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Nov˘m prezidentem spoleãnosti TPCA v Kolínû
se stal Jasuhiro Takaha‰i. Pan Takaha‰i po studiích
zastával nûkolik administrativních funkcí ve spoleã-
nosti Toyota Motor v japonské Takaoce. V roce
1990 se stal viceprezidentem sdruÏení zamûstnan-
cÛ a od roku 2003 pÛsobil v Takaoce jako generální
manaÏer administrativního oddûlení.

Jeho pfiedchÛdce Sato‰i Takae z Kolína odchází po
více neÏ tfiech letech.
Mûl na starosti v˘voj
a instalaci v˘robních
technologií, dohlí-
Ïel na úspû‰n˘ start
sériové produkce
a pfiesnû pfied rokem
byl jmenován prezi-
dentem spoleãnosti.
Jeho úkolem bylo
dosáhnout plánova-
né kapacity závodu.
Po úspû‰ném dokon-
ãení mise se vrací
do spoleãnosti Toyo-
ta Motor Company.
v

Co trápí
americké
automobil-
ky?

NOVINKA ČESKÉ AUTOMO-
BILKY PŘINÁŠÍ PRŮLOM VE
STAVBĚ OSOBNÍCH VOZŮ
KONCERNU VOLKSWAGEN

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

PRAHA | Cílem ·kody Auto pro leto‰ní
rok je pfiekroãit produkci pÛl milionu
automobilÛ. Jedním z dÛleÏit˘ch pfied-
pokladÛ splnûní tohoto pfiedsevzetí
a souãasnû vytvofiení potfiebného zákla-
du k brzkému útoku na dal‰í magické
ãíslo je zahájení v˘roby nové modelové
fiady. Jejím úkolem je získat pro znaãku
nové zákazníky, pfiedev‰ím z fiad mlad-
‰ích kupujících.V˘roba ·kody Room-
ster uÏ se rozebûhla na modernizované
lince v závodû v Kvasinách.

Zhmotnělý nápad
Vznik Roomsteru byl pozoruhodn˘,

i kdyÏ v souãasné dobû uÏ ne tak úplnû
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Největší
výrobci 
pneumatik 
na světě
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Osobní a užitkové automobily
s celkově největším počtem
registrací v prvním pololetí 2006

Čísla 
měsíce

Roomster překvapuje nejen prostorem

k pokračování na straně 9

poř. model registrace rozdíl proti 2005
1. Škoda Fabia 19099 -1431
2. Škoda Octavia 9441 -1510
3. Volkswagen Passat 1639 +599
4. Ford Transit 1610 +479
5. Peugeot 206 1549 -352
6. Hyundai Getz 1513 -51
7. Renault Mégane 1392 +112
8. Renault Thalia 1375 -785
9. Citroën Berlingo 1266 +537
10. Volkswagen Golf 1255 +169
11. Ford Focus 1231 -4
12. Toyota Yaris 1158 +133
13. Volkswagen Polo 1066 +20
14. Renault Clio 1046 +560
15. Škoda Superb 1011 -241

celkem 85469 +1065

Škoda vyrobila
10 000 000 vozů
VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO DATA & NEWS

MLADÁ BOLESLAV | Automobilka ·koda Auto
vyrobila od roku 1905 10 milionÛ automobilÛ.
Tím jubilejním se stal vÛz Octavia Combi Elegan-
ce 2,0 TDi, kter˘ byl vûnován âesk˘m CentrÛm,
pfiíspûvkové organizaci ministerstva zahraniãí.
Jejich fieditel Jan Bondy pfievzal klíãky od vozu
z rukou pfiedsedy pfiedstavenstva ·koda Auto
Detlefa Wittiga a ãlen pfiedstavenstva Martina
Jahna a Horsta Mühla.

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA ŠKODA AUTO (ZLEVA)
MARTIN JAHN, DETLEF WITTIG A HORST MÜHL PŘEDÁVAJÍ KLÍČKY
OD DESETIMILIÓNTÉHO VOZU JANU BONDYMU

h

Nový prezident
v TPCA

k pokračování na straně 8
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Co se skrývá za jednáními o velké alianci?

Nûmeck˘ antimonopolní úfiad schvá-
lil nav˘‰ení majetkového podílu Pors-
che v koncernu Volkswagen na 25,1 %.
Oficiálnû to v Berlínû vyhlásil prezident
spolkového úfiadu Ulf Böge. Porsche na
podzim loÀského roku skoupilo cel-
kem 19 % akcií Volkswagenu a v navy-
‰ování svého majetkového podílu

pokraãovalo. Spolupráce mezi obûma
automobilkami by se ale mûla t˘kat jen
oblasti sportovních a terénních vozi-
del.Vedení Porsche to uvedlo ve vysvût-
lovacím dopise spolkovému antimono-
polnímu úfiadu. Porsche v souãasné
dobû vlastní 21,2 % akcií a dosud není
známo, dokdy svÛj podíl hodlá nav˘‰it.

UÏ nyní je Porsche nejvût‰ím akcioná-
fiem Volkswagenu. Druh˘m nejvût‰ím je
spolková zemû Dolní Sasko. Stuttgart-
ská automobilka je ale i nadále minorit-
ním akcionáfiem co se t˘ãe rozhodova-
cích pravomocí, protoÏe ty má i nadále
na základû tzv. „Zákona VW“ plnû pod
kontrolou dolnosaská vláda.Tento stav

je ov‰em dlouhodobû trnem v oku
evropské komisi, která na spolkové vlá-
dû poÏaduje zmûnu tohoto zákona, kte-
r˘ v podstatû zabraÀuje tomu, aby se
Volkswagen dostal pod kontrolu zahra-
niãního kapitálu. Se vstupem Porsche
mezi nejvût‰í akcionáfie ov‰em toto
nebezpeãí jíÏ prakticky nehrozí. v

LETOŠNÍ LÉTO JE OPRAV-
DU HORKÉ – PŘISPÍVAJÍ
K TOMU I ZPRÁVY O JED-
NÁNÍ MEZI NEJVYŠŠÍMI
PŘEDSTAVITELI KONCERNU
GM S VEDENÍM ALIANCE
RENAULT-NISSAN

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

Zprávy o jednáních mezi nejvy‰‰ími
pfiedstaviteli GM a Aliance Renault-Nis-
san jsou vût‰inou doprovázeny odkazy
na problematické spojení Daimler-
Chrysler. JenÏe toto srovnání nesedí.
Zde totiÏ nikdo nechce ovládnout jinou
spoleãnost, ani se nejedná o spojení
obou koncernÛ, i kdyÏ moÏná v˘mûna
vlastnick˘ch podílÛ je také ve hfie.

Za vším je Tracinda
Nejv˘znamnûj‰ím akcionáfiem GM

(podle posledních zpráv vlastní
9,9 % akcií) je investiãní spoleãnost
Tracinda miliardáfie Kirka Kerkoria-
na. Kerkorian je obchodníkem s vel-
k˘mi spoleãnostmi. Jeho cílem tedy
je zhodnotit svou investici. K tomu

potfiebuje zlep‰it postavení potíÏemi
zmítaného koncernu a zaãít fie‰it
jeho problémy. Z tohoto dÛvodu Ker-
korian iniciovat spojení GM s Aliancí
Renault-Nissan.

Kerkorian se uÏ v 90. letech pokusil
ovládnou Chrysler, ale tehdy mu ‰krt
pfies rozpoãet udûlalo jeho spojení
s Daimler-Benzem. Kerkorian poté
nûkolik let soudnû vymáhal náhradu za
zmafiené investice, ale neuspûl.

