘ poãet náhradních dílÛ ze stejné
v˘robní dávky je niÏ‰í kvality nebo
nebyl vyroben podle specifikací nebo
v˘robních norem v˘robce vozidel,
nemohou tyto náhradní díly b˘t prodá-
vány jako originální náhradní díly.

Kvalitativně rovnocenné
náhradní díly 

Kvalitativnû rovnocenn˘mi náhrad-
ními díly se rozumí náhradní díly vyrá-
bûné jak˘mkoliv soutûÏitelem, kter˘ je
kdykoliv schopen vydat osvûdãení, Ïe
tyto díly dosahují kvality dílÛ pouÏi-
t˘ch ãi pouÏívan˘ch pfii montáÏi
nov˘ch motorov˘ch vozidel.

Pokud má náhradní díl splnit pod-
mínky pro odpovídající kvalitu, musí

b˘t v˘robce dílu schopen kdykoli
prokázat, Ïe tento odpovídá kvalitû
pfiíslu‰n˘ch komponent motorov˘ch
vozidel. Je na v˘robci náhradních
dílÛ, aby takové prohlá‰ení vydal
a seznámil s ním uÏivatele stejn˘m
zpÛsobem jako u originálních náhrad-
ních dílÛ.Takové prohlá‰ení musí b˘t
k dispozici kdykoli, to znamená nejen
pfii prodeji dílÛ, ale také pozdûji,
napfiíklad kdyÏ budou díly prohlá‰eny
za vadné.

Pozor na plagiáty
Na na‰em trhu se v posledních

letech objevují plagiáty nerÛznûj‰ích
v˘robkÛ. Na vefiejnost se nejvíce dostá-
vají pfiípady z plagiátorství znám˘ch
odûvních znaãek.Ale v˘robci, a to pfie-
dev‰ím z asijsk˘ch zemí, dnes dokáÏí
vyrábût plagiáty prakticky ãehokoliv.
Dnes je tedy moÏné setkat se i s v˘rob-
ky z oblasti náhradních dílÛ, které se
tváfií jako by byly originály.V tom lep-
‰ím pfiípadû mají ve svém názvu nûja-
kou pfiesmyãku, a tak se dají pfii tro‰e
pozornosti je‰tû rozeznat.

V tom hor‰ím pfiípadû jde o zcela
identické napodobeniny, které mají
dokonce „originální” v˘robní ãísla
a znaãky znám˘ch firem. Mají jen jed-
nu malou nev˘hodu - jejich Ïivotnost
je Ïalostná a v mnoha pfiípadech
mohou b˘t i nebezpeãné, u motoro-
v˘ch vozidel se jedná pfiímo o nebez-
peãí Ïivota. v

Nejasnosti u náhradních dílů



VLADIMÍR VOŠICKÝ, GENE-
RÁLNÍ ŘEDITEL FORD
MOTOR COMPANY V ČES-
KÉ REPUBLICE, SI V LETOŠ-
NÍM ROCE MNOHO SLIBU-
JE OD NOVÝCH MODELŮ
S-MAX A TRANSIT. 

Začátek letošního roku byl pro
Ford Motor Company neobyčejně
úspěšný, alespoň z pohledu
oficiálních prodejních statistik
SDA. Jak byste hodnotil prodejní
výsledky za první čtvrtletí?

Do leto‰ního roku jsme vstoupili
skuteãnû velice úspû‰nû a navázali
jsme na vynikající prodejní v˘sledky ze
závûru roku loÀského. Celkovû jsme za
první tfii mûsíce prodali 2550 vozidel
a v porovnání se stejn˘m obdobím loÀ-
ského roku jsme zv˘‰ili odbyt jak
v oblasti osobních, tak i lehk˘ch uÏit-
kov˘ch automobilÛ. První ãtvrtletí
tudíÏ splnilo na‰e oãekávání, v prodej-
ních statistikách jsme obsadili 2. místo
mezi importéry, ov‰em co nás daleko
více tû‰í, jsou úspûchy modelÛ Fusion,
Focus, Mondeo a Transit. Ponûkud za
oãekáváním zÛstala pouze v˘raznû
modernizovaná modelová fiada Fiesta,
kterou osobnû povaÏuji z hlediska
konstrukce a nabízené v˘bavy za jak˘-
si etalon tfiídy. Fiesta, aã patfií mezi
absolutnû nejatraktivnûj‰í a technicky
nejvyzrálej‰í malé vozy na evropském
trhu, u nás tak trochu doplácí na ceno-
vou válku, kterou v tomto segmentu
dlouhodobû vedou nûktefií na‰i konku-
renti. My nabízíme Fiestu jako jeden
z nejlépe vybaven˘ch vozÛ ve své tfiídû
a její cena je více neÏ atraktivní. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe takto bude Fiestu vní-
mat stále více zákazníkÛ a Ïe její pro-
dej utû‰enû poroste.V této souvislosti
musím opûtovnû konstatovat, Ïe pro
nás dovozce a prodejce je cesta
nesmysln˘ch slev a „speciálních“
modelÛ s minimální v˘bavou cestou
do pekel.

Pro letošní rok chystáte celou
řadu novinek. Mohl byste nám je
postupně představit v časovém
sledu, jak budou přicházet na
český trh?

Zaãnu jiÏ zmínûn˘mi, v˘raznû inovo-
van˘mi modely Fiesta a Fusion, které
jsme na ãesk˘ trh uvedli pfied nûkolika
mûsíci. Na zaãátku ãervna ov‰em pfied-
stavíme dvû zásadní novinky vycházejí-
cí z jedné koncepce – nov˘ model
Galaxy, splÀující pfiedstavy zákazníkÛ

o prostorném, pohodlném a komfort-
ním voze pro pfiepravu aÏ sedmi cestu-
jících, a nov˘ model S-MAX, kter˘ se
v na‰í nabídce zafiadí mezi vozy Galaxy
a Mondeo Combi a kter˘ sv˘m expre-
sivním pojetím osloví zejména ryzí
individualisty a esteticky zaloÏenou kli-
entelu. Poãátkem záfií uvedeme na trh
novou generaci modelové fiady Transit,
její pfiedpremiéru ov‰em chystáme jiÏ
na ãerven, abychom se my a na‰i part-
nefii mohli podrobnû s tímto vozem
seznámit a fiádnû pfiipravit jeho úspû‰-
n˘ prodejní start na celém území  âes-
ké republiky.V druhé polovinû roku
na‰i modelovou paletu roz‰ífií také

model Focus Coupé-Cabriolet, kter˘ se
tû‰il nesmírnû pozornosti na nedáv-
ném autosalonu v Îenevû. Samozfiejmû
máme pfiipraveny je‰tû dal‰í novinky,
zatím bych v‰ak o nich nechtûl hovo-
fiit, protoÏe jsou je‰tû ve stádiu pfiíprav.
Rok 2006 kaÏdopádnû bude rokem
Fordu a na‰i zákazníci se rozhodnû
mají na co tû‰it.

Co mohou zákazníci očekávat od
nové generace Transitu?

Pfiedev‰ím zcela novou generaci
pohonn˘ch jednotek, komfortnûj‰í
kabinu a mnohem atraktivnûj‰í, agre-
sivnûj‰í design.Ve srovnání s pfiedcho-
zí modelovou fiadou byla zv˘‰ena
aktivní a pasivní bezpeãnost vozu, úro-
veÀ standardní v˘bavy a zdokonaleno
zabezpeãení interiéru a prostoru pro
náklad. Nov˘ Transit se mÛÏe pochlu-
bit taktéÏ lep‰ími jízdními a provozní-
mi parametry a vût‰í ‰ífií nabízen˘ch
modelov˘ch variant. Krátce fieãeno,

jedná se o zcela nov˘ koncept uÏitko-
vého vozu v produktové paletû znaãky
Ford.

Jaké prodejní výsledky si letos
slibujete od nových modelů 
S-MAX a Galaxy? Nedojde k mír-
né kanibalizaci modelů S-MAX
a Focus C-MAX?

Kanibalizace modelÛ S-Max a C-MAX
se v Ïádném pfiípadû neobáváme.

C-MAX je od poãátku koncipován
jako pûtimístn˘ automobil a za tu
dobu, co je na trhu, coÏ je dva a pÛl
roku, jiÏ má svoji pfiesnû definovanou
klientelu. S-MAX bude více konkurovat

modelové fiadû Mondeo a té také prav-
dûpodobnû ubere ãást zákazníkÛ.
O velkou kanibalizaci se v‰ak dle mého
soudu jednat nebude, vût‰í starosti zpÛ-
sobíme s modelem S-MAX pfiedev‰ím
konkurenci. Mûsíãnû bychom chtûli
prodávat 30 aÏ 40 tûchto modelÛ, kte-
ré mají velkou ‰anci pfiilákat ke znaãce
Ford zcela novou klientelu. Cílová sku-
pina pro model Galaxy pochopitelnû
není tak poãetná, takÏe pfiedpokládám
prodeje okolo 30 aÏ 40 vozÛ. Jen pro
úplnost uvedu, Ïe roãní prodeje mode-
lu Focus C-MAX se v âR pohybují oko-
lo 450 vozÛ.

Hoříme-li již o plánovaných pro-
dejních číslech, jaký jste si stano-
vili cíl pro letošní rok?   

UdrÏí-li se vzestupn˘ trend ãeské
ekonomiky, tak poãítám, Ïe bychom
letos mohli prodat 11 000 aÏ 11 500
osobních a uÏitkov˘ch vozÛ. Nereálná
není ani hranice 12 000 vozidel.

Chystáte nějakou zásadní změnu
ve vaší dealerské síti?

Na‰e prodejní síÈ se v posledních
dvou letech, co jsme pfie‰li na nové
evropské standardy plynoucí z takzvané
blokové v˘jimky, stabilizovala a je dle
mého soudu na velmi dobré úrovni. Ne
v‰ude jsme ov‰em tak blízko k zákazní-
kovi, jak bychom si pfiedstavovali, takÏe
v následujících letech poãet na‰ich pro-
dejních a servisních míst, kter˘ch je
v souãasnosti v âR necel˘ch osmdesát,
budeme je‰tû mírnû zvy‰ovat.

V České republice působí něko-
lik subdodavatelských firem,
které vyrábějí komponenty pro
evropské závody Ford Motor
Company. O jaký objem zakázek
se přibližně jedná a bude se
počet těchto výrobců nadále
zvyšovat?

Pfiímo zde, v praÏské centrále Ford
Motor Company, existuje oddûlení
internû naz˘vané „Purchasing“ mající
na starost vyhledávání nov˘ch subdo-
davatelsk˘ch firem v regionu stfiední
a v˘chodní Evropy, takÏe z toho
vypl˘vá, Ïe poãet tûchto v˘robcÛ
a objem produkce komponent v blíz-
ké budoucnosti je‰tû v˘raznû poroste.
Konkrétní ekonomické ukazatele
bych z pochopiteln˘ch strategick˘ch
dÛvodÛ nerad uvádûl, nicménû si jistû
dokáÏete pfiedstavit objem v˘roby
a celkov˘ obrat takového závodu,
jak˘m je Autopal Nov˘ Jiãín, kter˘ je
v rámci firmy Visteon v˘robcem
a dodavatelem svûtelné techniky pro
modelovou fiadu Focus.

Mohl byste porovnat prodej auto-
mobilů Ford v České republice
s prodejem v Maďarsku, Polsku
a na Slovensku?

V Maìarsku, které se svou rozlohou
a poãtem obyvatel nejvíce pfiibliÏuje
âeské republice, prodává Ford pfies
20 000 vozÛ roãnû.Tedy dvakrát tolik
neÏ u nás. Je to dáno tím, Ïe je zde
star‰í a men‰í vozov˘ park a ponûkud
pfiísnûj‰í legislativa pro dovoz ojet˘ch
automobilÛ. Navíc zde neexistuje
fenomén silného domácího v˘robce.
V Polsku, které má témûfi ãtyfinásobek
obyvatel, jsou prodejní ãísla Fordu pfii-
bliÏnû stejná, neboÈ prodej nov˘ch
importovan˘ch automobilÛ zde v˘raz-
nû ovlivÀuje naprosto nekontrolova-
teln˘ dovoz ojetin ze západní Evropy.
Na Slovenku je odbyt vozÛ Ford zhru-
ba tfietinov˘ ve srovnání s âeskou
republikou. v
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Ve znamení novinek

Výroba Fordu v západní Evropě – vývoj a prognóza
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Dodavatelé nového Fordu Focus
ALEX GRAHAM,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Nov˘ Ford Focus je v rámci tohoto
odvûtví poprvé vybaven halogenov˘-
mi adaptivními pfiedními svûtlomety.
Svûtlomety dodává v˘robce autodílÛ
Visteon, dfiíve vlastnûn˘ Fordem. AÏ
dosud se adaptivní pfiední svûtlomety
kombinovaly v˘hradnû se ‰piãkov˘mi
xenonov˘mi a bi-xenonov˘mi svûtlo-
mety, coÏ bylo typické u nûmeck˘ch
prestiÏních modelÛ.

Visteon také pro nov˘ Focus dodává
systém topení,vûtrání a klimatizace

a rovnûÏ elektrokapalinové fiízení
automobilu. Nov˘ Focus vychází
z architektury C1 skupiny Ford, která
se pouÏívá také pro v˘robu stfiedního
minivanu Focus C-MAX, modelu niÏ‰í
stfiední tfiídy Mazdu3 a modelu niÏ‰í
prestiÏní tfiídy Volvo S40/V50.

Pfiední evropsk˘ dodavatel upínadel
z Francie A. Raymond zásobuje v˘robní
závod Ford Focus v Saarlouis v Nûmec-
ku kompletními dodávkami pojiv pro
upevnûní skel. Lepidlo, které má veli-
kost a tvar malé tablety, se jednodu‰e
pfiipevní k povrchu, jenÏ se má spojit.
NevyÏaduje Ïádnou dobu k vytvrzení.v

KOMPLETNÍ POHON
ROZVODU:
BORG WARNER

PODPĚRA ZADNÍ
ČÁSTI:
DYNAMIT NOBEL

TĚSNICÍ KROUŽKY
HŘÍDELŮ
PŘEVODOVKY:
FREUDENBERG

SYSTÉM ŘAZENÍ MTX
VČETNĚ KABELŮ
ŘAZENÍ:
DURA

PÍSTY:
MAHLE

SNÍMAČE POLOHY
ŠKRTICÍ KLAPKY:
CTS AUTOMOTIVE
PRODUCTS

OLEJOVÉ VANY:
DOKTAS

DVOUHMOTOVÉ
SETRVAČNÍKY:
ZF

TURBODMYCHADLA:
GARRETT

MODULY NÁPRAVY:
BENTELER

POKROČILÝ
HALOGENOVÝ
SYSTÉM PŘEDNÍHO
OSVĚTLENÍ:
VISTEON

ZKRUTNÉ VIBRAČNÍ
TLUMIČE:
VIBRACOUSTIC

AKUMULÁTORY:
VARTA

ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKA
VZNĚTOVÉHO
MOTORU:
BOSCH

MONTÁŽE
NENATŘENÝCH ČÁSTÍ
KAROSERIE:
STADCO

VŠECHNY ANTÉNY:
CTP WIPAC

VŠECHNA UPÍNADLA:
FACIL

SYSTÉM SEDADEL:
JOHNSON CONTROLS

MODULY NÁPRAVY:
BENTELER

KRYT ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU:
BOS GERMANY

MODULOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ STROPNÍ
VÝPLNĚ:
GRUPO ANTOLIN

ULTRAZVUKOVÝ
PARKOVACÍ ASISTENT:
VALEO

KOVANÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY:
MULTIMATIC

VYKRAJOVANÉ VÝLISKY:
BATZ

RÁMY DVEŘÍ:
WAGON

VŠECHNA DYNAMICKÁ
TĚSNĚNÍ:
COOPER-STANDARD

PNEUMATIKY:
BRIDGESTONE EUROPE,
PIRELLI

VÝFUKOVÝ SYSTÉM
VČETNĚ FILTRU PEVNÝCH
ČÁSTIC VZNĚTOVÉHO
MOTORU:
FAURECIA

DRŽÁKY VÝFUKU:
CIKAUTXO

SYSTÉM DVEŘÍ
S REGULACÍ
ELEKTRICKÝCH OKEN:
BROSE

PALIVOVÉ POTRUBÍ:
TI AUTOMOTIVE

ÚCHYTY HNACÍHO
HŘÍDELE:
G W KING
GROUP

SACÍ POTRUBÍ
(PRO ZÁŽEHOVÉ
MOTORY):
MGI COUTIER

SYSTÉM UPEVNĚNÍ
SKEL:
A RAYMOND

PŘEDNÍ
STABILIZÁTOR:
MUBEA

MODUL KOKPITU:
SAS
AUTOSYSTEME
TECHNIK

PRODLOUŽENÍ
PALUBNÍ DESKY:
SEEBER

SYSTÉM
OTEVÍRÁNÍ
ODKLÁDACÍ
SKŘÍNKY:
SOUTHCO

NÁTĚRY:
BASF

POSILOVAČ BRZD:
TELEFLEX

SLOUPEK ŘÍZENÍ:
THYSSEN KRUPP
PRESTA

PŘEDNÍ AIRBAGY,
VOLANT:
TRW AUTOMOTIVE

ELEKTRONICKÁ
PARKOVACÍ BRZDA:
KÜSTER

BLIKAČ
INTEGROVANÝ DO
POSTRANNÍHO
ZPĚTNÉHO
ZRCÁTKA: FER

MECHANISMUS
NÁKLONU SEDÁKU
(PŘEDNÍ SEDADLO):
C. ROB.
HAMMERSTEIN

ZAŘÍZENÍ PRO
NASTAVENÍ
PARKOVACÍ BRZDY:
CLAVIS

Projekt Ford Focus
Kódové označení: C307 (pro hatchbacky)
Uvedení na trh: podzim 2004
Vedoucí projektu: Gunnar Herrmann
Platforma: C1 se vpředu napříč uloženým motorem pohánějícím přední kola (sdílená
s modely Mazda3, Mazda5, Ford Focus C-MAX, Volvo S40 a V50)
Design: Chris Bird, Claudio Messale
Cíle vývoje: zachování nadprůměrné ovladatelnosti a jízdních vlastností, zlepšení finální
montáže
Technologie: Pro vůz jsou připraveny zážehové motory Duratec 1,6 l s dvojitým proměn-
livým časováním rozvodu. Pro vznětový motor 1,6 l je k dispozici převodné ústrojí s ply-
nulou změnou převodového poměru (CVT).
Karoserie: K dispozici jsou tří-, čtyř- a pětidveřová, kombi a nejnověji i coupé-cabrio.
Výroba: Saarlouis (Německo) a Valencie (Španělsko)



Rozhovor | Auto Data & News | Březen/duben 200612

HARALD LUDANEK, ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA AUTO-
MOBILKY ŠKODA AUTO
ODPOVĚDNÝ ZA OBLAST
TECHNICKÉHO VÝVOJE, JE
DUCHOVNÍM OTCEM
NOVÉHO MODELU ROOM-
STER, DO NĚHOŽ VKLÁDÁ
NEMALÉ PRODEJNÍ AMBI-
CE.

Kdy jste poprvé začali vážně uva-
žovat o čtvrté modelové řadě
a kdy padlo rozhodnutí, že jí bude
automobil vycházející z konceptu
stylistické studie Roomster? 
O vozu na pomezí kategorií A0 a A jsme
zaãali uvaÏovat krátce po mém pfiícho-
du do automobilky ·koda Auto a nûkdy
na konci léta roku 2002 jsme v na‰ich
inÏen˘rsk˘ch t˘mech rozpracovali prv-
ní my‰lenky a nápady. Vznikla z nich
nakonec stylistická studie, kterou jsme
o rok pozdûji pfiedstavili na autosalonu
ve Frankfurtu nad Mohanem. Pfiíznivá
reakce vefiejnosti i odborníkÛ nás pfii-
mûla k zahájení jiÏ konkrétního projek-
tu.Ten jiÏ od samého zaãátku vycházel
z maximální vyuÏitelnosti vnitfiního
prostoru vozu s ohledem na jeho poÏa-
dovanou pfiepravní kapacitu a veskrze
moderní design karoserie. DÛleÏité
také bylo, aby cel˘ projekt byl pro séri-
ovou v˘robu ekonomicky rentabilní.
Proto jsme pfii v˘voji automobilu vyuÏi-
li modulovou strategii kombinující
osvûdãené komponenty a skupiny
z rÛzn˘ch automobilÛ – napfiíklad pfied-
ní a zadní nápravu z modelÛ Fabia
a Octavia – se zcela nov˘mi konstrukã-
ními prvky. Úplnû nová je napfiíklad
stfiední ãást podvozkové plo‰iny, od níÏ
se odvíjí velikost rozvoru, a tudíÏ i moÏ-
nost vyuÏití variabilního systému za-
dních sedadel VarioFlex, jímÏ vlastnû
cel˘ automobil „Ïije“.

Jakých výsledků jste s Roomste-
rem dosáhli v interních bariéro-
vých zkouškách?
Vozy samozfiejmû pro‰ly úspû‰nû celou
fiadou interních testÛ provádûn˘ch
podle rÛzn˘ch metodik.Ve „vefiejn˘ch“
bariérov˘ch testech podle Euro NCAP,
které se uskuteãní dle mého pfiedpo-
kladu nûkdy na podzim leto‰ního
roku, chceme dosáhnout ãtyfii hvûzdiã-
ky.To se nám také podafií, ov‰em mno-
hem dÛleÏitûj‰í je, Ïe jsme plnû splnili
ná‰ cíl udrÏet hodnoty biomechanické-
ho zatíÏení pod kritickou hladinou
a vytvofiit takovou bezpeãnostní „buÀ-
ku“ pro cestující, která bude pfii v‰ech,
zdÛrazÀuji v‰ech, nárazech sk˘tat
posádce vozu maximální prostor pro
pfieÏití.To je pro nás mnohem dÛleÏi-
tûj‰í neÏ napfiíklad instalace zvukové-
ho v˘straÏného systému nezapnut˘ch
bezpeãnostních pásÛ, za kterou je
moÏné ve finálním hodnocení získat
je‰tû lep‰í v˘sledek.

Mohl byste krátce definovat tři
čtyři nejzajímavější konstrukční

a designérské prvky nového
Roomsteru?
S radostí…Pfiednû bych chtûl vyzdvih-
nout dal‰í v˘vojov˘ stupeÀ typické
„‰kodovácké“ chromované masky, kte-
rá je nyní dominantnûj‰í a mnohem
v˘raznûj‰í neÏ u ostatních modelov˘ch
fiad a která do znaãné míry symbolizu-
je samotn˘ v˘voj automobilky ·koda
Auto. Z relativnû neznámé znaãky se
v posledních patnácti letech stala své-
bytná, celosvûtovû uznávaná firma, a to

se právû odráÏí v pfiídi nového modelu
Roomster. Dal‰ím originálním desig-
nérsk˘m prvkem je oblouk pfiedních
dvefií ve stylu kokpitu tryskového leta-
dla, kter˘ s protilehl˘m, opaãnû zakfii-
ven˘m a pravoúhle zakonãen˘m
obloukem zadních dvefií navozuje
pocit dynamiky a prostornosti automo-
bilu.Velká prosklená plocha umoÏÀuje
cestujícím na zadních sedadlech pat-
fiiãnû si uÏívat jízdu a v˘hled na okolní
krajinu, coÏ je dnes neménû dÛleÏit˘
poÏadavek kladen˘ na automobilové
designéry a konstruktéry. Nov˘ Room-
ster snadno identifikujete v noãním
provozu, podobnû jako novou Octavii,
podle podsvíceného „céãka“ v zadních
skupinov˘ch svítilnách. A Roomster
má je‰tû jedno technické tajemství.
Tím, Ïe jsme vzadu pouÏili nápravu
z Octavie a vpfiedu z Fabie, je rozchod
kol vzadu témûfi o 65 mm vût‰í, coÏ
zvy‰uje nejen smûrovou stabilitu vozu,
ale i jeho odolnost vÛãi nepfiíjemn˘m
boãním náklonÛm v zatáãkách, s nimiÏ
se pot˘kají nûkteré podobnû koncipo-
vané konkurenãní automobily. Chtûl
bych zdÛraznit, Ïe nov˘ Roomster je
automobilem pro voln˘ ãas a je urãen
pfiedev‰ím pro sportovnû zaloÏenou
klientelu s aktivním Ïivotním stylem.
Proto jsme také kladli dÛraz na to, aby
se v nûm daly snadno pfieváÏet spor-
tovní potfieby, jako jízdní kola, lyÏe ãi
surf, a aby se v nûm cítil ãlovûk co nej-
pfiirozenûji a nejbezpeãnûji, k ãemuÏ
pfiispívá i zv˘‰ená poloha sedadel
umoÏÀující pohodlnûj‰í nastupování
a vystupování z vozu. Zepfiedu pÛsobí
Roomster velmi dynamicky a dynamic-
k˘m stylem se s ním dá i jezdit.

Montáž Roomsteru byla před
několika dny zahájena ve výrob-

ním závodu v Kvasinách. Jaká je
plánovaná roční výrobní kapacita
nového Roomsteru  a v jakém
časovém horizontu jí bude
postupně dosaženo? 
V leto‰ním roce bychom v na‰em
poboãném závodû v Kvasinách chtûli
vyrobit 15 000 RoomsterÛ, v pfií‰tím
roce jiÏ 50 000 vozÛ, pfiiãemÏ celko-
vá v˘robní kapacita zdej‰í továrny je
nastavena na 500 vozÛ dennû vãetnû
modelu Superb.To znamená, Ïe jsme

schopni v Kvasinách vyrábût roãnû
aÏ 80 000 RoomsterÛ a já jsem pfie-
svûdãen, Ïe se v krátkém ãasovém
horizontu tomuto ãíslu rychle pfiiblí-
Ïíme.

Kdy se nový Roomster objeví na
trhu a jaké motorové verze
budou mít zákazníci nejdříve
k dispozici?
Roomster se zaãne oficiálnû prodávat
v ãervnu na domácím, ãeském trhu.
V záfií se objeví i v Nûmecku a Rakous-
ku a pak jiÏ budou následovat dal‰í
evropské trhy. Nejdfiíve budou k dis-
pozici modely s hospodárn˘m benzi-
nov˘m tfiíválcem 1,2 l HTP o v˘konu
47 kW, kter˘ se vyrábí v Mladé Bolesla-
vi, a turbodieselové verze 1,9 l TDI dis-
ponující v˘konem 77 kW. V krátké
dobû je doplní verze se záÏehov˘m
motorem 1,6 l/77 kW, která bude od
konce roku 2006 nabízena i se samo-
ãinnou ‰estistupÀovou pfievodovkou
s moÏností sekvenãního fiazení TipTro-
nic a záÏehová (MPI) a dieselová (TDI)
varianta motoru o objemu 1,4 l a v˘ko-
nu 63 kW, resp. 51 a 59 kW.

Předpokládám, že na českém trhu
se v krátké době objeví i varianta
v úpravě N1. Bude to již na výsta-
vě AUTOTEC v Brně?
Ano, verze Roomsteru v úpravû N1
budeme v Brnû vystavovat, homologa-
ce N1 právû probíhá a v nejbliÏ‰ích
t˘dnech bude ukonãena. Do budoucna
si samozfiejmû dokáÏeme pfiedstavit
roz‰ífiení  modelové fiady Roomster
i o dal‰í ryze uÏitkové deriváty. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe zákazníky v tomto smû-
ru je‰tû mile pfiekvapíme.

Roomster se veřejnosti poprvé
představil na autosalonu v Žene-

vě, následně byl vystaven i v Lip-
sku. Jaké byly první reakce
návštěvníků, odborníků
a zástupců konkurenčních zna-
ček?
Byl jsem na obou autosalonech
a musím fiíci, Ïe v‰ichni zúãastnûní
byli nad‰eni tím, Ïe nov˘ Roomster je
ve srovnání s konkurenãními modely
více lifestylov˘m velkoprostorov˘m
vozem. Jsem rád, Ïe se nov˘ Roomster
líbil i m˘m kolegÛm z ostatních kon-

cernov˘ch znaãek a myslím si, Ïe ten-
to model, jenÏ je pro automobilku
·koda Auto nesmírnû dÛleÏit˘ a stra-
tegick˘, má dobfie „na‰lápnuto“ stát
se jedním z nejoblíbenûj‰ích aÏ kul-
tovních vozÛ na evropském trhu.
Roomster je navíc prvním vozem
znaãky ·koda, kter˘ je postaven na
jiné neÏ koncernové podvozkové
platformû. Je to takové na‰e svébytné
mladoboleslavské auto, na které jsme
v‰ichni ve v˘voji v âesanû náleÏitû
hrdí.

Můžete alespoň částečně pood-
halit současnou fázi vývoje nové-
ho vozu, který by se měl stát
následovníkem modelové řady
Fabia?
V˘voj tohoto automobilu samozfiejmû
probíhá, jiÏ testujeme první zku‰ební
vozy v reáln˘ch provozních podmín-
kách, na druhé stranû musím fiíci, Ïe
v˘voj nového vozu nechceme nikterak
uspûchat. UÏ jenom proto, Ïe se sou-
ãasná Fabia momentálnû velmi dobfie
prodává a Ïe její Ïivotní cyklus je‰tû
zdaleka není u konce. Novou Fabii
pochopitelnû pfiedstavíme aÏ v oka-
mÏiku, kdy bude definitivnû dokonãe-
na.

Jakým směrem se bude ubírat
vývoj vozů Škoda v rámci koncer-
nu VW ve střednědobém výhle-
du?
V blízké budoucnosti se chceme sou-
stfiedit na stávající modelové fiady vãet-
nû nového Roomsteru. JiÏ na leto‰ním
autosalonu v PafiíÏi pfiedstavíme novin-
ku vycházející z modelové fiady Octa-
via a jak jiÏ naznaãil pan Detlef Wittig
budeme váÏnû uvaÏovat i o projektu
vozu s pohonem 4x4 na bázi konceptu
stylistické studie Yeti, která se rovnûÏ

HARALD LUDANEKh

V roce 2007 bude 
·koda Auto vyrábût
600 000 vozÛ roãnû

Roomster má  
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setkala s vfiel˘m pfiijetím a zájmem
vefiejnosti.

Na nedávné výroční konferenci
Škoda Auto jste prohlásili, že
v roce 2007 chcete vyrábět
600 000 vozů ročně. Znamená to,
že k tomuto datu již bude zaháje-
na výroba Octavií v Číně?
Ano v˘roba Octavií bude v âínû zahá-
jena za zaãátku roku 2007. Myslím si,
Ïe vozy znaãky ·koda mají na zdej‰ím
trhu a v tomto konkurenãním prostfie-
dí velmi dobré ‰ance a to díky vynikají-

címu pomûru ceny a uÏitné hodnoty.
V souãasné dobû pÛsobí v âínû 48 pro-
dejcÛ znaãky ·koda a není dÛvod, proã
bychom nemûli prodejní síÈ na tak per-
spektivním trhu dále roz‰ifiovat.V âínû
máme navíc spolehlivého partnera
znalého místního prostfiedí, kter˘ sni-
Ïuje riziko celého projektu.

Technické a vývojové centrum
Škoda Auto v Česaně se v příš-
tích letech rozroste o nový areál,
v němž se budou nacházet nová
specializovaná pracoviště. Mohl

byste nám něco říci o tomto pro-
jektu, který výrazně změní
i vzhled Mladé Boleslavi?
S tím, jak postupnû roz‰ifiujeme v˘rob-
ní kapacity a modelovou nabídku, je
nezbytné rozvíjet i v˘vojovou základ-
nu. Ná‰ nov˘ projekt, na nûmÏ jsme
pracovali pfies rok a kter˘ byl po pfiís-
né kontrole schválen ze strany koncer-
nu Volkswagen v prosinci loÀského
roku s investicí  38 milionÛ eur, úzce
souvisí napfiíklad s nábûhem nového
modelu Roomster, s nov˘mi, pfiísnûj‰í-
mi pfiedpisy Euro NCAP pro ochranu

chodcÛ a se zavedením jiÏ zmínûné
sériové v˘roby modelu Octavia
v âínû, jenÏ si vyÏádá zásadnûj‰í kon-
strukãní úpravy dle specifick˘ch poÏa-
davkÛ zdej‰ího trhu. Budeme potfiebo-
vat dal‰í vysoce kvalifikované v˘vojo-
vé pracovníky, nové zku‰ebny a labo-
ratofie, nové technologické centrum
a potfiebné parkovací prostory.To je
v krátkosti vize na‰eho nového projek-
tu, kter˘ by mûl b˘t dokonãen v roce
2009.