Analytik spoleãnosti Argus Research
Kevin Tynan tvrdí: „Kerkorian jen zkou-
‰í rozdm˘chat trochu ohnû pod zad-
kem vedení GM, aby jej pfiinutil skuteã-

nû uskuteãnit jejich plány a tím podní-
til opûtovn˘ rÛst ceny akcií GM.“

Kerkorian by chtûl, aby Renault, kte-
r˘ kontroluje 44,4 % Nissanu (Nissan
naopak vlastní 13,5 % akcií Renaultu),
investoval 1,3 miliardy eur k získání
10 % akcií GM. Se spoleãn˘mi 20 % by
americk˘ koncern ovládli. Investice je
to lákavá jen na první pohled. GM totiÏ
jen za loÀsk˘ rok vyprodukovalo ztrátu
ve v˘‰i 10,6 miliardy dolarÛ.

Má spojení smysl pro
Renault?

Renaultu se je‰tû nepodafiilo plnû
vytûÏit v‰e, co nabízí spojenectví mezi
Renaultem a Nissanem. Renault navíc
musí fie‰it pokles prodeje a Nissan vyka-
zuje dokonce je‰tû vût‰í propad. Prodej-
ními ãísly se ale nedejme m˘lit – jak
Renault, tak Nissan souãasnû vykazují
rÛst zisku, v Nissan dokonce vût‰í neÏ
Toyota, jejíÏ prodej dlouhodobû roste.

Renault s Nissanem stále mají rezer-
vy pfiedev‰ím ve sjednocování platfo-
rem a spoleãného nákupu u subdoda-
vatelÛ.V tomto ohledu je na tom GM
dokonce mnohem lépe.

„Renault je na zaãátku ambiciózního
plánu, kter˘ vyÏaduje kulturní promû-
ny v rámci celé Aliance a plné nasazení
celého Ghosnova managementu,“ fiíká
Bruno Lapierre ze spoleãnosti CA
Cheuvreux.

Renault uÏ v USA dvakrát neuspûl –
jednou sám a poté koupí koncernu
American Motors.AMC se zbavil pro-
dejem Chrysleru v roce 1987 a od té
doby se neustále uvaÏuje o moÏném
návratu Renaultu do USA. Nejnovûj‰ím
cílov˘m datem pro Ghosna je rok 2009
a vyuÏít by se pfii tom mûlo spojenec-
tví s Nissanem, kter˘ je v USA velmi
úspû‰n˘.

Jediné, co by spojení s GM mohlo
pro Nissan pfiinést, by bylo získání
nov˘ch v˘robních kapacit v USA. Nis-
san tam vyuÏívá své továrny z 95 %,
zatímco GM jen na 90 % (Toyota
ov‰em na 106 %, zatímco Ford jen na
79 %). Je ale otázkou, zda by pro nûj
bylo v˘hodné získat je za problematic-
k˘ch podmínek, které pÛsobí GM potí-
Ïe. Navíc americké závody GM nejsou
tak flexibilní jako evropské ãi japon-
ské automobilky.Vût‰ina z nich vyrábí
jen jedin˘ model, byÈ prodávan˘ pod
nûkolika znaãkami.

Krize v GM
GM musí ãelit problémÛm se zdra-

votním a dÛchodov˘m poji‰tûním
v USA, se smlouvami s odbory i s pfie-
bytkem pracovníkÛ. Tyto problémy
mÛÏe jen tûÏko vyfie‰it manaÏer, kter˘
sem pfiijde odjinud.A nezapomínejme,
jak dopadly podobné pokusy o aliance
mezi GM a Fuji Heavy Industries (Suba-

ru), Isuzu Motors ãi Suzuki Motor.
A pokus o spolupráci s Fiatem pfii‰el
GM na 2 miliardy dolarÛ.

Pfiesto se objevují i opaãné názory.
„Ghosn je mistrem zmûn. Dokázal
v Japonsku vûci, o kter˘ch nikdo nevû-
fiil, Ïe jsou moÏné. GM potfiebuje silné
vedení a Ghosn zde má skvûlou
povûst,“ tvrdí Adam Jones, analytik
spoleãnosti Morgan Stanley.

O koho se jedná
Carlos Ghosn se narodil roku 1954

v Brazílii rodiãÛm pocházejícím z Liba-
nonu.Vzhledem k jeho zdravotním pro-
blémÛm se rodina brzy vrátila do Liba-
nonu. Do ‰koly chodil k francouzsk˘m
jezuitÛm v Bejrútu a v 17 letech ode‰el
studovat techniku do Francie. Zaãínal
u Michelinu, kde to dotáhl aÏ na ‰éfa
severoamerické poboãky. Odtud jej do
sv˘ch sluÏeb získal Renault.

U Renaultu byl povûfien restrukturali-
zací továrny v Belgii, kde si vybudoval
povûst „fiezníka“. Odtud byl v roce
1999 vyslán do Japonska, aby zachránil
kolabující Nissan. ZpÛsob, jak˘m
bûhem krátké doby promûnil tuto auto-
mobilku v prosperující podnik pomocí
drastick˘ch úspor nákladÛ, propu‰tûní
21 000 zamûstnancÛ a uzavfiení fiady
továren z nûj uãinil nejuznávanûj‰ího

manaÏera automobilového prÛmyslu.
Navzdory svému tvrdému pfiístupu
totiÏ získal pro své úsporné plány pod-
poru zamûstnancÛ i dodavatelÛ.

Začátek cesty
Ghosn v Detroitu jednal za úãasti

Kerkorianova poradce Jerryho Yorka

s vedením GM vãele s jeho nejvy‰‰ím
‰éfem Rickem Wagonerem a finanãním
‰éfem Fritzem Hendersonem. Îádné
oficiální prohlá‰ení poté nebylo vydá-
no, ale není tajemstvím, Ïe vedení GM
je moÏnosti spojení s Renaultem a Nis-
sanem naklonûna. Také francouzská
vláda, která je s 15 % nejvût‰ím akcio-
náfiem Renaultu, nemá námitky.

Ghosn pfied jednání s vedením GM
fiekl: „Nemám v úmyslu fiídit je‰tû tfie-
tí spoleãnost, a to fiíkám zcela katego-
ricky. O to tu vÛbec nejde. Jde tu ale
o moÏnost vybudování aliance se tfie-
tí spoleãností, která by byla pfiínosem
pro obû strany. MÛÏeme najít synergie
v nûkolika oblastech – pohonné jed-
notky jsou jednou, platformy druhou,
spoleãn˘ nákup  tfietí a spolupráce
pfii v˘zkumu a v˘voji ãtvrtou. Velké
synergie nepochybnû nacházíme i ve
spolupráci na rychle se rozvíjejících
trzích, jako jsou âína, Rusko a Indie.
To v‰e musejí na‰i experti vzít
v potaz, provûfiit, kde lze ze spoluprá-
ce získat v˘hody, a pak se mÛÏeme
rozhodnout. Co se t˘ãe uzavírání
továren a ztráty pracovních pfiíleÏi-
tostí v USA – tato rozhodnutí uÏ uãi-
nilo stávající vedení.“ v

CARLOS GHOSNh

KIRK KERKORIANh

Posílení podílu Porsche ve VW schváleno

Mínění Automotive News
Europe

Pět důvodů, proč by Renault
měl získat podíl v GM
1. Vytvofií dominantní alianci s témûfi

25 % celosvûtového prodeje
nov˘ch vozÛ.