Děkujeme za rozhovor v

 velké šance
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VRATISLAV KULHÁNEK
POPISUJE MEZNÍKY ZMĚN
A V BUDOUCNOSTI VIDÍ
DALŠÍ VELKÉ UDÁLOSTI

LYLE FRINK, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

PRAHA | Stfiední Evropa se v roce 1989
vynofiila z komunismu bez jediné auto-
mobilky na svûtové úrovni a s roztfií‰tû-
nou, zastaralou v˘robní základnou.
Desetiletí xenofobie, ‰ífiené vládami
v˘chodního bloku, a dlouhodobá politi-
ka, upfiednostÀující v˘robu zbraní pfied
spotfiebním zboÏím, zpÛsobily, Ïe auto-
mobilov˘ prÛmysl na V˘chodû zaostal
za západní Evropou o celé generace.

Pfiední automobilkou b˘valého
sovûtského bloku byla úfiednû stanove-
na italská spoleãnost Fiat Auto.V˘sled-
kem dlouhodob˘ch licenãních smluv
s polsk˘m podnikem FSO a rusk˘m
závodem AvtoVAZ, spoleãnû se sv˘m
vlastním prodejem v regionu bylo, Ïe
v 70. a 80. letech bylo mezi kaÏd˘mi
deseti automobily prodan˘mi za Ïelez-
nou oponou zhruba ‰est automobilÛ
znaãky Fiat.

Av‰ak ãeskoslovenská ·koda stála
stranou. Vyvíjela své vlastní modely
a zákonem chránûnou technologii jako
nástroj vládní politiky. „Byla to politika
vlády, Ïe v˘roba automobilÛ musí b˘t
nezávislá na Západu,“ fiíká Vratislav
Kulhánek, pfiedseda dozorãí rady ·ko-
da Auto.

Jako jedna ze tfií nejstar‰ích evrop-
sk˘ch automobilek se ·koda pfii v˘voji
a v˘robû sv˘ch vlastních vozidel mohla
opfiít o bohatou a ãasem provûfienou

fiemeslnou kulturu. Postrádala v‰ak pfií-
stup k nejmodernûj‰ím technologiím
a financím, za které by si je mohla kou-
pit a pouÏívat.

Vstupuje Volkswagen
Tento problém byl odstranûn v roce

1991, kdyÏ rozhodující podíl v ãeské
spoleãnosti koupil Volkswagen. Jeho
akvizice odstartovala vlnu investic, kte-
ré navÏdy zmûnily tváfi evropského
automobilového prÛmyslu a vytvofiily

moderní, nízkonákladovou v˘robní
protiváhu k vysocenákladov˘m továr-
nám tohoto prÛmyslu na Západû.

Podle odhadÛ Deutsche Industrie-
bank investovaly od roku 1995 západ-
ní i asijské automobilky a jejich doda-
vatelé zhruba 20 miliard eur do
nov˘ch v˘robních kapacit v tomto
regionu, jenÏ zahrnuje âeskou republi-

ku, Slovensko, Polsko, Maìarsko
a Rumunsko.

„V‰echno tady bylo. Mezinárodní
spoleãnosti nemûly problém najít part-
nery,“ fiíká Kulhánek, kter˘ do ·koda
Auto pfii‰el v roce 1997 jako pfiedseda
pfiedstavenstva. „Jedin˘m problémem
byly technologie.“

Pfii své expanzi západní automobil-
ky, ve snaze vyuÏít levnou pracovní sílu
tohoto regionu, horeãnatû pokraãova-
ly v budování nov˘ch továren.V˘roba

automobilÛ se tak zv˘‰ila o zhruba
milion vozÛ roãnû.

Druhá vlna
Druhá vlna investic do automobilo-

vého prÛmyslu, pfieváÏnû asijská, pfii-
chází na fiadu nyní. Pfiispívá zv˘‰ení
kapacity v˘roby v regionu o dal‰í  mili-
on vozÛ. Kulhánek fiíká, Ïe tak masivní

zv˘‰ení kapacity v˘roby automobilÛ
v regionu pomohlo a dokonce pfiinuti-
lo sektor dodavatelÛ k vût‰í vyspûlosti
a konkurenceschopnosti. „Pfied pûti
lety se dodavatelé podíleli zhruba 30 %
na koneãném produktu v automobilo-
vém sektoru, zatímco ·koda Auto si
zabezpeãovala 70 % dílÛ,“ fiekl. „V sou-
ãasnosti ·koda Auto vyrábí pouze asi
45 % dílÛ.“

Vstup âeské republiky, Slovenska,
Polska a Maìarska do Evropské unie
v roce 2004 pfiinesl vût‰í pohyb pra-
covních sil v regionu. V Maìarsku
pochází témûfi tfietina pracovníkÛ
v továrnû Suzuki v Ostfiihomi ze sou-
sedního Slovenska.

Další hranice
Kulhánek je pfiesvûdãen, Ïe dal‰í vel-

k˘ krok automobilového prÛmyslu
povede do Ruska a na Ukrajinu.Auto-
mobilky GM, Ford, Hyundai a Renault
jiÏ nûkteré své vozy montují v Rusku
a Volkswagen, Fiat a Toyota jsou odhod-
lány s tím zaãít. „Rusko je v souãasnos-
ti pouze montáÏním závodem automo-
bilÛ, nic víc,“ fiekl. „Potfiebují vytvofiit
moderní dodavatelsk˘ prÛmysl. Jsem si
jist, Ïe aÏ rozvinou siln˘ dodavatelsk˘
prÛmysl dostanou investice ze Zápa-
du.“

Ukrajina potfiebuje najít odli‰n˘
model podnikání neÏ Rusko, radí Kul-
hánek. Ukrajinská automobilka ZAZ
vyrábí automobily doma a v Polsku
v podniku FSO, kter˘ dfiíve patfiil Dae-
woo. Odtud je vyváÏí do Ruska a dou-
fá, Ïe zaãne prodávat i v rámci EU.
„S malou pomocí,“ míní Kulhánek, „by
se Ukrajina mohla stát, z hlediska kapa-
city v˘roby, dal‰ím Polskem. v

VÝCHOD, KTERÝ JE ZNÁM
PŘEVÁŽNĚ JAKO MÍSTO,
KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT
LEVNOU PRACOVNÍ SÍLU
NA FYZICKY NÁROČNÉ
PRÁCE, CHCE DOKÁZAT,
ŽE UMÍ ZVLÁDNOUT VÍCE
PRÁCE VE VÝZKUMU
A VÝVOJI

LYLE FRINK, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Díky sv˘m vynikajícím univerzitám,
zamûfien˘m na v˘zkum, a velkému
poãtu vysoko‰kolákÛ z vûdeck˘ch
a technick˘ch oborÛ, by se V˘chod,
podle mínûní fiady vedoucích pracov-
níkÛ, mohl stát mnohem víc neÏ jen
zásobárnou nízkonákladov˘ch pracov-
níkÛ pro automobilov˘ prÛmysl.

„V‰echny pohotové spoleãnosti zde
hledají potenciál pro v˘zkum a v˘voj,“
fiekl Ladislav Glogar, fieditel provozu fir-
my Visteon v âeské republice a na Slo-
vensku. „Ti, ktefií je‰tû tento region

nevyuÏívají z hlediska technick˘ch
odborníkÛ, v˘zkumu a v˘voje, o tom
uvaÏují.“

Visteon vstoupil do stfiední Evropy
v roce 1993, sedm let poté, co se vyvi-
nul ze své matefiské spoleãnosti Ford.
Na regionu ho podle Glogara zaujaly
v˘robní a konstrukãní schopnosti fir-
my Autopal, ãeského dodavatele svût-
lometÛ se sídlem v Novém Jiãínû.
„Mûli v˘zkum a v˘voj a stavûli na
tom,“ fiekl. „Jiné spoleãnosti, které pfii-
‰ly pozdûji, se rozhlíÏejí, co mohou
dûlat.“

Obavy kvůli udržení pra-
covních míst

Ladislav Glogar fiíká, Ïe pro zachová-
ní pracovních míst a zabránûní jejich
pfiesunu dále na v˘chod je nezbytné
dodávat technickou hodnotu nûãemu,
co je jinak zboÏím urãen˘m k obcho-
dování. Hodinové mzdy v prÛmyslu se
v âeské republice pohybují kolem
7 eur. Na Ukrajinû je to 1,50 eura. Delp-
hi a dal‰í dodavatelé jiÏ pfiesunují v˘ro-
bu, zaloÏenou na fyzicky nároãné práci

na dílech, jako je kabeláÏ elektrického
rozvodu, na Ukrajinu a do Ruska.

Vratislav Kulhánek, kter˘ byl v 90.
letech ‰éfem provozu firmy Bosch
v âeské republice, si vzpomíná, Ïe fiada
evropsk˘ch v˘robcÛ pfii zakládání pro-
vozoven na V˘chodû nevûfiila ve
schopnosti místních lidí pro v˘zkum
a v˘voj. InÏen˘ring na místû byl obvy-
kle omezen na ménû nároãné technic-
ké úkol. Hlavní a strategické v˘vojové
práce probíhaly na Západû.

„Pfii zavádûní v˘vojového odboru
jsem pfiekonával mnoho problémÛ.
Povolili mi 12 lidí,“ vzpomíná Kulhá-
nek, kter˘ je pfiedsedou dozorãí rady
·koda Auto. „Nyní máme novou budo-
vu a více neÏ 200 lidí.“

Marek Adamiak, fieditel firmy Delphi
Poland, fiíká, Ïe pfii rozvíjení schopnos-
ti v˘zkumu a v˘voje existují tfii fáze:
1. Mít na v˘robním místû více techni-

kÛ, ktefií zajistí, Ïe procesy jsou
správnû integrovány 

2. Najmout více technikÛ a nauãit je
upravit v˘robky tak, aby vyhovovali
specifick˘m poÏadavkÛm zákazníka

3. Otevfiít k tomu úãelu samostatné
technologické centrum
Pan Adamiak fiekl, Ïe Delphi dosáhlo

tfietí fáze v roce 2000.Technologické
centrum v polském Krakovû, které fir-
ma poté otevfiela, nyní zamûstnává více
neÏ 500 inÏen˘rÛ a v˘zkumníkÛ. Dal-
‰ích 264 technick˘ch pracovních míst
se vytváfií s pomocí vládního grantu.
Nov˘ personál bude pracovat na systé-
mech zavû‰ení.

Pfiekr˘vání v˘zkumu a v˘voje firmû
Delphi pomohlo vyvinout bohat‰í
paletu v˘robkÛ pro region.

Nejvy‰‰í ‰éf Renaultu a Nissanu
Carlos Ghosn je pfiesvûdãen, Ïe
pokraãující v˘voj V˘chodu jako auto-
mobilové mocnosti by nemûl b˘t
povaÏován za hrozbu pro továrny
vyrábûjící automobily a komponenty
v západní Evropû. „V˘chodní Evropa
nesoutûÏí se západní Evropou,
v˘chodní Evropa západní Evropu
doplÀuje,“ fiekl Ghosn. „Je to pfiíleÏi-
tost uãinit evropsk˘ prostor
v budoucnosti mnohem více konku-
renceschopn˘m.“ v
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Vratislav Kulhánek

1943 narozen v Plzni
1966 promoval na pražské Vysoké

škole ekonomické
1981 přišel do podniku Motor Jikov,

první zaměstnání v automobilo-
vém průmyslu

1992 jmenován předsedou podniku
Motor Jikov

1992 jmenován ředitelem a mluvčím
společného podniku Motor
Jikov a Robert Bosch

1997 přichází do Škoda Auto jako
předseda představenstva

2004 jmenován předsedou dozorčí
rady Škoda Auto

Pohled zasvěceného člověka
na rychlý růst Východu

Mozky znamenají víc než hrubá pracovní síla
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Cesta pro plyn otevřena
PODPISEM DOHODY
O ROZŠÍŘENÍ ZEMNÍHO
PLYNU JAKO ALTERNATIV-
NÍHO PALIVA V DOPRAVĚ
SE TAKÉ ČESKÁ REPUBLI-
KA ZAŘADILA K ZEMÍM,
KTERÉ SE STARAJÍ O TO,
JAK POSTUPNĚ NAHRAZO-
VAT ROPNÉ PRODUKTY
V JEJICH DOMINANTNÍ
ROLI POHONNÉ JEDNOTKY
AUTOMOBILŮ

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

Ministr prÛmyslu a obchodu Milan
Urban podepsal se zástupci spoleã-
nosti RWE Transgas a v‰ech regio-
nálních plynárensk˘ch distributo-
rÛ Dohodu o roz‰ífiení zemního
plynu jako alternativního paliva
v dopravû. Plynárenské spoleãnosti
se v této dohodû zavázaly vybudo-
vat síÈ plnicích stanic na stlaãen˘
zemní plyn (CNG). Byly tak vytvofie-
ny podmínky pro to, aby âeská
republika naplnila smûrnici EU,
podle které by do roku 2020 mûl
podíl zemního plynu ãinit 10 %
z celkového objemu pohonn˘ch
hmot motorov˘ch vozidel.

Jde o peníze
Hledání alternativních zpÛsobÛ
pohonu automobilÛ se nejãastûji
prezentuje jako snaha o ochranu
Ïivotního prostfiedí, pfiedev‰ím
kvÛli omezování emisí oxidu uhliãi-
tého (CO2). JenÏe ve skuteãnosti je
hlavní motivací úsilí najít takov˘
zdroj pohybu, kter˘ by byl schopen
garantovat dlouhodobû stabilní
a pokud moÏno nízkou cenu.
Problémem není ani tak blíÏící se
nedostatek ropy. Vyãerpání jejích
zásob se totiÏ uÏ nûkolik let posou-
vá. Prognostici a analytici uÏ fiadu
let setrvávají u odhadu, kter˘ pfied-
povídá dramatick˘ pokles zásob
ropy v období za 40 aÏ 50 let.
ZávaÏnûj‰í je snaha vyhnout se
závislosti na jejích dodávkách,
pocházejících pfieváÏnû z nestabil-
ních oblastí svûta, protoÏe krize
v tûchto regionech opakovanû
a pfiedev‰ím nevratnû vyhánûjí
cenu pohonn˘ch hmot vzhÛru. To
pfiinutilo i amerického prezidenta
George W. Bushe vyhlásit program
hledání alternativních zpÛsobÛ
pohonÛ dopravních prostfiedkÛ.
Evropská komise uÏ koncem roku
2001 vypracovala a pfiijala program
pro vyuÏití alternativních pohon-
n˘ch hmot v dopravû. Program
pfiedpokládá, Ïe by do roku 2020
mûlo b˘t nahrazeno 20 % pohon-
n˘ch hmot z ropn˘ch produktÛ
alternativními palivy.

Hledání alternativ
Ideální pohonnou hmotou pro
motory automobilÛ by byl vodík.
Lze jej získat z vody, která se rozlo-
Ïí pomocí elektrické energie. Ovû-
fiuje se nûkolik zpÛsobÛ získávání
vodíku a je pravdûpodobné, Ïe se

nûjak˘ vhodn˘ k bûÏnému pouÏití
v automobilech podafií najít.
VÏdy ale zÛstane problém se sklado-
váním a distribucí vodíku. Skladování
vodíku je váÏn˘m zdrojem potenciál-
ního nebezpeãí.Vodík hofií neviditel-
n˘m plamenem, takÏe poÏár není

snadno rozpoznateln˘, nepáchne, tak-
Ïe jeho únik je nezjistiteln˘, a pÛsobí
kfiehkost mnoha kovÛ. Riziko jeho
exploze od statické elektfiiny je mimo-
fiádnû vysoké. Podle mnoh˘ch odbor-
níkÛ je jen otázkou ãasu, kdy pfii mani-
pulaci s vodíkem v experimentálních
vozidlech dojde ke katastrofû, která
roz‰ífiení této pohonné jednotky na
dlouho pfiibrzdí.
Vozidla pohánûná elektromotory,
ãerpajícími elektrickou energii
z akumulátorÛ, mají jen mal˘ dojezd
a není pfiedpoklad, Ïe by se podafii-
lo objevit takov˘ zpÛsob zásobová-
ní vozidel elektrickou energií, kter˘
by to zásadnû zmûnil. Problémem je
i nalezení dostateãn˘ch zdrojÛ
elektrické energie, které by nepro-
dukovaly CO2, NOx ãi jiné ‰kodlivé
látky. Jedin˘m moÏn˘m fie‰ením by
bylo budování dal‰ích atomov˘ch
elektráren, jenÏe tomu v souãasné
dobû není témûfi nikde na svûtû
vefiejnost naklonûna.
Ideálním zdrojem elektrické ener-
gie ve vozidlech by byly palivové
ãlánky. JenÏe palivové ãlánky potfie-
bují ke své ãinnosti opût plynn˘
vodík. Jeho vyuÏívání je zde energe-
ticky efektivnûj‰í neÏ pfii spalování
v motoru. JenÏe náklady na jejich
v˘robu jsou stále vysoké a nezbyt-
n˘ v˘voj pro jejich masovûj‰í roz‰í-
fiení je‰tû potrvá mnoho let. Nedáv-
né optimistické odhady o uvádûní
vozidel pohánûn˘ch palivov˘mi
ãlánky do v˘roby kolem roku 2010,
které prezentovalo vedení koncer-
nu General Motors, uÏ proto byly
ve v‰í tichosti posunuty o deset let.

Biopaliva
Jako jedno z fie‰ení pfii hledání alter-
nativních pohonn˘ch hmot pro
motory s vnitfiním spalováním jsou
paliva získávaná z obnoviteln˘ch
zdrojÛ, tedy rostlinného pÛvodu.Ta
jsou zaloÏená na uhlíku jako ropné
produkty. Jsou jimi bioalkoholy
a estery.Ty se stále ãastûji pouÏívají
jako pfiímûsi do benzinu a nafty.
Alkoholová paliva jsou uÏ také fiadu
let základní pohonnou hmotou vozi-
del v Brazílii a s bionaftou se setká-
váme nûkolik let i u nás.
Smûrnice EU ukládá ãlensk˘m zemím
zajistit jejich roz‰ifiování a stanoví

jednotliv˘m zemím prÛbûÏné cílové
hodnoty. Do roku 2010 by se tak
mûl podíl biopaliv zv˘‰it ze souãas-
n˘ch asi 2 % na 5,75 %.
Plnou náhradou ropn˘ch produktÛ
se biopaliva nemohou stát, protoÏe
z obnoviteln˘ch zdrojÛ nelze vyro-
bit dostateãné mnoÏství uhlíkového
paliva, aby se jím dala zásobovat
v‰echna provozovaná auta.

Sázka na CNG
Pro období let 2010 aÏ 2020 se pro-
to pfiedpokládá v˘znamné roz‰ífiení
vyuÏití zemního plynu, takÏe by
v roce 2020 mûl jeho podíl na cel-
kové spotfiebû pohonn˘ch hmot
motorov˘ch vozidel dosáhnout
10 %, a to jak ve formû CNG (tedy
stlaãen˘ zemní plyn), tak v men‰í
mífie i jako LNG (ve zkapalnûné for-

mû). Pfiedností CNG je jeho nízká
cena a v˘znamné sníÏení emisí CO2

i dal‰ích ‰kodlivin. Proto k niÏ‰í
cenû CNG zanedlouho pfiistoupí
je‰tû dal‰í zv˘hodnûní v pfiipravova-
n˘ch daÀov˘ch úlevách.
Stlaãen˘ zemní plyn CNG má velmi
odli‰né vlastnosti od u nás známûj-
‰ího zkapalnûného propan-butanu
(LPG). Pfiedev‰ím je podstatnû bez-
peãnûj‰í. U vozidel s pohonem na
CNG jsou silnostûnné tlakové nádo-
by odolávající nárazu umístûny pod
podlahou vozidla. NádrÏ je vybave-
na bezpeãnostním ventilem s elekt-
romagnetick˘m uzávûrem a tepel-
nou pojistkou. Oproti LPG je v˘ho-
dou, Ïe zemní plyn je lehãí neÏ
vzduch, takÏe se v pfiípadû úniku
snadno rozpt˘lí a nehrozí riziko

exploze. S vozy na CNG lze proto
parkovat v zabezpeãen˘ch vûtra-
n˘ch podzemních garáÏích.
V˘hodou CNG je niÏ‰í spotfiební
daÀ, kterou se ãeská vláda zavázala
udrÏet na této úrovni aÏ do roku
2020. Náklady na provoz vozÛ na
CNG jsou v porovnání s tradiãními
pohonn˘mi hmotami asi poloviãní,
ale cena tûchto vozÛ je vy‰‰í. Zatím
se tedy vyplatí jen tûm, ktefií roãnû
absolvují více neÏ 50 000 km.
Na ãeském trhu jsou v souãasné
dobû nabízeny s pohonem na CNG
automobily Fiat Multipla a Dobló,
Opel Zafira a Combo a Citroën Ber-
lingo a C3. Pohon CNG u nás vyuÏí-
vá 165 mûstsk˘ch a linkov˘ch auto-
busÛ (jejich uvádûní do provozu je
zv˘hodnûno dotací ve v˘‰i 400 000
Kã) a asi 280 osobních automobilÛ,

vût‰inou provozovan˘ch plynáren-
sk˘mi spoleãnostmi.
Problémem vût‰ího roz‰ífiení CNG je
nedostateãná síÈ ãerpacích stanic.
Plynárenské podniky se proto v rám-
ci v˘‰e uvedené Dohody zavázaly, Ïe
v krátké dobû uvedou do provozu
21 ãerpacích stanic, do roku 2013 se
objeví dal‰í podél hlavních dálniã-
ních tahÛ a v roce 2020 by jich mûlo
b˘t k dispozici kolem stovky.
V Nûmecku uÏ je v provozu pfies
660 ãerpacích stanic na CNG (Erd-
gas) a bûhem roku 2007 jejich poãet
pfiekroãí tisíc. Díky tomu je tam
v provozu více neÏ 35 000 vozÛ
s pohonem na CNG. Do roku 2020
by v zemích EU mûlo b˘t k dispozici
20 000 plnicích stanic na CNG pro
23,5 milionu vozidel. v
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Podíl různých zdrojů
pohonu motorových vozi-
del v roce 2011

Benzin 70,7 %

Nafta 22,6 %

Alternativní paliva 6,7 %

z toho

plyn (CNG + LPG) 4,9 %

hybridní pohon 1,6 %

vodík 0,1 %

palivové články 0,1 %

Porovnání vlastností plynných pohonných hmot 
automobilů
palivo CNG LPG

stlačený zemní plyn zkapalněný rafinérský plyn

Compressed Natural Gas Liquid Petroleum Gas

složení 96 - 98 % metanu 50 % propanu + 50 % butanu

výroba těžba vedlejší produkt zprac. ropy

uskladnění v plynném skupenství v kapalném skupenství

tlak v nádrži 60 MPa 4 MPa

vlastnosti lehčí než vzduch v plynném skupenství těžší než vzduch

zápalná směs se vzduchem 4,4 - 16,5 % 1,7 - 10,5 %

zápalná teplota 620 °C 500 °C

využitelná energie 0,28 MJ 0,06 MJ

produkce CO2 *) 25 % 9 %
*) v porovnání s benzinem a naftou

Podíl jednotlivých druhů pohonných hmot v zemích
EU podle směrnice EHK
Pozn.: Bio = biolíh a bionafta, CNG/LNG = stlačený i kapalný zemní plyn, H2 - vodík, BA/NM -
benzin a nafta
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UKRAJINSKÁ SPOLEČ-
NOST UKRAVTO NA SEBE
UPOZORNILA ZÍSKÁNÍM
KONTROLY NAD POLSKÝM
FSO, S JEHOŽ POMOCÍ
CHCE PRODUKOVAT PŮL
MILIONU AUT ROČNĚ.

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

KYJEV | Ukrajinská automobilová spo-
leãnost UkrAVTO je jednou z nejvliv-
nûj‰ích firem na Ukrajinû. Jedná se
o spoleãnost s letitou zku‰eností
v obchodování s automobily. Dnes je
nejvût‰ím zprostfiedkovatelem v auto-
mobilovém sektoru pokud jde o pro-
dej a údrÏbu motorov˘ch vozidel.
V souãasnosti je po celé Ukrajinû v rÛz-
n˘ch podnicích spoleãnosti zamûstná-
no více neÏ 40 000 lidí

Cesta vzhůru
Základ spoleãnosti byl poloÏen

v roce 1969, kdy byla vytvofiena jako
podnik zahraniãního obchodu podob-
n˘ na‰emu Motokovu.V období Pere-
strojky zaãala spoleãnost po celé zemi
budovat obchodní zastoupení a servi-
sy.V roce 1992 se UkrAVTO promûnilo
v akciovou spoleãnost s vefiejnû
obchodovateln˘mi akciemi, které jsou
rozdûleny mezi témûfi 10 000 akcioná-
fiÛ.

UkrAVTO fiídí nejvût‰í síÈ prodejcÛ
na Ukrajinû, která obchoduje s v˘robky
znaãek Mercedes-Benz, Chrysler a Jeep,
Toyota a Lexus, Nissan, Opel, Chevro-
let, ZAZ, Daewoo, Renault s Dacií
a VAZ. UkrAVTO kromû toho provozuje
vlastní prodejce, coÏ pfiedstavuje
kolem 405 servisÛ, autosalonÛ a prode-
jen náhradních dílÛ. Dohromady tak
UkrAVTO vloni získalo 57 % ukrajin-
ského trhu s automobily, kter˘ prode-
jem 151 460 vozÛ vykázal meziroãní
nárÛst o 25 %.

UkrAVTO se snaÏí ve sv˘ch prodej-
ních místech propojovat nabídku více
zastupovan˘ch znaãek.V Kyjevû napfií-
klad disponuje tím, ãemu se dnes zaãí-
ná v Evropû fiíkat obchodní dÛm
s automobily. Pod jednou stfiechou, ale
se samostatn˘mi showroomy, se zde
nabízejí automobily od Tavrije pfies
Sens a Daewoo, Opel a Chevrolet aÏ
po Chrysler/Jeep a Mercedes-Benz
vãetnû Maybachu (tûch je mimocho-
dem na Ukrajinû v provozu 16).
UmoÏÀuje to podchytit zákazníka
a s rÛstem jeho finanãních moÏností
mu nabízet stále více. Souãástí areálu
jsou i samostatné moderní servisy
v‰ech znaãek.Ty nabízejí zákazníkÛm
moÏnost sledovat v‰e, co se s jeho
vozem dûje. Po letech socialismu je
totiÏ stále nejvût‰ím problémem pfie-
svûdãit klienty o kvalitû nabízen˘ch
sluÏeb a zbavit je jejich dosud opráv-
nûné nedÛvûry.

Nejen prodej
UkrAVTO provozuje ‰est velk˘ch

logistick˘ch center a vyuÏívá jejich
bohat˘ potenciál k zaji‰tûní dodávek
pravideln˘ch servisních sluÏeb a dodá-
vek pro podniky. Pro dosaÏení tohoto

cíle byla v minulém roce zaloÏena zasi-
latelská spoleãnost Trans-Capital. Spo-
leãnost Trans-Capital dnes pfieváÏí rÛz-
né druhy nákladÛ na jakékoli místo na
Ukrajinû.

Vlastní pravidelná doprava kamiony
po celé zemi je pro UkrAVTO pfii vel-
k˘ch vzdálenostech velkou v˘hodou.
Ze stfiediska v Kyjevû totiÏ mohou den-
nû zásobovat v‰echny své partnery od
Krymu po polské hranice, coÏ je pro
ostatní znaãky zvládnutelné jen letecky.

V prÛbûhu vytváfiení této rozvinuté
infrastruktury UkrAVTO roz‰ífiilo svou
ãinnost za hranice své pÛvodní oblasti
podnikání. ZaloÏilo napfiíklad poji‰Èo-

vací spoleãnost Garant-AUTO, která
nabízí rozsáhl˘ rozsah poji‰Èovacích
sluÏeb. Vedle toho spoleãnost rozvíjí
vlastní síÈ ãerpacích stanic pohonn˘ch
hmot, ve které prodává produkty spo-

leãnosti Esso, a také sluÏby své cestov-
ní agentury a restaurací.

Výroba
Cílem korporace UkrAVTO je obno-

va národní automobilové v˘roby spolu
se zaji‰tûním rozvoje místního automo-
bilového prÛmyslu, vytvofiení nov˘ch
pracovních míst a zavedení nov˘ch
standardÛ kvality a nov˘ch pfiístupÛ
k provozování propojení v˘roby, pro-
deje a servisu.

Z tohoto dÛvodu korporace UkrAVTO
v roce 2002 koupila kontrolní balík
akcií v hroutících se ZáporoÏsk˘ch
automobilov˘ch závodech (ZAZ) se
20 000 pracovníky.Tento podnik, zalo-
Ïen˘ v roce 1863 pro v˘robu zemûdûl-
sk˘ch strojÛ, je nejstar‰ím strojíren-
sk˘m závodem v zemi.

Po této akvizici akcií v letech 2002
aÏ 2004 investovala 645 milionÛ dolarÛ
do rozvoje v˘roby automobilÛ v tomto
podniku. Roãní v˘robní kapacita
pokud jde o motorová vozidla vzrostla
ze 14 800 na 126 000 vozÛ, ale cílem je
dosaÏení hranice 200 000 motorov˘ch
vozidel. Podnik ZAZ má tfií v˘robní
závody: hlavní továrnu na v˘robu auto-

mobilÛ v ZáporoÏí, montáÏní závod
v Illiãivsku a továrnu na v˘robu moto-
rÛ v Melitopolu. Kromû vozÛ Tavrija
a Slavuta, urãen˘ch jiÏ témûfi v˘hradnû
jen pro rusk˘ trh, se zde montují i auto-
mobily znaãek Sens (to jsou b˘valé
vozy Daewoo, u nichÏ nelze poÏívat
tuto znaãku) a Chevrolet (tj. Daewoo
v licenci GM-DAT), ale také Mercedes-
Benz, Opel a VAZ. ZáporoÏské automo-
bilové závody jsou nejvût‰ím v˘robcem
automobilÛ v zemi.

Expanze za hranice
UkrAVTO ale nechce b˘t jedniãkou

jen na domácím trhu. Spoleãnost chce
rovnûÏ expandovat pfiedev‰ím do Rus-
ka a dal‰ích zemí b˘valého Sovûtského
svazu, kam uÏ nyní smûfiuje z Ukrajiny
pfies 90 000 vozÛ roãnû, ale také do Pol-
ska. Proto investuje nejen do nov˘ch
technologií, ale i do vzdûlávání lidí.
„MÛÏete mít krásn˘ provoz s nejmoder-
nûj‰ím vybavením, ale to nestaãí, proto-
Ïe zdaleka nejdÛleÏitûj‰í jsou lidé,“ fiíká
prezident spoleãnosti a poslanec ukra-
jinského parlamentu Tariel Vasadze.

Na konci ãervna 2005 koupil ZAZ
rozhodující podíl akcií svého letitého
partnera, automobilové továrny FSO
v Polsku.Tento krok se stal logick˘m
pokraãováním stálé a pfiínosné spolu-
práce mezi dvûma nejvût‰ími nezávisl˘-
mi automobilkami ve v˘chodní Evro-
pû. Oba ãelí problémÛm po kolapsu
korejské spoleãnosti Daewoo Motors,
jeÏ byla jejich majoritním vlastníkem.
ZAZ ani FSO nebyly zafiazeny do akvizi-
ce GM, takÏe byly ponechány svému
osudu.