2. Renault a Nissan uÏ dokonãili
budování spoleãné aliance a jejich
‰éf Carlos Ghosn je expertem na
radikální zmûny.

3. Renault získá pfiístup k technolo-
giím GM v oblastech bezpeãnosti,
hybridních pohonÛ a pohonn˘ch
jednotek.

4. Renault mÛÏe tûÏit ze silného
postavení GM na rychle se rozvíje-
jících trzích v Indii, âínû a Rusku.

5. Akcie GM lze získat velmi levnû.

Pět důvodů, proč by Renault
neměl získat podíl v GM
1. Nabízí se tím jen minimální poten-

ciál rÛstu pro Renault i Nissan.
2. Pfiínos ze sdílení platforem a dal-

‰ích technologií by pfii‰el aÏ za
dlouhou dobu.

3. Ztratí se tím jasná orientace pro
vedení.

4. V USA se objeví potenciální odpor
proti angaÏování se FrancouzÛ
v GM.

5. Renault uÏ v USA dvakrát neuspûl.
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UKONČENÍM VÝROBY
VOZU SMART FORFOUR SE
NIZOZEMSKÁ AUTOMO-
BILKA NEDCAR DOSTALA
DO EXISTENČNÍCH POTÍŽÍ

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA NEWS

Spoleãnosti Mitsubishi Motors
a DaimlerChrysler se dohodly na ukon-
ãení spolupráce pfii produkci vozu
Smart ForFour.Ten se vyrábûl v závodû
NedCar v nizozemském Bornu, kter˘ je

nyní zcela v majetku Mitsubishi
Motors. Produkce Smartu ForFour
skonãila na konci ãervna. Souãástí
dohody je pfievedení poloviãního podí-
lu Mitsubishi Motors v dosud spoleã-
ném podniku MDC Power v nûmec-
kém mûstû Kölleda.Ten pfiechází plnû
do majetku DaimlerChrysleru.V závodû
NedCar v Bornu bude pokraãovat v˘ro-
ba vozu Mitsubishi Colt. Mitsubishi
Motors od spoleãnosti DaimlerChrysler
získá za ukonãení v˘roby finanãní kom-
penzaci, jejíÏ v˘‰e nebyla zvefiejnûna.

Barvitá historie
Îádn˘ jin˘ závod na v˘robu auto-

mobilÛ nepro‰el tolika promûnami
jako NedCar v nizozemském Bornu.
V roce 1968 nizozemská vláda spolu-
financovala vybudování nové továrny
firmy DAF (van Doorne's Automobiel
Fabriek). DÛvodem byla snaha vytvofiit
nové pracovní pfiíleÏitosti v oblasti
postiÏené uzavfiením uheln˘ch dolÛ.
DAF tehdy vyrábûl malé automobily
poÏívající revoluãní plynulou zmûnu
pfievodÛ Variomatic vlastní konstrukce.
V roce 1973 dosáhla v˘roba 98 000

vozÛ, bezmála maximální kapacity. Jen-
Ïe pak pfii‰la ropná krize a firma se
dostala do problémÛ. Rodina van Door-
ne prodala roku 1975 vût‰inov˘ podíl
v divizi vyrábûjící osobní vozy DAF
‰védské automobilce Volvo (divize
vyrábûjící nákladní automobily stejné
znaãky se pozdûji stala souãástí ame-
rického koncernu Paccar).

·védové dokázali obratnû vyuÏívat
situaci a vÏdy, kdyÏ se dostali do pro-
blémÛ, odprodali ãást podílu nizozem-
ské vládû. V roce 1981 tak její podíl
dosáhl 70 % a automobilka se osamo-
statnila, ale v˘roba vozÛ Volvo pokraão-

vala na zakázku.Volvo pro závod vyvi-
nulo modelovou fiadu 400, která se sice
dobfie prodávala, ale nikdy nevydûláva-
la peníze.

Pro nov˘ model Volvo spojilo své
síly s japonsk˘m Mitsubishi. Roku 1991
byla ustavena spoleãnost NedCar s tfie-
tinov˘m podílem Volva, Mitsubishi
a nizozemského státu.V továrnû se pak
vyrábûly modely Volvo S40/V40 a Mit-
subishi Carisma na spoleãné platfor-
mû, vyvinuté v Japonsku.Volvo se pro-
dávalo dobfie, ale Mitsubishi nikoliv,
a tak byl v˘robní program doplnûn
o model Mitsubishi Space Star.V roce
1999 továrna dosáhla rekordní produk-
ce 260 000 vozÛ, ale pfietrvával star˘
problém – nevydûlávala peníze. Situa-
ce pfiesto vypadala stabilnû, takÏe Nizo-
zemci prodali svÛj podíl. JenÏe krátce
na to koupila spoleãnost Ford Motor
v˘robu osobních vozÛ Volvo a rozhod-
la se zastavit do roku 2004 jejich pro-
dukci v Nizozemsku.

V roce 2000 získal DaimlerChrysler
34 % podíl v Mitsubishi. Bylo rozhod-
nuto na spoleãné platformû Mitsubis-
hi vyrábût model Colt a vÛz Smart
ForFour. DaimlerChrysler navíc uza-
vfiel opãní smlouvu na pfievzetí 50%
podílu v NedCaru. Optimismus trval
jen do poloviny loÀského roku, kdy
se DaimlerChrysler zbavil podílu

v Mitsubishi. Letos v bfieznu pak kon-
cernové vedení rozhodlo ukonãit
v˘robu ‰patnû prodejného vozu
Smart ForFour.

Nejistá budoucnost
V˘roba Mistubishi Colt,která ãiní oko-

lo 80 000 vozÛ roãnû,nestaãí na vyuÏití
ani poloviãní kapacity závodu (ta ãiní
210 000 vozÛ).Nizozemsko sice do závo-
du za 38 let jeho existence napumpova-
lo více neÏ miliardu eur,ale podle stávají-
cích pravidel EU nemá moÏnost proble-
matickému závodu znovu pomoci.

V˘roba modelu Colt je naplánována
do roku 2009. Do té doby ji budou
dotovat kompenzace od DaimlerChrys-
leru, nicménû práce minimálnû pro
1000 lidí v továrnû a dal‰í u subdoda-
vatelÛ zatím nebude. Pfiitom uÏ vloni
bylo kvÛli problémÛm Smartu propu‰-
tûno 635 dûlníkÛ. Mitsubishi by potfie-
bovalo v˘robní kapacitu, kterou jiné
japonské automobilky novû budují na
v˘chodû Evropy. JenÏe tato firma se
vzpamatovává z krize, do které ji uvrh-
lo partnerství s DaimlerChryslerem,
takÏe nemá v souãasné dobû co v Bor-
nu vyrábût. Zatím se uvaÏuje o tfiech
moÏnostech, aã Ïádná z nich není ide-
ální. V roce 2007 se pfiedstaví nov˘
Lancer, s jehoÏ prodejem se poãítá pfie-
dev‰ím v Rusku, jenÏe Rusové vyÏadují
koneãnou montáÏ u nich. Zajímavá by
byla v˘roba SUV Outlander, které se
bude dodávat i pro Peugeot a Citroën.
JenÏe jeho v˘roba uÏ byla zahájena

v Japonsku. Nejpravdûpodobnûj‰í pro-
to je produkce minivozu i, kter˘ bude
sdílet platformu a pohonné jednotky
s novou generací Smartu ForTwo. v

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

Japonské spoleãnosti jsou dávány
americk˘m za vzor v ziskovosti.V˘rob-
ní náklady na kaÏd˘ vyroben˘ vÛz jsou
v pfiípadû GM ãi Fordu o 1000 dolarÛ
vy‰‰í neÏ u srovnateln˘ch japonsk˘ch
modelÛ. JenÏe situace je pro americké
automobilky je‰tû mnohem hor‰í. Pra-
cují totiÏ za naprosto nesrovnateln˘ch
podmínek neÏ jejich japon‰tí konku-
renti.