V˘robní zafiízení polské továrny jsou
schopná vyrábût 300 000 motorov˘ch
vozidel roãnû. Moderní prÛmyslové
vybavení by mûlo umoÏnit hladk˘ pfie-
chod na v˘robu nov˘ch modelÛ.V˘ho-
dou je velmi dobr˘ pfiístup k dopravní
infrastruktufie, stejnû tak jako poloha
závodu v prostoru Evropské unie, coÏ
obojí má zajistit dal‰í úspû‰n˘ rozvoj
spoleãnosti. Ukrajinci jsou pfiipraveni
do polské automobilky investovat 800
milionÛ dolarÛ, aby bylo moÏné co nej-
dfiíve zahájit v˘robu nového vozu,
jehoÏ identita je zatím pfiísnû stfieÏe-
n˘m tajemstvím. v
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TARIEL VASADZE STOJÍ V ČELE SPOLEČNOSTI OD
ROKU 1985

h

AKTIVITY SPOLEČNOSTI UKRAVTO JÍ VYNESLY
OCENĚNÍ COMPANYBEST ZA ROK 2005

h

SENS JSOU VOZY DAEWOO, KTERÉ SE UŽ
NESMĚJÍ PRODÁVAT POD KOREJSKOU ZNAČKOU

h

V OBCHODNÍM DOMĚ S AUTOMOBILY JE NEJEN
RESTAURACE, ALE TAKÉ PŘIPOMÍNKA HISTORIE
SPOLEČNOSTI VČETNĚ NEJSTARŠÍHO AUTOMOBILU
VYROBENÉHO V ZÁPOROŽÍ

h

Ukrajinská cesta

Prodej automobilů na Ukrajině
rok celkem (ks) meziroční nárůst (%) UkrAVTO (ks) podíl na trhu (%)
r. 2002 108131 - 29816 28 %
r. 2003 154764 47 % 72785 47 %
r. 2004 211940 37 % 120533 56 %
r. 2005 265475 25 % 151460 57 %
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Signály z družice Galileo připraví
Evropany o svobodu

Rodina Barchettiových se v Itálii zapsala do dějin

Toyota – neznámá značka?

Evropsk˘ druÏicov˘ systém Galileo
nabídne zákazníkÛm lep‰í a levnûj‰í
satelitní navigaci neÏ americk˘ vojen-
sk˘ systém GPS. ZároveÀ v‰ak umoÏní
nepfietrÏité sledování v‰ech obãanÛ.
Asociace britsk˘ch fiidiãÛ se proto
obává, Ïe se Galileo bude pouÏívat
k vynucování silniãních daní od fiidi-
ãÛ. Evropská unie totiÏ plánuje, Ïe
Galilea pouÏije k vybírání m˘tného na
celém kontinentu.AÈ pojedete kamko-
li, EU to bude vûdût. Bude vûdût s k˘m
jedete, kam jedete a jakou rychlostí se

právû pohybujete. Pokuty se budou
moci vybírat za cokoli aniÏ byste
o tom mûli ponûtí. Nûkolikrát po cestû
pfiekroãíte rychlost a máte po fiidiãá-
ku.Automobilky budou mít zákonem
danou povinnost vybavovat kaÏd˘
automobil zafiízení vyhovující detekci
sondou Galileo. Asociace britsk˘ch
fiidiãÛ není proti zavádûní nov˘ch
technologií, neboÈ oproti souãasnému
systému GPS Galileo fiidiãÛm poskyt-
ne obrovské v˘hody. Obává se v‰ak
jeho zneuÏití. v

BRATŘI Z BOLZANA OTEV-
ŘELI PRVNÍ VÍCEZNAČKO-
VOU PRODEJNU V ZEMI

LUCA CIFERRI, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Ital‰tí bratfii Barchettiové se zapsali
do dûjin.Tfietí generace majitelÛ prodej-
ny aut otevfiela první víceznaãkovou
prodejnu v zemi. Prodejna Autocity se
nachází v alpském mûstû Bolzanu, které
leÏí asi 150 km severnû od Verony.

Prodejna prodává nové automobily
osmi znaãek.Autosalon má osm vcho-

dÛ, neboÈ zástupci automobilek poÏa-
dovali, aby jejich firemní loga byla
vystavena oddûlenû od jejich konku-
rentÛ.

„Byl to boj, pfiesvûdãit automobilky,
Ïe Autocity je dobrá vûc,“ fiíká Andreas
Barchetti, jeden ze dvou bratrÛ, ktefií
fiídí skupinu Barchetti. „Nakonec jsme
ale získali poÏadovaná povolení.“

¤ekl, Ïe soustfiedûní rÛzn˘ch franãíz
do jediné budovy má dobr˘ obchodní
smysl, protoÏe bylo moÏné zjednodu‰it
fiízení a provoz a u‰etfiit tak náklady.

Autocity je vlajkovou lodí skupiny
Barchetti, po dlouhá léta dobfie zave-

deného rodinného podniku, kter˘ se
zab˘vá prodejem automobilÛ v Bol-
zanu. Andreas Barchetti (33 let)
a jeho bratr Ivo (37 let) jsou tfietí
generací Barchettiov˘ch, ktefií pod-
nik vedou.

Bez překážek
Barchettiové jako odpovûì na

poÏadavek automobilek, aby jejich
v˘robky byly vystaveny oddûlenû od
vozÛ konkurence, pfii‰li s my‰lenkou
osmi samostatn˘ch vchodÛ. KaÏd˘
vchod je oznaãen logem znaãky, kte-
rá se uvnitfi prodává: Ford, Opel, Peu-

geot, Citroën, Saab, Seat, Chevrolet
a ·koda.

Jakmile je nakupující uvnitfi, mÛÏe se
procházet mezi autosalony v‰ech zna-
ãek, aniÏ mu v tom brání jakékoli stûny
nebo jiné fyzické pfiekáÏky.Také prodej
náhradních dílÛ pro osm rÛzn˘ch zna-
ãek je oddûlen˘. KaÏdá znaãka má svÛj
vlastní pult.

Bratfii Barchettiové oãekávají, Ïe
v Autocity prodají kolem 5000 nov˘ch
automobilÛ roãnû.V roce 2004 skupi-
na Barchetti prodala 7400 nov˘ch
automobilÛ a 5000 ojet˘ch automobilÛ
a tím získala 180 milionÛ eur. v

LUCA CIFERRI, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

KaÏd˘, kdo se zajímá o automobilov˘
prÛmysl, zná jméno Toyota. Je to mezi
automobilkami svûtová jedniãka s ohle-
dem na ziskovost, finanãní hotovost
a schopnost kapitalizace. Jistû, GM pro-
dává více vozÛ, ale uÏ i v tomto ohledu
jej Toyota dohání.

JenÏe jméno Toyota zÛstává nezná-
mou pro celou fiadu lidí mimo automo-
bilov˘ prÛmysl. Nedávn˘ prÛzkum
odhalil, Ïe jen o nûco málo více neÏ
polovina EvropanÛ ví, Ïe Toyota vyrábí
automobily.

Obchodníci s auty obãas zapomínají,
Ïe na trhu zákazníci oceÀují jen takové
hodnoty, které je zaujaly. Mnoho z nich

tedy Toyotu nezná nebo se o ni nezají-
má.

Na základû toho si leckdo mÛÏe mys-
let, Ïe to je pro tradiãní evropské znaã-
ky dobrá zpráva. Omyl! Je to mimofiád-
nû znepokojující zji‰tûní.Toyota v Evro-
pû prodává takfika milion aut roãnû.To
pfiedstavuje okolo 5,4 % podílu na trhu,
tedy ne o mnoho ménû neÏ nûmecké,
francouzské ãi italské znaãky. Jin˘mi
slovy – Toyotu kupuje 10 % z tûch Evro-
panÛ, ktefií tuto znaãku znají.

Z tohoto úhlu pohledu vypadá
dlouhodob˘ cíl Toyoty zdvojnásobit
svÛj prodej v Evropû do roku 2015
snáze splniteln˘. Staãí totiÏ jen pfied-
stavit znaãku Toyota té druhé polovi-
nû EvropanÛ. v
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Pozvánka na kongres
Jubilejní 10.V˘roãní kongres Auto-

motive News Europe se bude konat ve
dnech 20. aÏ 22. ãervna ve Vídni
v hotelu Hilton Vienna. Za uplynul˘ch
devût let se setkání, které iniciuje ãaso-
pis Automotive News Europe, stal nej-
v˘znamnûj‰í konferencí o automobilo-
vém prÛmyslu v Evropû. Leto‰ní kon-
ference se koná pod heslem Evropa
bez hranic – vítûzící doma i jinde.
Hlavní témata jsou:
– Restrukturalizace, sledování nákla-

dÛ a v˘robky: Základní prvky pro
dosaÏení rÛstu.

– Inovace: Klíã k udrÏení se pfied kon-
kurencí.

– Pfiesun v˘roby do v˘chodní Evropy
a âíny: MoÏnost získat v˘hody ad
konkurencí.

– Rozvojové trhy: MoÏnosti velkého
rÛstu pro automobilky i jejich sub-
dodavatele.

Na konferenci jsou plánována
vystoupení mnoha v˘znamn˘ch osob-
ností. Jsou mezi nimi mj. i:
Dr. Bernd Pischetsrieder, pfiedseda
pfiedstavenstva Volkswagenu
Sergio Marchionne, v˘konn˘ ‰éf Fiat
Group
Siegfried Wolf, v˘konn˘ ‰éf MAGNA
International
Jean-Charles Lievens, viceprezident
Kia Motors Europe

Souãástí konference bude i panel
s nabídkou moÏnosti partnerství
v âínû.

Podrobnosti a aktualizace vystoupení
naleznete na:
www.autonews.com/06anecongress.
Na této adrese je možná i registrace
on-line. v
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ZHROUTÍ SE DŘÍV AMERIC-
KÁ NEBO ČÍNSKÁ EKONO-
MIKA? POHLED NA AUTO-
MOBILOVÝ PRŮMYSL VYSÍ-
LÁ VAROVNÝ SIGNÁL.

MIKE LAWRENCE, PITPASS

Ford se chystá uzavfiít 14 továren
a zru‰it 25 aÏ 30 000 pracovních míst.
Vût‰ina z nich by mûla b˘t v USA, ale
‰patnou zprávou to je nejen pro
zamûstnance Fordu v Americe. KaÏd˘
nov˘ automobil totiÏ potfiebuje pneu-
matiky, zapalovací svíãky a Ïárovky, tak-
Ïe mezi dodavateli nastane pokles.
A kdyÏ Amerika k˘chá, my ostatní
dostaneme r˘mu.

Dluhy rostou
Neztrácejme ze zfietele tu dûsivou

skuteãnost, Ïe souãasn˘ americk˘ pre-
zident si pÛjãil více penûz neÏ v‰ichni
ostatní jeho pfiedchÛdci od George
Washingtona po Billa Clintona dohro-
mady. Pfiemûnil pfiebytkov˘ rozpoãet
ve schodek v hodnotû bilionu dolarÛ
a plánuje se jeho zv˘‰ení.Amerika si
pÛjãuje od národÛ, které si své peníze
‰etfií a to skonãí v slzách. Dluhy se
musejí splácet a z tohoto dÛvodu jsou
státy nuceny prodávat vûci.

Dvûma nejvût‰ím americk˘m v˘rob-
cÛm zboÏí, automobilkám Ford a Gene-
ral Motors hrozí bankrot. Kdyby nebyly
tím, ãím jsou, a tam, kde jsou, ani jedna
z nich by uÏ na trhu nepÛsobila.

Pfied koncem roku 2006 Toyota pod-
le v‰eho pfiedeÏene spoleãnost Gene-
ral Motors, ãímÏ se stane nejplodnûj-
‰ím v˘robcem automobilÛ na svûtû.
GM je v podstatû v úpadku a na rozdíl
od Fordu jiÏ muselo své problémy
pojmenovat. ¤íkávalo se, Ïe co je dobré
pro General Motors je dobré pro Ame-
riku a byla to nejspí‰e pravda. JenÏe
negace tohoto rãení zní: co je ‰patné
pro General Motors…

Ford má továrny v‰ude a vlastní také
zhruba ãtvrtinu Mazdy. Kupé Ford Cou-
gar pouÏívalo platformu Mazdy a v˘sle-
dek byl stra‰liv˘. Kupé Ford Puma
z roku 1997 bylo navrÏeno ve Velké
Británii na platformû Fiesty a vyrábûlo
se ve ·panûlsku. Nicménû motory vyÏa-
dovaly speciální úpravy a vzhledem
k tomu, Ïe se vyrábûlo pouze 5000
vozÛ roãnû, byly v‰echny bloky moto-
rÛ posílány do Yamahy v Japonsku
a pak vraceny zpût do ·panûlska.

Ford je stále ziskov˘ v Evropû a v JiÏ-
ní Americe, ale v Severní Americe upa-
dá. Ceny pohonn˘ch hmot a oceli se
zvy‰ují ãásteãnû proto, Ïe na svûtov˘
trh vstoupila ve velkém âína.Ameriãtí
zákazníci se ve stále vût‰í mífie odvra-
cejí od pickupÛ s velk˘mi motory
a vozÛ SUV, protoÏe z hlediska hospo-
dárnosti postrádají smysl. Kromû toho,
automobily vyrobené pro severoame-
rick˘ trh lze málokdy upotfiebit jinde.

Pfied deseti lety uvedl Chrysler svÛj
sedan Neon ve Velké Británii. Na papí-
fie vypadal jako v˘hodná koupû, mûl
v‰echny pfiednosti za pfiíznivou cenu.

Z hlediska hodnoty to byl sekáã, ale
propadl, protoÏe nemûl Ïádnou pfied-
nost jako stroj urãen˘ k jízdû. Na ame-
rické dálnici, kde je rychlost omezena
na 100 km/h, byl skvûl˘, ale naprosto
se nedal pouÏívat tam, kde silnice mají
zatáãky, a není jich málo.

Kde jsou ty časy
Na zaãátku roku 1959 jste v Británii

stále je‰tû mohli koupit Ford Popular,
kter˘ vypadal jako gotická kaple na
kolech. Jeho technická specifikace
pocházela z dfiívûj‰í epochy: motor
s boãními ventily, tuhá pfiední náprava,
mechanické brzdy, tfiístupÀová pfievo-
dovka a podtlakov˘ systém ovládání
stíraãÛ na pfiedním skle. Stíraãe byly
fajnové, pracovaly v˘bornû na rovinû
a pfii konstantní rychlosti, ale jestliÏe
jste pfiijeli ke kopci, museli jste podfia-
dit. âím dÛraznûji jste stlaãili pedál, tím
pomaleji se stíraãe pohybovaly aÏ se
zastavily.To rozhodnû nebylo to, co jste
si mohli pfiát za temné a de‰tivé noci
se svûtlomety, které svítily stûÏí dále
neÏ na pfiední nárazník.

Ke konci téhoÏ roku jste si mohli
koupit model 105E Anglia s motorem,
kter˘ byl ve své tfiídû nejlep‰í. Model
Anglia mûl také ãtyfistupÀovou pfievo-
dovku a po celé dal‰í desetiletí ti, co
testovali automobily, porovnávali ve‰-
keré zmûny v pfievodech, bez ohledu
na to o jak drahé automobily se jedna-
lo, s harmonií pfievodovky tohoto For-
du. Nic nepfiekonalo pfievodné ústrojí

ve stroji, kter˘ se stal nejlevnûj‰ím For-
dem. Ford razil cestu s nejlevnûj‰ím
modelem.

Ford náhle získal obrovské jméno
a objevily se mezníky jako Lotus Corti-
na, Mustang a v patfiiãnou dobu Sierra
Cosworth.Ubûhlo ãtyfiicet let a Mustang
stále fiídí hvûzdy v Hollywoodu.

Nemusím ani zmiÀovat BullittÛv pfií-
pad, aã hovofiím pouze o mustanzích
alespoÀ tfiicet let star˘ch, které jsou
stále nejsenzaãnûj‰í.Tom Cruise ve Vál-
ce svûtÛ fiídí star˘ automobil a to ho
pfiedurãuje jako mimofiádného ãlovû-
ka, kter˘ s tûmi ohavn˘mi MarÈany
nûco udûlá. Chevrolet Camaro ve stej-
ném vûku by stejn˘ signál nevyslal, tfie-
baÏe pfii bliÏ‰ím pohledu se jednalo
o lep‰í automobil.

Pfied nedávnou dobou se Ford úãast-
nil formule 1 prostfiednictvím t˘mu
Jaguar Racing. Zlat˘m písmem se do
historie zapsala snaha Billa Forda III zji-
stit, kdo to k ãertu je ten Eddie Irvine,
kter˘ je nejlépe placen˘m zamûstnan-
cem jeho spoleãnosti. KdyÏ se nejvy‰‰í
v˘konn˘ fieditel o vedoucím závodní-
kovi t˘mu ve F1 nic nedozvûdûl, byla
tato investice odsouzena ke zru‰ení.