Ve Spojen˘ch státech kdysi dávno
odbory v rámci kolektivních smluv
vyjednaly na zamûstnavatelích zdravot-
ní a penzijní poji‰tûní, které je nepo-
rovnatelnû vût‰í, neÏ kolik musejí hra-
dit japonské spoleãnosti, a to i v pfiípa-
dû, Ïe v nedávné dobû zapoãaly s v˘ro-
bou v USA. Podle konzultaãní firmy A.
T. Kearney  pfiipadá na kaÏd˘ v Japon-
sku vyroben˘ automobil Toyota 97

dolarÛ na zdravotní poji‰tûní a dÛcho-
dy plnû hradí vláda z daní. Naproti
tomu v USA kaÏd˘ vyroben˘ vÛz kon-
cernu GM zatûÏuje 462 dolarÛ vynalo-
Ïen˘ch na zdravotní poji‰tûní zamûst-
nancÛ a dal‰ích dokonce 1038 dolarÛ
na jejich starobní dÛchod.

K tomu se samozfiejmû pfiidává sku-
teãnost, Ïe japonské automobilky mno-
hem obratnûji vycházejí vstfiíc poÏa-
davkÛm zákazníkÛ. Jejich produkty
jsou vyrobeny kvalitnû, a to i v pfiípa-
dû, Ïe se vyrábûjí v USA, a pfii trvalém
rÛstu cen pohonn˘ch hmot tûÏí z lep‰í
hospodárnosti provozu. Japonské znaã-
ky se díky tomu v posledních letech
úspû‰nû prosadily i v segmentech, kte-
ré pfiedstavovaly pro americké automo-
bilky nejvût‰í zdroj pfiíjmÛ, tedy mezi
velk˘mi pick-upy.

Japonské automobilky, pfiedev‰ím
Toyota, mají také k dispozici mnohem
vût‰í finanãní zdroje pro pfiípravu

nov˘ch produktÛ.Toyota hodlá v prÛ-
bûhu souãasného fiskálního roku, kte-
r˘ v Japonsku potrvá do konce bfiezna
2007, investovat 14 miliard dolarÛ,
zatímco GM v prÛbûhu roku 2006
investuje 8,7 miliardy dolarÛ.

ZadluÏení Fordu a GM uÏ dosáhlo
takové míry, Ïe se v souvislosti s nimi
mluví o hrozbû úpadku. Cena jejich
akcií dramaticky klesá, zatímco ztráty
dramaticky rostou. Hospodafiení GM
v loÀském roce skonãilo ztrátou ve v˘‰i
10,6 miliardy dolarÛ, ale situaci Fordu
mnozí analytici posledních t˘dnech
oznaãují za kritickou. Vût‰ina z nich
pochybuje o tom, Ïe je reálné odstarto-
vat plán Way Forward, kter˘ by mûl
severoamerické operace Fordu uãinit
ziskov˘mi do roku 2008.Podle Richarda
Bealese z deníku Financial Times uÏ je
ztráta podílu na trhu pfiíli‰ velká. Beales
navíc zpochybÀuje kvality managemen-
tu rodinou kontrolované spoleãnosti.

Americké automobilky potfiebují ve
velmi krátké dobû v rámci drastic-
k˘ch plánÛ sniÏování nákladÛ v USA
propustit dohromady kolem 60 000
zamûstancÛ. Jedná se o témûfi ãtvrti-
nu v‰ech dûlníkÛ organizovan˘ch
v odborové organizaci UAW. Leckdo
pochybuje, Ïe souãasná vedení obou
koncernÛ jsou schopna pfiijmout
a pfied odbory obhájit konkrétní návr-
hy o tom, které továrny budou uzavfie-
ny. Dal‰ím problémem pro pfiedluÏe-
né spoleãnosti je potfieba astronomic-
k˘ch sum na odstupné propu‰tûn˘m
dûlníkÛm. Kvalifikovan˘ dûlník totiÏ
má po 10 letech zamûstnání nárok na
v˘platu 140 000 dolarÛ a i mlad‰í
zamûstnanci mají dostat 70 000 dola-
rÛ. S niãím podobn˘m automobilky
v Japonsku poãítat nemusejí - náklady
na uzavfiení továren v pfiípadû jejich
neefektivity jsou v tomto ohledu mini-
mální. v

Konec spolupráce

NIZOZEMSKÁ KRÁLOVNA JULIANA OTEVÍRÁ
NEDCAR V ROCE 1968

h V ROCE 2003 NEDCAR OSLAVIL VYROBENÍ
ČTYŘMILIONTÉHO VOZU

h

MITSUBISHI OUTLANDERh
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Toyota Avensis: Reprezen-
tuje kvalitu

Prodeji ve stfiední tfiídû sice v Evropû
dominuje Volkswagen Passat, ov‰em
jen díky fleetov˘m prodejÛm. Bez nich

jsou nejprodávanûj‰ími vozy tohoto
segmentu ·koda Octavia a Toyota Aven-
sis. Prodej Avensisu od roku 2003 kaÏ-
doroãnû vzrÛstá navzdory celkovému
poklesu zájmu o tento segment.Aven-
sis yní pro‰el modernizací, která podle
hlavního inÏen˘ra TMC Taha‰iho Jama-
mota zlep‰ila v‰echny silné stránky
tohoto vozu, tedy kvalitu, design
a potû‰ení z jízdy. Nejv˘znamnûj‰í tech-
nické inovace nejsou na první pohled
patrné. Díky úpravám podvozku se
zlep‰ily nejen jízdní vlastnosti, ale také
sníÏily vibrace a hluk pronikající do
vozu. Nejzásadnûj‰í zmûnou je uvedení
nové fiady pohonn˘ch jednotek vãele
se vznûtov˘m motorem 2,0 D-4D 125
(93 kW), odvozen˘m z uÏ známého hli-
níkového motoru 2,2 lD-4D. Detailní
úpravy vzhledu, a to jak vnûj‰ího, tak
interiéru, byly navrÏeny ve francouz-
ském studiu znaãky ED2 s cílem pfiiblí-
Ïit tento reprezentaãní model Toyoty

na evropsk˘ch trzích vozÛm promi-
nentních znaãek. Podle fieditele pláno-
vání produktÛ TME Ulricha Selzera hra-
je Avensis klíãovou roli modelu, kter˘
reprezentuje image nejvy‰‰í kvality
znaãky Toyota. Avensis se vyrábí ve Vel-

ké Británii, záÏehové motory VVT-i ve
Walesu a vznûtové se dodávají z nové
továrny v Polsku.