RÛzné frakce ve Fordu spolu zápasi-
ly jako dvofiané kolem prince z doby
renesance. Jednoho dne princ fiekl, „Já
jsem Bill Ford III. Já jsem princ. Já jsem
povûfien vedením.“ Dvofiané byli poslá-
ni domÛ, aby peãovali o své nemovitos-
ti.

S odbory k bankrotu
Problém, kterému ãelí Ford a Gene-

ral Motors pfii v˘robû v Severní Ameri-
ce, jsou smlouvy uzavfiené s odbory
United Auto Workers. Obû spoleãnosti
souhlasily se sociálními a penzijními
systémy.V pfiípadû Fordu to znamená
projekt ve v˘‰i tfií miliard dolarÛ roãnû
nebo 1000 dolarÛ na jeden automobil.
Úãet GM je v souãtu témûfi stejn˘. Mezi
námi, v roce 2006 vydaly obû spoleã-
nosti na zdravotní péãi a dÛchody 8
miliard dolarÛ. Teprve po vyplacení
tûchto penûz mohou myslet na vytvá-
fiení zisku.

Ve vyspûl˘ch evropsk˘ch zemích je
zdravotní péãe jednotlivci volnû
dostupná. Není ve skuteãnosti zadar-
mo, neboÈ se platí prostfiednictvím

daní. Pokud onemocním v PafiíÏi, bude
mi v místní nemocnici poskytnuta
vynikající péãe a stejnû tomu bude
s Francouzem, kter˘ onemocní v mém
mûstû. Nikdo se nezeptá „Jak platíte?“
Oba dva jsme jiÏ zaplatili.

Na Nov˘ rok v The Times uvaÏovali
o tom, Ïe bûhem 12 mûsícÛ Ford
nebo General Motors moÏná poÏádají
o ochranu proti bankrotu. Odborová
organizace UAW vyjednala malé sníÏe-
ní (ménû neÏ 4 %) v nákladech na zdra-
votní péãi a to podpofiilo 51 % ãlenÛ.
Nûktefií ãlenové nicménû tvrdí, Ïe hla-
sování bylo ‰vindlem a chtûjí se soudit.
Pokud se tak stane, ukáÏe se, v jakém
stavu se kaÏdá ze spoleãností nachází.
Obû jsou na dnû. Nedávn˘ prÛzkum
ukázal, Ïe 74 % americk˘ch spotfiebite-

lÛ by si nekoupilo automobil od spo-
leãnosti chránûné proti bankrotu.
Pokud Ford nebo GM poÏádají o ochra-
nu, bude to jejich konec.

Automobilky Ford a GM jsou drÏeny
pfii Ïivotû bankami, kter˘m dluÏí stov-
ky miliard dolarÛ. Pokud padne Henry
a General, padnou i tyto banky. Zhrou-
tit by se pak mohla celá americká eko-
nomika.V roce 1929 to nebyla legrace
a v roce 2006 by to nebyla legrace
o nic vût‰í. Pokud máte plán na finan-
cování své penze, je tento plán nûja-
k˘m zpÛsobem propojen s americkou
ekonomikou.

Americké odbory jsou mocné, ale na
druhé stranû jejich boj za uznání je
dávn˘ a ãasto byl hofik˘.V roce 1920
samotn˘ Henry Ford svolil, aby byly
najati gangstefii, ktefií by rozbili spojení
mezi stávkujícími odboráfii. MuÏe s roz-
plácl˘mi nosy si nenajmete pro jejich
diplomatické schopnosti pfii jednání.
Jsou zde historické dÛvody, proã se
odbory odli‰ují od managementu.

Čínská hrozba
Dal‰ím faktorem pfií‰tího v˘voje je

âína. Ford i GM v âínû v loÀském roce
investovaly a GM tam vyrobilo témûfi
250 000 automobilÛ.Volkswagen, kter˘
v âínû pÛsobí skoro dvacet let, jich
vyrobil témûfi dvakrát tolik. Honda je
v âínû aÈ se jí to líbí nebo ne, i kdyÏ
jedna ãínská spoleãnost okopírovala
design jejích modelÛ. âínská vláda má
ke kopírování uvolnûn˘ pfiístup. Zep-
tejte se na to Microsoftu. âína se pre-
zentuje jako moderní stát, ale je to
semeni‰tû pirátÛ.

V souãasnosti âína zásobuje automo-
bily jen svÛj domácí trh, ale v horizon-
tu asi pûti let zaãne s v˘vozem. Násled-
ky budou nepochybnû stejné jako pfií-
chod japonsk˘ch automobilÛ. Nic
nedokázalo konkurovat japonsk˘m
automobilÛm, kdyÏ dorazily do Evropy.
Na zaãátku pfii‰ly napûchované tím, co
jinak b˘valo jen v˘bavou na pfiání, jako
tfieba rádio. Bylo ekonomicky smyslupl-
né namontovat rozhlasov˘ pfiijímaã do
kaÏdého automobilu, kdyÏ se posílaly
18 000 km po mofii.Vy jste si v autosa-
lónu koupili japonsk˘ automobil, Ïád-
n˘ jste nemuseli objednávat, za‰krtávat
v kolonce rozhlasov˘ pfiijímaã a platit
navíc. Neprocházeli jste seznam barev-
n˘ch odstínÛ, vybrali jste si ãervenou
nebo modrou a ceny byly tak pfiíznivé,
Ïe nikdo nic nenamítal.

MÛj DVD pfiehrávaã zaãal b˘t nedáv-
no náladov˘, tak jsem do svého nákup-
ního ko‰íku v místním supermarketu
spolu s chlebem, vajíãky a pomeranão-
v˘m dÏusem pfiidal nov˘ DVD pfiehrá-
vaã. Jeho cena byla niÏ‰í neÏ doporuão-
vaná maloobchodní cena DVD s Harry
Potterem, tak proã ho nepfiihodit do
ko‰íku.A nejen to, po v‰ech stránkách
by pfiedãil DVD pfiehrávaã, kter˘ jsem
vyhodil. Nena‰el jsem na nûm nápis
„Made in China“, ale v âínû ho vyrobi-
li. Na krabici je mal˘mi písmeny napsá-
no „Made in PRC“ (People‘s Republic
of China - âínská lidová republika). Slo-
vo „âína“ se vlastnû nikde neobjeví.

Imploze
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Tajemství ekonomického
rozkvětu

V roce 2003 ãinily náklady na
zamûstnávání dûlníka vyrábûjícího
automobily v USA 34 dolarÛ za hodinu
a v âínû stál tent˘Ï pracovník 2 dolary
za hodinu. Pracovník v automobilovém
prÛmyslu v USA má pokryté náklady
na zdravotní péãi, ale v âínû Ïádná
taková povinnost neexistuje. Donedáv-
na mûl ãínsk˘ pracující na zdravotní
péãi nárok ze zákona, neboÈ âína
postupovala jako marxistick˘ stát. Nyní
musí kaÏd˘ jednotlivec platit.Vût‰ina
obyvatelstva si ale placení nemÛÏe
dovolit.

Na rozhlasové stanici BBC World Ser-
vice jsem nedávno poslouchal srdcer-
voucí rozhovor s ãínsk˘m zemûdûl-
cem. Jeho Ïena umírá na rakovinu
a potfiebuje o‰etfiení, které si on nemÛ-
Ïe dovolit. Jeho jedinou moÏností je
brzy vstávat a sbírat bylinky v nadûji, Ïe
lidové léãitelství mÛÏe zmírnit její stav.
Bylinky rakovinu neléãí, ona potfiebuje
chemoterapii nebo chirurga, ale bylin-
ky jsou to jediné, co si tento ãlovûk
mÛÏe dovolit. Pfied nedávnou dobou
by jeho Ïena byla léãena zdarma a byla
by jí poskytnuta nejlep‰í zdravotní
péãe, jakou region, kde Ïije mÛÏe
nabídnout. Myslete na tohoto muÏe,
jeho Ïenu a jejich dûti, aÏ spatfiíte zpra-
vodajství z Pekingu kvÛli nûãemu tak
nedÛleÏitému, jako je tfieba olympiáda.

Ironií je, Ïe ameriãtí pracující v auto-
mobilovém prÛmyslu si v kapitalistic-
kém státû vyjednali zdravotní péãi,
zatímco âína, i nadále stát s jedinou,
jmenovitû marxistickou, stranou, ustou-
pila od zdravotní péãe, kterou my
v Evropû povaÏujeme za zaruãenou.

Pfiednedávnem jsme my na Západû
sledovali pfiíbûh horníkÛ uvûznûn˘ch
v uhelném dole v Západní Virginii.
V âínû by to za nic zvlá‰tního nepova-
Ïovali, protoÏe se to tam stává doslova
kaÏd˘ den.V âínû zahyne v uheln˘ch
dolech kaÏd˘ jednotliv˘ den ze 365 dní
v roce tfiináct horníkÛ. To vypl˘vá
z více neÏ 4700 zabit˘ch za rok 2005.
Je úÏasné, co se dá zachytit na BBC
World Service. âína provozuje podni-
ky, kde dûlníci pracují za hladové
mzdy, takÏe zbytek svûta si mÛÏe uÏívat
zboÏí, které je levnûj‰í, neÏ jaké jsem
kdy v Ïivotû zaÏil. MÛj DVD pfiehrávaã
stál dvanáctinu toho, co jsem pfied dva-
ceti lety zaplatil za základní typ video-
pfiehrávaãe.

Není to nic nového
Samozfiejmû, Ïe âíÀané kradou trhy.

My na Západû zdviháme oboãí nad dût-
mi pracujícími za mizivé mzdy, ale jak
jsme my sami zbohatli? Bylo to pro-
stfiednictvím pfiesnû stejného procesu.

V Británii pracovaly Ïeny a dûti od
ãtyfi let v uheln˘ch dolech. Dûlníci
v pfiádelnách byli ãasto otroky ve v‰em
kromû jména. V Americe byli otroci,
ktefií mûli lehãí Ïivot neÏ nûktefií
z m˘ch pfiedkÛ. Bylo lep‰í b˘t ãern˘m
vrchním lokajem ve velkém domû na
plantáÏi v Georgii neÏ b˘t v Británii

dûlníkem v pfiádelnû nebo horníkem.
Svoboda? Kdo mûl vût‰í svobodu?
Vrchní lokaj, nezbytn˘ ústfiední bod ve
velkém domû, nebo zdánlivû svobodné
dítû, pfiipoutané ke tkalcovskému sta-
vu? Kdo lépe jedl? Kdo nosil lep‰í oble-
ãení? Kdo mûl vût‰í autoritu?

Samozfiejmû, vrchní lokaj mohl b˘t
teoreticky prodán, ale nikdo neprodává
dobrého lokaje. Na druhé stranû, kdyÏ
dítû pfii‰lo u stroje o ruku, vyhodili ho.
Dítû bylo „svobodné“, svobodné, aby
Ïebralo na ulicích nebo se stalo zlodû-
jem.

âetli jste nûkdy Hrozny hnûvu od
Johna Steinbecka? Pokud ne, mûli bys-
te tak uãinit. Steinbeck obãas umûl
psát jako andûl a to je pfiesnû pfiípad
tohoto románu.Vypráví o vykofiisÈová-
ní migrujících dûlníkÛ v Americe, na
které je‰tû pamûtníci pamatují.

Británie byla prvním místem, kde se
vykofiisÈovali dûlníci, protoÏe jsme
uskuteãnili prÛmyslovou revoluci.
V‰ichni ostatní postupovali podle
tohoto vzoru. V na‰em pfiípadû byla

jednou z hlavních hnacích sil masová
v˘roba bavlnûného zboÏí. Nestarali
jsme se o to, kdo kvÛli tomu zchudl,
coÏ byli lidé pracující na ruãních tkal-
covsk˘ch stavech. Na‰e pfiádelny ode-
bíraly bavlnûná vlákna a vyrábûly
z nich látku, kterou jsme prodávali po
celém svûtû.

âína pfiedstavuje ekologickou
katastrofu, ale stejnû tomu bylo v 19.
století v Lond˘nû a New Yorku. Obû
mûsta byla vlastnû ekologickou
katastrofou aÏ do nedávné doby. Chce-
te porozumût vykofiisÈování pracují-
cích? Podívejte se na film On The
Waterfront (Na nábfieÏí). Stejné vûci se
dûly v pfiístavech v Británii, ale Holly-
wood se jednou pustil do velk˘ch pro-
blémÛ. Byla doba, kdy hollywoodské

filmy nebyly o hrdinovi, kter˘ ve zpo-
maleném zábûru utíká od v˘buchu
a z nûjakého dÛvodu není roztrhán letí-
cím sklem, kovem nebo cihlami.

âína dûlá jen to, co kdysi dûlala Velká
Británie a USA.Produkuje v˘robky,které
podfiezávají trh a pouÏívá stejné vykofiis-
Èovatelské zpÛsoby, jaké jsme kdysi jako
samozfiejmost pouÏívali my a ve vhod-
ném okamÏiku na nû zapomnûli.

Křehká budoucnost
Nedávno jsem si koupil novou tele-

vizi s plochou obrazovkou 28‘‘. Nejed-
ná se o Ïádn˘ úÏasn˘ pfiístroj.Vepfiedu
je nápis Bush. Moje rodina mûla v roce
1948 rozhlasov˘ pfiijímaã Bush. Je to
znaãka, se kterou rezonuji. Bush sym-
bolizuje houÏevnaté muÏe. MuÏe, ktefií
koufiili d˘mky a ktefií moÏná chovali
hejno holubÛ. Televize má vepfiedu
napsáno Bush, ale byla vyrobena
v âínû. Kdyby nebyla vyrobena v âínû,
nemohl bych si ji dovolit.

Myslím, Ïe my na Západû bychom
mûli nakupovat dokud mÛÏeme, neboÈ

âína spûje ke krizi. Po témûfi ‰edesáti
letech marxismu je její bankovní
systém kfiehk˘. Bez ohledu na to, co
jiného Britové dûlali, kdyÏ opou‰tûli
Indii, zanechali tam po sobû zdravou
infrastrukturu a kriket. âína nemá zdra-
vou finanãní infrastrukturu a co více,
nemá odborové svazy.

KdyÏ jsem byl uãitelem, ujistil jsem
se pfiedtím, neÏ jsem vstoupil do tfiídy,
Ïe odbory stojí za mnou. Byla to dobrá
rada od skvûlého fieditele ‰koly. Odbo-
ry jsem nikdy nepotfieboval, ale vÏdy
stály za mnou. Mám pfiítelkyni, která
odbory potfiebovala, a její odbory dora-
zily. Jsem odboráfi.

âína nemá nezávislé odborové svazy,
ale bude je mít. Podle odhadÛ je tam
190 milionÛ migrujících ãínsk˘ch pra-

covníkÛ (putují po âínû, aby získali
práci) a 48 % z nich (více neÏ 90 milio-
nÛ pracovníkÛ) nedostává svou smluv-
ní mzdu, nûktefií nedostanou zaplace-
no nikdy. Devadesát milionÛ je stra‰né
mnoÏství na‰tvan˘ch lidí. Je to zhruba
populace Ïijící ve Velké Británii a Skan-
dinávii plus v Holandsku a Belgii.

KdyÏ do ·anghaje zavítala formule 1,
televizní komentátofii (ktefií se ubyto-
vali v pûtihvûzdiãkov˘ch hotelech) se
rozpl˘vali nad ekonomick˘m zázra-
kem.VÛbec se nezmínili o 4000 horní-
kÛ, ktefií kaÏd˘ rok zahynou, o 90 milio-
nech dûlníkÛ, ktefií nedostávají zaplace-
no, nebo o stovkách milionÛ, které si
nemohou dovolit základní zdravotní
péãi, která kdysi b˘vala zdarma. Îádná
vláda nemÛÏe donekoneãna potlaãovat
takovou míru nespokojenosti.

âína se pokou‰í b˘t souãasnû mar-
xistick˘m státem i zónou svobodného
podnikání.To je recept na katastrofu,
pokud nemáte vnitfiní tlumiã, jak˘m
jsou nezávislé odborové hnutí a nezá-
visl˘ tisk. Google udûlal s âínou
obchod a velkou novinkou je, Ïe kdyÏ
v rámci cenzury zjistí internetové
stránky, které jsou kritické vÛãi ãínské-
mu vedení, sdûlí ãínskému uÏivateli, Ïe
na nû je pfiístup zakázán. Má toto b˘t
pokrok?