Kia ED: Jaká bude?
Kia uvolnila první oficiální fotografie

automobilu, kter˘ se bude vyrábût od
konce roku v Îilinû. Kompaktní vÛz
zatím utajovaného jména se stane
nástupcem modelu Cerato. Mûl by ale
b˘t mnohem více neÏ jen nástupcem.
Zatímco Cerata se v západní Evropû
prodávalo nejvíce 24 000 kusÛ roãnû,
od novinky se zde oãekává více neÏ
ãtyfinásobek. Proto byl navrÏen jako
typicky evropsk˘ pûtidvefiov˘ hatch-
back. Jeho design byl navrÏen evrop-
sk˘m t˘mem 30 stylistÛ deseti národ-
ností veden˘ch Gregorym Guillau-
mem. „Nikdy v Ïivotû jsem nemûl pro
svou práci takovou volnost jako pfii
tomto návrhu, fiekl nám tento Fran-
couz, dfiíve pÛsobící mj. u Audi. NepÛ-

jde o lacin˘ vÛz, ale o automobil schop-
n˘ splnit ty nejvy‰‰í nároky a v koneã-
né podobû umoÏÀující kupujícím
v˘bûr z 90 rÛzn˘ch variant, zahrnují-
cích tfii typy karoserií, tfii záÏehové a tfii
vznûtové motory, dvû pfiímo fiazené

a jednu samoãinnou pfievodovku
a k tomu je‰tû tfii základní „témata“
interiéru Rainbow, Sport a Classic, pro
která bude moÏno volit z pûti barev-
n˘ch alternativ a ze 12 barevn˘ch
odstínÛ karoserií.A samozfiejmû levo-
i pravostranné fiízení.VÛz bude dlouh˘
4200 mm, rozvor náprav bude mít
2650 mm a od poãátku budou na
v˘bûr ãtyfii motory – záÏehové 1,4 l,
1,6 l a 2,0 l CVVT a nízkoemisního
vznûtov˘ 1,6 l CRDi VGT pfieplÀovan˘
turbodmychadlem s promûnlivou geo-
metrií lopatek.

O v˘znamu tohoto vozu svûdãí i to,
Ïe si Kia Motors letos pro premiéru
tohoto vozu zajistila na autosalonu
v PafiíÏi o 50 % vût‰í expozici neÏ
v roce 2004! K vidûní zde bude nejen
sériová verze pûtidvefiového hatchbac-
ku, ale téÏ koncepty naznaãující vzhled
kombi (prodávat se bude od záfií 2007)

a tfiídvefiové varianty (pfiijde na konci
pfií‰tího roku).

Land Rover Freelander II:
Základ nové rodiny

UÏ v roce 2007 uvede koncern Ford
na trh ãtyfii nové SUV.Vozy 4x4 pone-
sou znaãky Ford, Mazda, Land Rover
a Volvo a vznikají na koncernové plat-
formû Fordu, urãené pro Ford Mondeo,
Volvo S80 a Ford Galaxy. Jako první se
v pfiedpremiéfie na autosalonu v Lond˘-
nû pfiedstavil nov˘ Land Rover Freelan-
der Mk. 2, kter˘ nahradí model pfiedsta-
ven˘ v roce 1997. Prodávat se zaãne uÏ
poãátkem pfií‰tího roku.Krátce po nûm
bude uvedena i verze se znaãkou Ford,
která se bude vyrábût v nûmeckém
Saarlouis. Po nûm pfiijde Volvo XC60
a koncem roku také Mazda CX-5. Ford
uÏ nûkolikrát vyuÏil spoleãn˘ch platfo-
rem, ale poprvé je pouÏita platforma
osobního vozu jako základ pro SUV
s pohonem v‰ech kol. Freelander má
pomocné rámy s vût‰í tuhostí a pevnûj-
‰í uchycení závûsÛ. Z hlediska bezpeã-
nosti a odolnosti pfii crash-testech byl
vÛz pfiipraven ve Volvu. Pohon v‰ech
kol byl zase vyvinut techniky Land
Roveru, stejnû jako elektronické stabili-
zaãní systémy. Nov˘ Freelander bude
prvním Land Roverem, kter˘ se nebude
vyrábût v Solihullu, ale v továrnû Jagua-

ru u Liverpoolu. Oproti první generaci
má vÛz del‰í rozvor a zcela nové tvary
karoserie, nesoucí nové spoleãné roz-
poznávací znaky automobilky.

Opel Corsa: Klíčový model
pro GM

Na autosalonu v Lond˘nû byl poprvé
vefiejnosti pfiedstaven nejdÛleÏitûj‰í
model koncernu GM pro evropské
trhy – Corsa.V Anglii se sice pfiedstavil
pod znaãkou Vauxhall, ale jinde se
samozfiejmû bude od podzimu prodá-
vat jako Opel. Novinka sdílí platformu
s Fiatem Grande Punto, takÏe má velmi
dlouh˘ rozvor 2511 mm, coÏ vytváfií
podmínky pro velk˘ vnitfiní prostor.
Design nov˘ch tfií- i pûtidvefiov˘ch ver-
zí nese mnohé spoleãné znaky s tfií-
a pûtidvefiovou Astrou, nicménû mají
fiadu jednoznaãnû odli‰ujících znakÛ.
Dynamick˘ vzhled podtrhuje kabina
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posunutá hodnû dopfiedu. Díky poloze
pfiedních sloupkÛ dokonce Corsa
pÛsobí dojmem jednoprostorové karo-
serie. Zv˘raznûní sportovního dojmu
zase pfiipomíná Peugeot 206. Sportov-
nûj‰í pojetí je cestou, jak by se Corsa
mûla odli‰it od nové generace sv˘ch
konkurentÛ, tedy Clia, Grande Punta ãi
Yarisu, které rovnûÏ nabízejí vût‰í roz-
mûry navenek i uvnitfi.

Nová Corsa je dlouhá 3999 mm, tedy
o 183 mm del‰í neÏ dosud, a podobnû
je i ‰ir‰í a vy‰‰í.Tfiídvefiová verze se blí-
Ïí vzhledu kupé, naproti tomu pûtidve-
fiová zdÛrazÀuje praktiãnost, kterou
podtrhuje pouÏití variabilních zadních
sedadel FlexFix, zapustiteln˘ch do pod-
lahy a vycházejících z konceptu pfied-
staveného ve studii Opel Trixx v roce
2004. Díky tomu lze zavazadlov˘ pro-
stor zvût‰it ze základních 285 l aÏ na
1100 l. Pohonné jednotky budou záÏe-
hové 1,0 l, 1,2 l a 1,4 l a vznûtové
1,3 l CDTi a nov˘ 1,7 l CDTi.

Peugeot 207: Předurčen
k úspěchu

Peugeot 207 musí nahradit nejprodá-
vanûj‰í model v historii znaãky 206,
kterého bylo do konce loÀského roku
vyrobeno 5,4 miliónu kusÛ. Peugeot
207 sleduje souãasn˘ trend mal˘ch

vozÛ, takÏe je del‰í neÏ ãtyfii metry
(pfiesnû 4030 mm) a rozvor má
2540 mm. Je tedy jedním z nejdel‰ích
v segmentu mal˘ch vozÛ, coÏ umoÏnilo
zvût‰it vnitfiní prostor a zavazadlov˘
prostor povyrostl na 270 l. Peugeot 207
byl vytvofien na koncernové platformû
PF1 stejnû jako model 1007 a Citroëny
C2 a C3. Jeho „velkohub˘“ design pfii-
pomíná model 407, ale i modernizova-
n˘ 307. Pro uvedení na ãesk˘ trh jsou
pfiipraveny záÏehové ‰estnáctiventilové
ãtyfiválce 1,4 l/65 kW a 1,6 l/80 kW.Ty
od podzimu doplní osmiventilov˘
1,4 l/54 kW,urãen˘ pro nejlevnûj‰í ver-
zi vozu, a naopak nejv˘konnûj‰í varian-
ta 1,6 l s pfieplÀováním turbodmycha-
dlem Twin-scroll a v˘konem 110 kW,
coÏ je motor vyvinut˘ ve spolupráci
s BMW. Vznûtové motory HDi s pfií-
m˘m vstfiikováním Common Rail jsou
1,4 l/50 kW a 1,6 l ve verzích 66 kW
a 80 kW. Karoserie jsou tfií- i pûtidvefio-
vé. Kromû francouzského závodu Pois-
sy a ‰panûlského Villaverde se bude
207 od konce roku vyrábût také na Slo-
vensku v Trnavû.

Hyundai Accent: Ještě
jeden malý sedan

Hyundai Accent se od roku 1975
pfiedstavil se uÏ v pûti generacích (prv-

ní tfii je‰tû nesly jméno Pony) a vedle
malého modelu Getz je druh˘m nejpro-
dávanûj‰ím vozem znaãky u nás.U nové
generace se pro evropské trhy poãítá
jen s prodejem ãtyfidvefiového sedanu
se stupÀovitou zádí.Ten je se 4280 mm
ponûkud del‰í a prodlouÏením rozvoru
na 2500 mm získal vût‰í vnitfiní prostor

a objem zavazadlového prostoru se
zvût‰il na 390 l. ¤ízení je standardnû
s elektrick˘m posilovaãem. Pohonn˘mi
jednotkami jsou záÏehové 1,4i/71 kW
a 1,6 CVVT/82 kW a vznûtová 1,5 CRDi
VGT/81 kW. Motor 1,5 CRDi VGT byl
vyvinut speciálnû pro podmínky evrop-
sk˘ch trhÛ ve v˘vojovém stfiedisku
Hyundaie v nûmeckém Rüsselsheimu.
Nov˘ Accent se pro evropské trhy vyrá-
bí v tureckém Asanu. v
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Volkswagen SUV na bázi Golfu se
bude jmenovat Tiguan. Vyrábět se

bude ve Wolfsburgu a do prodeje se
dostane v roce 2008.

Zhonghua čínské společnosti Brilli-
ance se před rokem představil s vel-
kou slávou. Po marné snaze získat
pro něj evropskou homologaci Číňa-
né hledají jinou dovozní organizaci,
namísto společnosti Euro Motors
z Gibraltaru, a s příchodem nového
vozu, schopného uspět v Evropě, se
počítá až pro rok 2010. 

Fiat představí počátkem roku 2007
nástupce modelu Stilo, který se
bude opět jmenovat Bravo. Pro
urychlení vývojových prací připravu-
je vůz s interním označením Tipo
198 rakouská Magna Steyr. Design
navrhl Frank Stevenson, který do
Turína přišel od Ferrari. Nové Bravo
se stane základem i pro nástupce
Alfy 147 a plánovanou kompaktní
Lancii.

Renault se ani po prodejním neús-
pěchu modelu Vel Satis nevzdává
ambicí ve vyšší třídě. V roce 2009 se
představí pětimetrový sedan, vyvíje-
ný pod kódovým označením Q7 ve
spolupráci s korejskou automobil-
kou Samsung.

Santana, španělský výrobce terén-
ních automobilů, by měl od roku
2007 nahradit pohonné jednotky
dodávané od Suzuki motory Iveco
a nově připravované SUV Santana
by se mělo dodávat do prodejní sítě
Iveca.

Citroën připravuje pro evropské
trhy tříprostorový sedan na bázi
modelu C4. Předpokládá se prodej
asi 10 000 vozů ročně. Prodávat by
se měl začít od roku 2008. Bude blíz-

ký modelu C-Triomphe, speciálně
vyvinutému pro Čínu, kde jej vyrábí
společnost Dongfeng Peugeot Citro-
ën Automobile.
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O REKLAMNÍ KAMPANI NA
NOVOU MODELOVOU
ŘADU ŠKODA ROOMSTER
JSME HOVOŘILI S RADKOU
ČIHULKOVOU, KOORDINÁ-
TORKOU KLASICKÉ
REKLAMY AUTOMOBILKY
ŠKODA AUTO.

Kdy jste začali plánovat reklamní
kampaň na nový model Roo-
mster a jakou základní strategii
jste zvolili při její realizaci?
Plánování a v˘voj komunikaãní strate-
gie zaãal 18 mûsícÛ pfied uvedením
vozu Roomster na trh. Do procesu
vzniku kampanû bylo zapojeno mno-
ho interních a externích odborníkÛ
vã. klíãov˘ch importérÛ ·koda.
Nejprve byl na základû anal˘z a strate-
gick˘ch premis definován  positioning
vozu Roomster. Klíãové charakteristiky
produktu byly dále rozvinuty do emo-
cionální roviny tak, aby reflektovaly
potfieby a Ïivotní styl cílové skupiny.
Bází pro toto rozpracování byl kvalita-
tivní v˘zkum, kter˘ byl proveden
v nûkolika evropsk˘ch zemích. Selekcí
nejvhodnûj‰í propozice „Najdûte svÛj
vlastní prostor“ byla dána platforma
pro ve‰keré komunikaãní aktivity spo-
jené s vozem Roomster.

Nový Roomster je vozem origi-
nální koncepce, který se vyznaču-

je mnoha nápaditými technický-
mi a stylistickými řešeními. Jak
dalece tuto skutečnost zdůrazňu-
jete v tištěné, billboardové a tele-
vizní reklamě?
V komunikaci obecnû vyuÏíváme moÏ-
ností a v˘hod jednotliv˘ch médií tak,
aby oslovení cílové skupiny bylo co

nejefektivnûj‰í.Venkovní reklama slou-
Ïí pfiedev‰ím k pfiedstavení nového
vozu Roomster, stará se o to, aby „byl
vidût“.V kampani byly pouÏity nejen
billboardové plochy, ale i dal‰í formy
reklamy, napfi. velkoplo‰né plachty na
budovách ve vybran˘ch mûstech ãi
city lighty.Viditelnost zajistí urãitû také
televize, která je navíc ideálním pro-
stfiedníkem emocionálních benefitÛ.
Dostatek ãasu pro prezentaci a vûno-
vání se spí‰e racionálním aspektÛm
komunikace a produktu pak nabízí tis-

ková reklama.To znamená pfiedev‰ím
zde se vûnujeme konkrétním funkã-
ním pfiednostem vozu Roomster jako
jsou napfi. vyv˘‰ená zadní sedadla,
panoramatická stfiecha, objem zavaza-
dlového prostoru díky systému seda-
del VarioFlex atd.. KaÏdopádnû také
i v televizní reklamû je moÏné si v‰im-

nout mnoha technick˘ch fie‰ení
„v akci“ – zmínit lze napfi. interiérov˘
drÏák na jízdní kola ãi prostornost
a variabilitu interiéru vÛbec.

Čím se reklamní kampaň na nový
Roomster zásadně odlišuje od
kampaní na ostatní modely spo-
lečnosti Škoda Auto?
Roomster je na‰e nová ãtvrtá modelo-
vá fiada. Roomster je moderní, svûÏí
a jedineãn˘ vÛz, kter˘ byl navrÏen prá-
vû tak, aby oslovil nové cílové skupiny

zákazníkÛ znaãky ·koda. KampaÀ se
tedy snaÏí, pfiedev‰ím svou tonalitou
a celkov˘m provedením, odráÏet Ïivot-
ní styl a postoje tûchto cílov˘ch sku-
pin, aniÏ by v‰ak samozfiejmû odradila
na‰e stávající zákazníky. KampaÀ je
zamûfiená velmi emoãnû, zároveÀ v‰ak
neopomíjí funkãní pfiednosti vozu
Roomster. ZpÛsob jak˘m je natoãen
televizní spot je velmi moderní a sebe-
vûdom˘ projev znaãky, jeÏ umoÏÀuje
flexibilitu pfii adaptacích televizního
spotu pro jednotlivé svûtové trhy, na
nûÏ bude Roomster postupnû uvádûn.