Velkou otázkou zÛstává, kdo se
zhroutí první, âína nebo Amerika? Ford
a General Motors jsou v podstatû
v bankrotu, takÏe je i Amerika v bank-
rotu? Amerika si pÛjãuje peníze pro
vojenské úãely a jednoho dne bude
muset pÛjãky vyrovnat. âína nemÛÏe
pokraãovat ve svém souãasném postu-
pu, protoÏe jednoho dne nûkdo fiekne:
„To není správné.“ Taková my‰lenka
byla stála i na poãátku vzestupu pfied-
sedy Maa.

Myslím, Ïe je to závod mezi Ameri-
kou a âínou o to, kdo první imploduje.

Učte se pravidla kriketu
Celkov˘m vítûzem bude Indie. Indie

hospodáfisky âínu dohání. Indie ãelí
rÛzn˘m potíÏím, ale má pevnou infra-
strukturu, kterou je demokracie, a má
svobodn˘ tisk. Existuje zde mnoho dru-
hÛ problémÛ vãetnû korupce, ale
základní struktura je zdravá.

Amerika mívala zdravou infrastruktu-
ru, âína ji nikdy nemûla. âína nikdy
nebyla niãím víc neÏ spoustou lidí, kte-
fií sdílejí stejné území.Vûdûli jste napfií-
klad, Ïe hlavní potravinou pro tfietinu
âíÀanÛ není r˘Ïe ale proso? Zkuste si
objednat proso v ãínské restauraci ke
své oblíbené specialitû.

Jiná vûc, kterou je pfii jednání s Indií
vzít v úvahu, je to, Ïe Indové jsou zbláz-
nûní do kriketu. Myslím, Ïe my Angliãa-
né zde máme malou v˘hodu. Víme
o „postavení na hfii‰ti typu hluboká
gula“ a „po‰etilém postavení mid-off“,
zatímco Jean Touslemond a Kurt Kraut-
wurst nemají ponûtí o ãem hovofiíme.
Navrhuji, abychom to tak ponechali.

Mezitím nakupujte v‰echno levné
zboÏí a pak si sednûte a sledujte ohÀo-
stroj pfii zápase âíny a Ameriky o to,
kdo první imploduje. v
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Honda CR–V 5 32 12 33
Honda FR–V 2 18 18 39
Honda HR–V 1 1
Honda JAZZ 50 89 43 103
Honda 214 459 146 340
Hummer 0 1 2 2
Hymermobil 0 1 1 2
Hyundai – nezařazeno 3 6 5 8
Hyundai ACCENT 181 461 78 223
Hyundai ATOS 89 216 39 82
Hyundai COUPÉ 2 6 7 15
Hyundai ELANTRA 25 69 20 52
Hyundai GETZ 253 611 235 485
Hyundai GRANDEUR 6 13
Hyundai H-1 0 2
Hyundai MATRIX 8 19 10 24
Hyundai SANTA FÉ 15 53 10 30
Hyundai SONATA 10 22 22 43
Hyundai TERRACAN 4 11 4 13
Hyundai TRAJET 0 2 1 2
Hyundai TUCSON 44 114 33 68
Hyundai XG 1 3
Hyundai 640 1603 465 1050
Chevrolet – nezařazeno 0 4 0 2
Chevrolet AVEO 58 58
Chevrolet EVANDA 2 2 3 5
Chevrolet KALOS 34 88 99 217
Chevrolet LACETTI 26 64 31 87
Chevrolet SPARK/MATIZ 93 205 40 97
Chevrolet NUBIRA 16 30
Chevrolet TACUMA 2 3 7 12
Chevrolet 215 424 196 450
Chrysler 0 1 1 2
Chrysler CROSSFIRE 2 2 1 3
Chrysler GRAND VOYAGER 4 7 7 11
Chrysler LX 7 12 2 9
Chrysler NEON 1 1
Chrysler PT 1 2 0 3
Chrysler SEBRING 0 1
Chrysler VOYAGER 0 1 1 3
Chrysler 15 26 12 32
Jaguar – nezařazeno 0 2 0 0
Jaguar S-TYPE 0 3 2 5
Jaguar X-TYPE 2 3 0 2
Jaguar XJ 1 1 1 3
Jaguar XK 1 1
Jaguar 4 10 3 10
Jeep – nezařazeno 1 1 0 2
Jeep COMMANDER 4 5
Jeep GRAND CHEROKEE 5 7 5 9
Jeep CHEROKEE 1 3 2 8
Jeep WRANGLER 0 1 0 2
Jeep 11 17 7 21
Kaipan 0 1
Kia – nezařazeno 0 7 0 2
Kia CARENS 7 9 5 16
Kia CARNIVAL 5 12 4 14
Kia CERATO 34 81 9 20
Kia MAGENTIS 0 5 3 6
Kia OPIRUS 1 1 2 4
Kia PICANTO 88 264 118 198
Kia RIO 63 121 12 29
Kia SORENTO 11 20 9 22
Kia SPORTAGE 15 43 19 41
Kia 224 563 181 352
Knaus 1 1 0 0
Lada – nezařazeno 2 7 1 4
Lada VAZ 21 2 8 14 18
Lada VAZ 2121 10 19 11 15
Lada 14 34 26 37
Lam3borghini 1 2 0 0
Lancia 0 1 2 3
Land Rover – nezařazeno 0 2 1 1
Land Rover DEFENDER 0 2
Land Rover DISCOVERY 0 1 4 5
Land Rover FREELANDER 3 10 1 1
RANGE ROVER 1 1
RANGE ROVER SPORT 2 6
Land Rover 6 20 6 9
Lexus – nezařazeno 2 9 0 2
Lexus GS 1 2 0 1
Lexus IS 3 7
Lexus LS 0 1 1 2
Lexus RX 4 15
Lexus 10 34 1 5
Maserati 2 5
Mazda – nezařazeno 3 6 1 2
Mazda 2 24 54 19 71
Mazda 3 46 112 66 143
Mazda 5 27 65
Mazda 6 42 95 42 100
Mazda MPV 0 1 2 5
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Registrace nových osobních automobilů v České
republice v březnu a od začátku roku 2006
značka/model 3/2006 1 čtvrtl./2006 3/2005 1 čtvrtl./2004

Adria 2 3 2 2
Alfa Romeo – nezařazeno 0 1 1 1
Alfa Romeo 147 1 5 12 25
Alfa Romeo 156 2 2 12 32
Alfa Romeo 159 3 13
Alfa Romeo 166 1 2 1 4
Alfa Romeo GT 14 43 14 40
Alfa Romeo 21 66 40 102
Aston Martin 0 0 0 1
Audi – nezařazeno 5 10 1 11
Audi A2 1 1 0 3
Audi A3 44 99 46 114
Audi A4 29 84 46 114
Audi A4 CABRIO 2 2
Audi A6 50 144 68 166
Audi A8 7 19 8 22
Audi ALLROAD QUATTRO 1 4
Audi Q7 4 9
Audi TT 1 3
Audi 142 368 40 102
Bentley 4 9 1 1
BMW – nezařazeno 7 16 7 13
BMW 1 28 52 12 40
BMW 3 37 91 32 56
BMW 5 29 77 24 69
BMW 6 6 7 4 6
BMW 7 2 12 7 29
BMW X 3 7 21 5 11
BMW X 5 7 16
BMW Z 4 2 2 1 3
BMW 118 278 99 243
Bürstner 1 1 0 0
Cadillac 45 59 1 1
Caterham 1 1
Citroën  – nezařazeno 10 30 5 19
Citroën BERLINGO 67 134 19 49
Citroën C1 29 61
Citroën C2 13 25 13 28
Citroën C3 135 327 192 376
Citroën C3 PLURIEL 0 1 5 8
Citroën C4 152 297 66 154
Citroën C5 25 46 32 68
Citroën C6 1 3
Citroën C8 1 6 2 6
Citroën JUMPER 4 12 7 12
Citroën XSARA 11 46
Citroën XSARA PICASSO 55 125 16 50
Citroën 492 1067 368 816
Dacia – nezařazeno 0 0 0 34
Dacia Logan 169 337 295 512
Dacia Solenza 1 4
Dacia 169 337 296 550
Daihatsu 0 0 0 0
Dethleffs 0 2 0 0
Dodge 0 0 0 0
Elnagh 0 1 0 0
Ferrari 2 4 2 4
Fiat – nezařazeno 8 20 7 28
Fiat CROMA 0 5
Fiat DOBLÓ 5 9
Fiat DUCATO 1 2 0 4
Fiat IDEA 0 1 6 32
Fiat MULTIPLA 3 6 4 14
Fiat PANDA 108 212 77 197
Fiat PUNTO 87 166 39 115
Fiat SEICENTO 17 38
Fiat STILO 43 117 48 155
Fiat 267 567 186 554
Ford – nezařazeno 16 43 26 48
Ford FIESTA 169 381 157 364
Ford FOCUS 153 411 169 383
Ford Focus C MAX 28 47 28 59
Ford FUSION 82 177 58 106
Ford GALAXY 1 2 3 9
Ford KA 22 37 4 11
Ford MAVERICK 1 3 2 6
Ford MONDEO 79 201 59 174
Ford TOURNEO CONNECT 1 2 3 4
Ford TRANSIT 20 40 11 31
Ford 572 1344 520 1195
Gaz 0 0 1 1
Hobby 0 0 0 0
Honda – nezařazeno 1 5 0 0
Honda ACCORD 14 39 20 64
Honda CITY 44 51
Honda CIVIC 97 224 53 101



Mazda MX5 3 4
Mazda PREMACY 2 8
Mazda RX8 0 1 1 9
Mazda TRIBUTE 0 2 1 4
Mazda 145 340 134 342
Mercedes-Benz - nezařazeno 5 15 1 7
Mercedes-Benz A 12 24 25 67
Mercedes-Benz B 6 15
Mercedes-Benz C 15 32 19 48
Mercedes-Benz CL 0 1
Mercedes-Benz CLK 3 7 2 7
Mercedes-Benz CLS 11 26 16 37
Mercedes-Benz E 28 71 22 46
Mercedes-Benz G 1 1
Mercedes-Benz ML 9 20 0 3
Mercedes-Benz R 5 13
Mercedes-Benz S 17 45 3 5
Mercedes-Benz SL 0 1 0 1
Mercedes-Benz SLK 3 5 4 12
Mercedes-Benz SPRINTER 1 11 5 14
Mercedes-Benz VANEO 0 2
Mercedes-Benz VIANO 3 7 2 9
Mercedes-Benz VITO 11 23 3 8
Mercedes-Benz 130 317 102 266
Mini – nezařazeno 0 1 0 0
Mini COOPER 2 7 7 11
Mini ONE 1 1 2 3
Mini 3 9 9 14
Mitsubishi – nezařazeno 1 6 2 6
Mitsubishi CARISMA 1 2
Mitsubishi COLT 49 98 7 20
Mitsubishi GRANDIS 2 7 0 1
Mitsubishi LANCER 11 35 7 16
Mitsubishi OUTLANDER 3 13 0 8
Mitsubishi PAJERO 2 6 1 4
Mitsubishi PAJERO PININ 9 16
Mitsubishi PAJERO SPORT 0 2 1 2
Mitsubishi SPACE STAR 0 3 8 12
Mitsubishi 68 170 36 87
Nissan – nezařazeno 5 10 4 6
Nissan 350 Z 3 5 3 6
Nissan ALMERA 21 49 50 103
Nissan ALMERA TINO 9 22 9 24
Nissan MICRA 25 64 47 87
Nissan MURANO 3 9 7 16
Nissan NOTE 7 7
Nissan PATHFINDER 4 8 2 2
Nissan PATROL 0 1 0 1
Nissan PRIMERA 1 12 14 31
Nissan TERRANO 1 1
Nissan X-TRAIL 7 16 6 17
Nissan 85 203 143 294
Opel – nezařazeno 7 15 8 26
Opel AGILA 55 103 24 58
Opel ASTRA 142 279 235 653
Opel COMBO 1 3 6 13
Opel CORSA 83 125 88 192
Opel MERIVA 20 42 38 73
Opel SIGNUM 3 6 2 4
Opel TIGRA 5 11
Opel VECTRA 30 66 31 64
Opel VIVARO 3 9 2 13
Opel ZAFIRA 16 63 18 28
Opel 360 711 457 1135
Peugeot – nezařazeno 12 35 11 36
Peugeot 1007 8 26
Peugeot 107 38 117
Peugeot 206 241 542 323 767
Peugeot 307 128 250 121 343
Peugeot 406 1 1
Peugeot 407 53 84 50 116
Peugeot 407 COUPÉ 10 10
Peugeot 607 5 28 20 50
Peugeot 807 1 8 2 6
Peugeot BOXER 3 8 1 5
Peugeot EXPERT 1 1
Peugeot PARTNER 6 20 8 22
Peugeot 505 1128 538 1349
Porsche – nezařazeno 2 3 1 4
Porsche 911 4 5 4 5
Porsche BOXSTER 1 2
Porsche CAYENNE 1 2 1 2
Porsche 8 12 6 11
Renault – nezařazeno 19 37 17 53
Renault CLIO 196 411 66 204
Renault ESPACE 6 22 8 18
Renault KANGOO 19 60 52 120
Renault LAGUNA 32 70 52 112
Renault MASTER 4 10 7 21
Renault MÉGANE 128 417 125 290
Renault SCÉNIC 21 68 37 96

Renault MODUS 10 31 20 81
Renault THALIA 335 697 433 1060
Renault TRAFIC 16 39 6 23
Renault TWINGO 16 30 8 40
Renault VEL SATIS 1 4 1 6
Renault 803 1896 832 2124
Rover3 1 2
Saab 9-3 3 8 1 1
Saab 9-5 1 2 1 2
Saab3 5 12 2 4
Santana 0 3 0 0
Seat – nezařazeno 2 6 1 7
Seat ALHAMBRA 5 13 2 6
Seat ALTEA 12 41 33 84
Seat CORDOBA 58 117 49 135
Seat IBIZA 83 156 62 143
Seat INCA 1 1
Seat LEON 36 111 32 77
Seat TOLEDO 15 40 17 59
Seat 211 484 197 512
Smart ForTwo 2 3 1 8
Smart ForFour 4 7 4 8
Smart 6 10 5 16
Ssangyong – nezařazeno 0 0 1 7
Ssangyong KYRON 3 5
Ssangyong REXTON 1 6
Ssangyong RODIUS 2 2
Ssangyong 8 16 1 7
Subaru – nezařazeno 5 8 4 11
Subaru FORESTER 15 36 18 33
Subaru IMPREZA 6 12 3 10
Subaru JUSTY 2 2
Subaru LEGACY 11 27 10 29
Subaru 39 85 35 83
Suzuki – nezařazeno 1 7 1 4
Suzuki GRAND VITARA 42 102 13 40
Suzuki IGNIS 80 205 59 119
Suzuki JIMNY 5 13 4 7
Suzuki LIANA 0 2 2 2
Suzuki SWIFT 43 106
Suzuki WAGON 13 36
Suzuki 171 435 92 208
Škoda – nezařazeno 26 106
Škoda FABIA 2892 7606 2842 8034
Škoda OCTAVIA 1204 3176 1717 4169
Škoda SUPERB 201 444 166 508
Škoda3 4363 11412 6293 12817
Toyota – nezařazeno 4 11 1 9
Toyota AVENSIS 18 44 24 56
Toyota AYGO 13 39
Toyota COROLLA 125 228 114 225
Toyota COROLLA VERSO 9 30 8 26
Toyota LAND CRUISER 3 12 7 15
Toyota PRIUS 3 7 3 4
Toyota RAV4 16 21 18 37
Toyota YARIS 180 506 231 453
Toyota 371 898 406 825
UAZ 0 0 0 1
Volkswagen – nezařazeno 14 28 6 21
Volkswagen BORA 12 20
Volkswagen CADDY 6 13 6 18
Volkswagen CALIFORNIA 1 1
Volkswagen FOX 24 83
Volkswagen GOLF 196 476 174 446
Volkswagen JETTA 46 118
Volkswagen LT 0 2 1 2
Volkswagen MULTIVAN 7 23 10 25
Volkswagen NEW BEETLE 0 2 1 4
Volkswagen PASSAT 202 495 85 255
Volkswagen PHAETON 1 5 2 6
Volkswagen POLO 217 589 160 421
Volkswagen SHARAN 2 9 5 15
Volkswagen TOUAREG 6 16 3 10
Volkswagen TOURAN 16 34 15 51
Volkswagen TRANSPORTER 25 103 42 100
Volkswagen 763 1997 522 1394
Volvo – nezařazeno 5 11 4 10
Volvo 40 1 1
Volvo 60 12 24 14 35
Volvo 70 5 13 9 17
Volvo 80 4 8 7 11
Volvo S 40 6 11 6 23
Volvo V 50 6 16 7 16
Volvo XC70 5 7 4 7
Volvo XC90 3 29 3 15
Volvo 47 120 54 134