Je reklamní kampaň na nový
Roomster pojata globálně, nebo
se zásadně liší pro jednotlivé trhy
a prodejní regiony?
Jedná se o globální kampaÀ, jejíÏ podo-
ba a ztvárnûní - jak bylo zmínûno v˘‰e
- umoÏÀuje na‰im importérÛm pouÏít
vytvofien˘ materiál a lokálnû jej adap-
tovat podle specifik a potfieb zákazní-
kÛ v dané zemi. Hlavní sdûlení kampa-
nû „Najdûte svÛj vlastní prostor“ je
srozumitelné mezinárodnû.

Na jaký okruh zákazníků se ve
vaší reklamní kampani s ústřed-
ním mottem „Hledáte svůj vlast-
ní prostor?“ převážně  zaměřuje-
te?
Sdûlení ãi lépe otázka „Hledáte svÛj
vlastní prostor?“ bylo pouÏito v prvé
ãásti kampanû, jejímÏ cílem bylo upo-
zornit na blíÏící se uvedení vozu Roo-

Roomster je moderní,     

Slogan „·koda –
Simply Clever“ byl
pfiekvapivû rychle
a dobfie etablován
na svûtov˘ch
trzích



mster. Od okamÏiku uvedení je komuni-
kaãním mottem kampanû sdûlení
„Najdûte svÛj vlastní prostor.“ Zákazníci
vozu ·koda Roomster se rekrutují jak
z okruhu stávajících zákazníkÛ znaãky
·koda, tak z nov˘ch cílov˘ch skupin, jeÏ
se snaÏíme oslovit. Odbornû je tento
segment naz˘ván „progressive modern
mainstream.“ Patfií sem pfiedev‰ím mla-
dé páry ve vûku 30 – 40 let, aÈ jiÏ sezda-
né ãi nikoliv, s dûtmi i bez dûtí. Tito
potencionální zákazníci jsou aktivní
v mnoha smûrech - proto hledají vÛz,
kter˘ by vyhovoval jejich poÏadavkÛm
na flexibilitu, ‰ir‰í vyuÏítí a prostornost.
Taková funkãnost sama o sobû v‰ak
nestaãí, neboÈ na‰i noví zákazníci chtûjí
i nûco navíc. Nûco, s ãím se mohou zto-
toÏnit ve svém pohledu na Ïivot.Vedle
bûÏn˘ch souãástí a ãinností kaÏdoden-
ního Ïivota, které v‰ichni z nás bûÏn˘m
zpÛsobem zvládáme, jsou schopni nad-
hledu a kreativity a obãasného vyboãe-
ní z hlavního proudu. Obãas hledají
a umûjí naleznout ponûkud odli‰n˘,
svÛj vlastní, zpÛsob, jak naloÏit s bûÏn˘-
mi vûcmi Tato schopnost tak vytváfií
urãitou pfiidanou hodnotu -  rádi prostû
obãas dûlají vûci podle sebe ve snaze
pfiidat k Ïivotu nûco málo navíc.

Televizní reklamní spot je asi
základem celé  vaší kampaně na
novou modelovou řadu Roo-
mster. Nutno říci, že je velice zají-
mavý a profesionálně dokonale
zpracovaný. Můžete nám prozra-

dit, jak tento reklamní spot vzni-
kal a zda pracujete na dalších ver-
zích pro následné fáze zavádění
Roomsteru na ostatní evropské
a světové trhy?
Proces kreativního v˘voje spotu zapo-
ãal v létû minulého roku a stejnû jako
celá kampaÀ pro‰el rozsáhl˘m kvalita-
tivním testováním a schvalovacím pro-
cesem. Proces samotné produkce tele-
vizního spotu i tiskové kampanû byl
velmi komplexní a nároãn˘ z pohledu
ãasového a finanãního plánování
a koordinace.
Za kaÏdou vzniklou televizní reklamou
stojí nemal˘ t˘m lidí, uvnitfi i vnû firmy,
poãínaje t˘mem pracovníkÛ v na‰í spo-
leãnosti pfies na‰i reklamní agenturu,
reÏiséra a produkãní spoleãnost aÏ po
úãinkující hrdiny a komparz v reklamû
a odborníky v postprodukci. Realizace
televizního spot na Roomstera byla urãi-
tû nároãnûj‰í neÏ jiné na‰e reklamy pfie-
dev‰ím z dÛvodu úãasti mnoha kompar-
zistÛ, nároãn˘m zábûrÛm z helikoptéry
i nutnosti pfiesunÛ mezi rÛzn˘mi lokace-
mi ve ·panûlsku, Portugalsku a na Fuer-
taventufie. K dispozici je nûkoli délek
spotÛ, nûkolik stfiihÛ i dostatek materiá-
lu tak, aby importéfii mûli dostateãnou
variabilitu pfii adaptacích kampanû pro
potfieby svého trhu – v‰e zastfie‰eno slo-
ganem kampanû „Najdûte svÛj vlastní
prostor.“ V âechách byly nasazeny spoty
v délkách 30 a 60 vtefiin, které mÛÏete
nalézt i na na‰ich webov˘ch stránkách
www.skoda-auto.cz.

Kolik finančních prostředků vyna-
kládá společnost Škoda Auto na
reklamu v České republice,
v Evropě a na celém světě a jaká
část letošního rozpočtu na rekla-
mu byla investována právě na
nový model Roomster?
Údaje o investicích do reklamy nezve-
fiejÀujeme, existují v‰ak samozfiejmû
údaje dostupné z nezávisl˘ch monito-
rovacích spoleãností. Orientaãnû je
moÏné hovofiit zhruba o necel˘ch 50%
mediálního rozpoãtu (pouze âeská
republika) a asi 35% produkãního roz-
poãtu (mezinárodní rozsah).

S jakými světovými a tuzemskými
reklamními a kreativními agentu-
rami v současné době spolupracu-
jete? Kdo je autorem sloganu
„Škoda – Simply Clever“ a jaký je
jeho dopad v celosvětovém vní-
mání automobilky Škoda Auto?
Aktuálnû pro nás pracují 2 reklamní
agentury: Cayenne Communications se
sídlem v Düsseldorfu, poboãkou v Pra-
ze a sítí agentur v dal‰ích, nejen evrop-
sk˘ch, státech a Leagas Delaney se síd-
lem v Hamburgu.
Slogan „·koda – Simply clever“ je
pouÏíván na vût‰inû trzích, kde je
·koda zastoupena. V drtivé vût‰inû
pfiípadÛ v angliãtinû s vyjímkou zemí,
kde toto neumoÏÀuje zákon (napfi.
Francie). Dobr˘ slogan znaãky v sobû
vÏdy zahrnuje ‰ir‰í rozmûr, nûco
hlub‰ího, co odráÏí strategické smû-