Celkem členové SDA 6849 16033 6293 15000
Celkem nečlenové SDA 4436 11535 4764 12844
CELKEM 11285 27568 11057 27844
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Registrace vozů v Evropě za únor
a od počátku roku 2006
značka/model 2/2006 2/2005 1–2/2006 1–2/2005

Alfa Romeo 147 5810 6557 11855 12063

Alfa Romeo 159 3560 - 7841 -

Alfa Romeo GT 1201 1654 2355 3944

Alfa Romeo 11775 12380 24443 24217

Aston Martin 171 351 536 547

Audi A3 13728 13285 31614 29577

Audi A4 15686 18847 34161 37262

Audi A6/Allroad 9957 6754 22145 14974

Audi 40917 41131 91777 86860

Bentley 144 201 541 578

BMW 1 9426 9091 18885 19051

BMW 3 18025 11993 38944 24719

BMW 5 9413 13385 19051 23220

BMW X3 4572 4802 9538 10819

BMW X5 1341 2318 4826 6254

BMW 44486 43138 94804 87382

Bugatti 1 - 1 -

Cadillac 158 150 390 364

Citroën Berlingo 4746 4910 9842 10543

Citroën C1 6925 - 13885 -

Citroën C2 7945 9506 17015 21322

Citroën C3 19504 20136 40298 42288

Citroën C4 14618 17635 30962 32967

Citroën C5 5525 7106 11768 15776

Citroën C8 1511 1686 3173 3664

Citroën Xsara Picasso 12559 12226 26408 26182

Citroën 74647 75980 156218 159231

Dacia Logan 2797 818 6691 1412

Dacia 2797 818 6691 1412

Daihatsu Sirion 1104 923 2484 1674

Daihatsu 2456 2151 5564 4670

Dodge 12 30 33 56

Ferrari 152 203 460 491

Fiat Croma 2882 - 6584 -

Fiat Dobló 1741 1404 3515 3283

Fiat Idea 2758 4154 5781 8751

Fiat Multipla 2757 2785 5112 5822

Fiat Panda 17905 17939 38827 37112

Fiat Punto 34968 22981 73680 46408

Fiat Seicento 4260 4214 8834 8861

Fiat Stilo 3283 6689 7789 13913

Fiat 72017 62046 153013 127760

Ford Fiesta 23077 21417 55724 49474

Ford Focus 30625 28000 70171 65380

Ford Focus C-MAX 8343 11466 17752 21665

Ford Fusion 5730 6006 13383 12404

Ford Galaxy 1397 2291 3771 4708

Ford Ka 3085 3485 7913 8851

Ford Mondeo 8913 10325 20587 25015

Ford 82923 85003 193263 19242

GM/Daewoo 54 1625 181 4513

HondaAccord 2319 2258 4900 5845

Honda Civic 4545 4621 10917 10533

Honda CR-V 2629 2738 6161 5007

Honda FR-V 1209 720 2915 1427

Honda Jazz 4992 5063 12123 11989

Honda 16047 15844 37713 35890

Hyundai Accent 1613 1839 3653 4033

Hyundai Atos/Amica 3178 3523 5873 5851

Hyundai Getz/TB 7100 6587 14415 13502

Hyundai Matrix 1899 2399 3911 4813

Hyundai Santa Fé 2069 2731 4104 5458

Hyundai Tuscon 4972 3476 10961 7626

Hyundai 23919 24577 49601 49530

Hummer 36 7 64 19

Chevrolet Kalos/Aveo 4261 3610 8395 6617

Chevrolet Lacetti 1336 1541 2854 3072

Chevrolet Matiz/Spark 5550 3290 11120 6476

Chevrolet 12924 10634 26040 20480

Chrysler Voyager/Gr. Voyager 1970 1492 4209 3749

Chrysler 3850 3084 8710 7550

Infiniti 34 42 68 91

Isuzu 93 134 212 319
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Registrace nových osobních automobilů
v Evropě za první čtvrtletí 2006 podle zemí

registrace (ks) rozdíl (%)
země 1. čtvrtl. 2006 1. čtvrtl. 2005
Belgie 177645 147998 +20,0%
Česká rep. 27568 27844 -1,0 %
Dánsko 35545 32284 +10,1 %
Estonsko 5205 4363 +19,3 %
Finsko 43809 42286 +3,7 %
Francie 526502 526233 +0,1 %
Irsko 94683 87635 +8,0 %
Itálie 700027 642491 +9,0 %
Litva 2672 2302 +16,1 %
Lotyšsko 4569 2918 +56,6 %
Lucembursko 14222 14612 -2,7 %
Maďarsko 45030 42200 +6,7 %
Německo 797143 756283 +5,4 %
Nizozemsko 159919 150693 +6,1 %
Polsko 58261 65976 -11,7 %
Portugalsko 51916 53178 -2,4 %
Rakousko 77999 74594 +4,6 %
Řecko 76059 77838 -2,3 %
Slovensko 12852 11613 +10,7 %
Slovinsko 16040 15936 +0,7 %
Španělsko 383143 373909 +2,5%
Švédsko 61256 59556 +2,9 %
Velká Británie 669206 701505 -4,6 %
EU - celkem 4041271 3914227 +3,2 %
Island 5334 3574 +49,2 %
Norsko 24622 25193 -2,3 %
Švýcarsko 61546 59796 +2,9 %
EU + EFTA 4132773 4002790 +3,2 %

Registrace nových osobních automobilů
v Evropě za první čtvrtletí 2006 podle výrobců

1. Q 2006 1. Q 2005
společnost registrace (ks) podíl na trhu (%) registrace (ks) podíl na trhu (%) rozdíl (%)

VW Group 783818 19,0 % 696563 17,4 % +12,5 %
Volkswagen 416243 10,1 % 353480 8,8 % +17,8 %
Škoda Auto 104447 2,5 % 94632 2,4 % +10,4 %
PSA Peugeot Citroën 564171 13,7 % 564199 14,1 % 0
Peugeot 306038 7,4 % 306393 7,7 % -0,1 %
Citroën 258133 6,2 % 257806 6,4 % 0,1 %
Ford Motor 456621 11 % 458207 11,4 % -0,3 %
Ford 354525 8,6 % 354244 8,8 % +0,1 %
General Motors 430854 10,4 % 431709 10,8 % -0,2 %
Opel/Vauxhall 359679 8,7 % 368929 9,2 % -2,5 %
Renault Group 362833 8,8 % 399626 10,0 % -9,2 %
Renault 351953 8,5 % 397221 9,9 % -11,4 %
Fiat Group 327688 7,9 % 280796 7,0 % +16,7 %
Fiat 251143 6,1 % 203177 5,1 % +23,6 %
Toyota Motor 229705 5,6 % 225666 5,6 % +1,8 %
DaimlerChrysler 230708 5,6 % 220438 5,5 % +4,7 %
BMW Group 204160 4,9 % 190842 4,8 % +7,0 %
Hyundai Kia Aut. 139842 3,4 % 135396 3,3 % +3,3 %
Nissan 82668 2,0 % 96628 2,4 % -14,4 %
Mazda 76539 1,9 % 68687 1,7 % +11,4 %
Honda 73775 1,8 % 72080 1,8 % +2,4 %
Suzuki 71677 1,7 % 54903 1,4 % +30,6 %
Mitsubishi 37766 0,9 % 37811 0,9 % -0,1 %
ostatní 59948 1,5 % 69239 1,7 % -13,4 %
celkem 4132773 - 4002790 - +3,2 %

První čtvrtletí v Evropě
VLADIMÍR RYBECKÝ  | Poãet registrací nov˘ch osobních automobilÛ v evrop-
sk˘ch zemích se v prvním ãtvrtletí leto‰ního roku zv˘‰il v porovnání se stejn˘m
obdobím roku 2005 o 3,2 %, pfiiãemÏ nárÛst v zemích „patnáctky“ byl je‰tû vût-
‰í - o 3,4 %. Je to dáno pfiedev‰ím pokraãujícím propadem prodeje nov˘ch vozi-
del na nejv˘znamnûj‰ím trhu z nov˘ch zemí, tedy v Polsku, kam pokraãuje pfiíliv
ojet˘ch vozidel ze „star˘ch“ zemí EU. Polsko také vykázalo nejvût‰í pokles pro-
deje z celé Evropy.
V porovnání s loÀsk˘m rokem byl bfiezen prodejnû dosud nejúspû‰nûj‰ím, pro-
toÏe v nûm byl zaznamenán meziroãní nárÛst o 4,1 %, zatímco v lednu to bylo o
2,6 % a v únoru o 2,1 %.
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Iveco 45 40 88 74

Jaguar 1764 2195 4980 5877

Jeep Grand Cherokee 1619 792 3824 1978

Jeep 2752 2133 6353 4841

Kia Cerato 1704 1179 3390 2591

Kia Picanto 5576 4178 11215 7514

Kia Rio 2365 1587 5100 3018

Kia Sorento 2717 2944 5918 7229

Kia Sportage 2615 2455 5879 4980

Kia 17038 14583 35738 30460

Lada 330 423 785 753

Lamborghini 17 22 50 52

Lancia Musa 3125 3228 6295 7249

Lancia Ypsilon 7134 6864 14895 13105

Lancia 10932 11286 22496 22969

Land Rover Freelander 1454 2169 3789 5557

Range Rover Sport 1672 - 4359 -

Land Rover 4878 4487 13280 12002

Lexus IS 1073 227 2475 682

Lexus 2236 780 5565 2212

Lotus 75 56 168 156

Maserati 118 175 327 446

Maybach 5 9 13 13

Mazda2 2167 2815 5828 6938

Mazda3 4710 5245 11124 11707

Mazda5 3270 4 7363 4

Mazda6 5489 8847 12543 12791

Mazda 16976 16302 40512 37462

Mercedes A 10066 14801 21475 29230

Mercedes B 7772 36 17171 37

Mercedes C 7621 8854 17381 24212

Mercedes CLK 1704 2056 4220 4676

Mercedes CLS 1354 1052 3550 3063

Mercedes E 6260 6183 14911 17208

Mercedes M 3945 1647 10483 4295

Mercedes S 1329 2528 6250 6086

Mercedes Vito/Viano 1235 865 2654 2202

Mercedes-Benz 44865 40463 102212 96352

MG 320 1821 750 5500

Mini 6041 7046 13560 16793

Mitsubishi Colt 5462 4168 11275 8020

Mitsubisho Lancer 1115 1089 2514 2333

Mitsubishi Pajero/Montero/Shogun1110 1416 2530 3082

Mitsubishi 10146 10244 21850 21417

Nissan Almera 3142 4727 7693 10396

Nissan Almera Tino 1261 1868 2333 4078

Nissan Micra 9274 9441 20065 19397

Nissan Pathfinder 1264 87 2824 170

Nissan Primera 1983 2947 4666 6791

Nissan X-Trail 2847 3967 6674 8469

Nissan 22165 25676 48704 54543

Opel Agila 2291 2776 4967 6034

Opel Astra 24815 25547 51353 54104

Opel Astra Classic 1394 1378 2760 2086

Opel Combo/Combo Tour 1088 905 2155 1902

Opel Corsa 14725 17683 30232 34273

Opel Meriva 11517 13376 21334 24232

Opel Tigra TwinTop 1147 1959 2369 4736

Opel Vectra 5912 5332 12153 10904

Opel Zafira 13334 11376 28306 20806

Opel 77725 81784 158967 161843

Perodua 38 32 75 71

Peugeot 1007 3935 61 7504 66

Peugeot 107 6063 - 11708 -

Peugeot 206/206SW 28641 34371 59948 72605

Peugeot 307/307SW 28288 28540 58381 59045

Peugeot 407/407SW 15560 15713 31182 35200

Peugeot 807 2034 1864 3945 4000

Peugeot Partner/Ranch 2411 2793 4683 5532

Peugeot 88299 85568 180150 180714

Porsche 911 1184 994 2912 2769

Porsche 2817 2794 7045 6738

Proton 97 41 292 105

Renault Clio 31712 19800 69068 47958

Renault Espace 3067 3968 6184 8057

Renault Kangoo 3922 4055 8057 8522

Renault Laguna 6852 7999 13770 17979

Renault Mégane 20636 27930 40306 61246

Renault Modus 6667 15517 14232 32793

Renault Scénic 18958 19939 39635 45672

Renault Twingo 4768 5411 10268 12143

Renault 98746 107120 205766 240447

Rolls Royce 7 8 28 23

Rover 557 2937 1450 7620

Saab 9-3 4075 2704 9145 6711

Saab 9-5 1574 1507 3495 2970

Saab 5662 4211 12658 9685

Seat Alhambra 1090 1088 2388 2279

Seat Altea 3561 4281 9177 8870

Seat Cordoba 1828 2706 3462 5522

Seat Ibiza 11142 12049 23285 23406

Seat Leon 9038 4540 19979 9361

Seat Toledo 1065 2590 2463 4743

Seat 27754 27532 60807 54847

Smart ForFour 2467 4471 5447 9064

Smart ForTwo 4025 5249 9341 10769

Smart 6972 10294 15751 21135

SsangYong Kyron 1456 - 2827 -

SsangYong Rexton 1163 1510 2708 3018

SssangYong 3164 1678 6587 3358

Subaru Forester 1343 1283 2965 2515

Subaru Legacy/Outback 1007 1133 2348 2521

Subaru 3555 3464 7999 7543

Suzuki Ignis 3435 3905 7109 7279

Suzuki Jimny 2167 2299 4121 4264

Suzuki Liana 1016 1361 2446 3100

Suzuki Swift 7256 221 14824 261

Suzuki Vitara Grand Vitara/XL7 5076 3605 10745 7605

Suzuki 20404 15594 42876 31080

Škoda Fabia 15004 14250 30272 28806

Škoda Octavia 14049 12123 29587 24818

Škoda Superb 1084 1078 2149 2259

Škoda 30138 27455 62012 55890

Tata 279 202 565 368

Toyota Avensis 8839 9794 20656 20454

Toyota Aygo 5962 - 12699 -

Toyota Corolla 11610 12602 26114 29316

Toyota Corolla Verso 6608 6686 14750 14877

Toyota LandCruiser 2231 2651 5003 6537

Toyota Prius 1486 1028 3472 2785

Toyota RAV4 4079 6382 8651 14689

Toyota Yaris 16511 15575 30482 35201

Toyota 58377 56343 124593 130267

Vauxhall Astra 4375 4704 11469 13377

Vauxhall Corsa 2811 2755 8694 9084

Vauxhall Vectra 1448 2076 4738 6050

Vauxhall Zafira 1722 1543 4938 6263

Vauxhall 11074 11821 32541 37880

Volkswagen Caddy 1987 1775 5336 4087

Volkswagen Fox 6107 4 13804 9

Volkswagen Golf 27866 34648 60119 74675

Volkswagen Golf Plus 7057 2574 15729 3656

Volkswagen Jetta 3515 - 7760 -

Volkswagen New Beetle 1201 1318 2833 2993

Volkswagen Passat 24019 12645 56467 27811

Volkswagen Polo 18715 17887 39783 37612

Volkswagen Sharan 1831 2250 3816 4354

Volkswagen Touareg 2798 3398 6493 7602

Volkswagen Touran 10127 12044 20409 24610

Volkswagen Transporter/

Caravelle/Multivan/Shuttle 3143 3448 8132 6703

Volkswagen 109388 95027 242913 200661

Volvo S40 2192 2841 4854 6124

Volvo S60 1649 2334 3431 5368

Volvo V50 5219 5625 10612 12055

Volvo V70/XC70 4366 5338 9767 10330

Volvo XC90 2706 2303 6490 6029

Volvo 16689 19391 36391 42069

CELKEM 1092916 1071085 2368800 2309461

Do přehledu jsou zahrnuty země Belgie, Česká rep., Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko,
Itálie, Island, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portu-
galsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vel
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