fiování znaãky jako takové.To samo-
zfiejmû nelze redukovat do dvou, tfií
slov ãi jedné vûty. Esence vût‰iny
etablovan˘ch a srozumiteln˘ch sloga-
nÛ znaãek se obsahovû vyvíjí v ãase
a kontextu s televizní a ti‰tûnou
reklamou a dal‰ími formami komuni-
kace, které urãit˘m zpÛsobem pÛsobí
na zákazníky. Pouze integrovaná
komunikace, která pÛsobí na spotfie-
bitele jako konzistentní celek, dokáÏe
zajistit správné vnímání sloganu, napl-
nit jej obsahem, dát mu v˘znam
a spojit jej s hodnotami a postoji
zákazníkÛ. Samozfiejmostí je pfiítom-
nost komunikovan˘ch hodnot
v samotn˘ch produktech znaãky. Slo-
gan „·koda – Simply clever“ byl pfie-
kvapivû rychle a dobfie etablován na
svûtov˘ch trzích – napfi. v âeské
republice, kde pÛvodnû panovaly
obavy z nasazení sloganu v angliãti-
nû, byla jeho znalost a penetrace po
zhruba roce uÏívání na 60%. Zákazní-
ci sloganu rozumí – nejen technická
fie‰ení na‰ich produktÛ, jeÏ se snaÏí
vycházet vstfiíc zákazníkÛm a jejich
potfiebám, ãi poprodejní servis, ale
i rozhodnutí zákazníkÛ koupit si vÛz
·koda na základû mnoha dÛvodÛ
a na‰i zákazníci samotní – to v‰e je
„clever“.Anglické slovo „clever“ bylo
jiÏ dfiíve srozumitelné v mnoha stá-
tech Evropy, dnes nachází své místo
i v âechách a zaãíná se pouÏívat
nejen ve sloganu na‰í znaãky „·koda
– Simply clever.“ v
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Škoda vyrobila 10 000 000 vozů

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

V pÛvodnû plánovaném termínu
podepsali pfiedstavitelé ãeské vlády,
zástupci Moravskoslezského kraje
a agentury CzechInvest smlouvu
o v˘stavbû nového v˘robního závodu
v prÛmyslové zónû v No‰ovicích se
zástupci pfiedstavenstva korejské auto-
mobilky Hyundai Motor veden˘mi jejím
viceprezidentem Dongem Jin Kimem.
Hyundai se zavázal zapoãít s v˘stavbou

závodu nejpozdûji do konce roku 2007
a celkovû hodlá v No‰ovicích investo-
vat 1,3 miliardy eur. Úpln˘ text smlouvy
je volnû pfiístupn˘ na internetov˘ch
stránkách spoleãnosti CzechInvest.

První vozy ze závodu Hyundai Motor
Manufacturing Czech (HMMC) vyjedou
v fiíjnu 2008.V No‰ovicích se plánuje
roãní produkce 200 000 osobních
automobilÛ a SUV a 600 000 pfievodo-
vek, které bude odebírat také Kia pro
svou továrnu v Îilinû. Naopak ze Slo-
venska se budou do No‰ovic dováÏet

motory. Do roku 2011 má v˘roba aut
v HMMC vzrÛst na 300 000 kusÛ roãnû
roz‰ífiením v˘robního programu
o MPV. Továrna vytvofií 3500 nov˘ch
pracovních pfiíleÏitostí a roz‰ífiením
produkce pfiibude dal‰ích asi 3000
míst. Pfiedpokládan˘ch dal‰ích 10 000
pracovních míst mezi dodavateli je ale
optimistick˘m odhadem, protoÏe vût‰i-
na z dodavatelÛ uÏ má v âeské republi-
ce v˘robní závody a novû pfiíchozí
korejské firmy se usazují pfiedev‰ím na
Slovensku. v

Poãátky v˘roby automobilÛ v Mladé
Boleslavi se datují k roku 1905, kdy se
zakladatelé firmy Václavové Laurin
a Klement rozhodli ukonãit pÛvodní
v˘robu kol a krátce na to i motocyklÛ.
VÛbec prvním vozem z mladoboleslav-
ské produkce byla Voiturette A, mal˘,
lehk˘ a cenovû dostupn˘ vÛz, kterého
se vyrobilo kolem sta kusÛ. JiÏ v poãát-
cích v˘roby vozÛ se Laurinovi a Kle-
mentovi podafiilo proniknout na trhy
celého svûta a produkce smûfiovala i do
zemí jako byl Nov˘ Zéland ãi Japonsko.
Technickou vyspûlost rann˘ch let
dokumentuje i v˘roba jednoho z prv-
ních osmiválcÛ na svûtû montovaného
do modelu L&K typu FF (1907).

Jednotlivé modely se vyrábûly
v poãtech maximálnû nûkolika set, prv-
ním, kter˘ prolomil tisícovou hranici
celkové produkce byl L&K – ·koda typ
110 vyrábûn˘ v letech 1925–1929.
Z následujících let  patfií k typick˘m

a oblíben˘m modelÛm Popular (1934-
1946), vyrábûn˘ rovnûÏ ve sportovní
verzi Monte Carlo, ãi ·koda Superb
(1934-1949). Model Popular znamenal
první zásadní technick˘ pfielom, do
poloviny tfiicát˘ch let se vyrábûly vozy
·koda s Ïebfiinov˘m rámem, poté
s pátefiov˘m.V padesát˘ch letech, od
dob ·kody 1200  (1952–1961), se pfie-
‰lo na celokovovou karoserii a od ·ko-
dy 1000 MB na samonosnou.

Prvním skuteãnû velkosériov˘m
automobilem znaãky ·koda byla
Octavia, jíÏ se v letech 1959 aÏ 1964
vyrobilo 309 020 kusÛ (bez verze
Combi). Následující ·kody 1000/1100
MB, která znamenala pfiechod na kon-
cepci s motorem za zadní nápravou
pohánûjícím zadní kola, se v letech
1964 aÏ 1969 vyrobilo 443 141 kusÛ.
Milionová hranice byla poprvé pfie-
kroãena u fiady ·100/110, které za
léta 1969 aÏ 1977 vyjelo 1 039 651

vozÛ. Nejprodávanûj‰ím modelem
zatím je fiada 105/120/130, jíÏ se vã.

verzí Rapid a Garde vyrobilo 2 008
740 kusÛ.

Po pfiechodu na koncepci s moto-
rem vpfiedu pohánûjícím pfiední kola
se modelu Favorit v letech 1987 aÏ
1995 prodalo 1 077 136 kusÛ. Favorit
byl zároveÀ posledním modelem vyvi-
nut˘m pfied spojením s koncernem
Volkswagen, ke kterému do‰lo v roce
1991. UÏ ze spolupráce s VW vze‰la
Felicia s 1 420 441 vyroben˘mi kusy
v letech 1994 aÏ 2001. Ze souãasné
produkce Fabia i Octavia (verze A4
i A5) pfiekroãily hranici 1,5 milionu
vyroben˘ch kusÛ. Za 101 let neslo
znaãku ·koda 161 modelÛ.

Zatímco k v˘robû prvních pûti milio-
nÛ vozÛ bylo potfieba 86 let (1905 aÏ
1991), k dal‰ím pûti milionÛm staãilo
15 let.A kdy bude tûch dal‰ích pût mili-
onÛ? „Jménem pracovníkÛ ·koda Auto
mohu slíbit, Ïe to bude za ménû neÏ 10
let,“ fiekl pfii slavnosti Horst Mühl.

Úspěšné pololetí 
Škoda Auto

V prvním pololetí roku 2006 doda-
la ·koda Auto zákazníkÛm v 90
zemích svûta celkem 274 904 vozÛ
modelov˘ch fiad Fabia, Octavia
a Superb. V meziroãním srovnání to
pfiedstavuje nárÛst o 12,4 %. Nejpro-
dávanûj‰í modelovou fiadou se stala
Octavia (Octavia a Octavia Tour), kte-
ré se prodalo 136 902 kusÛ, coÏ zna-
mená meziroãní nárÛst o 21,4 %. Za
ní následuje Fabia se 126 450 vozy,
coÏ je o 4,2 % více neÏ pfied rokem.

·kody Superb bylo dodáno 10 709
kusÛ, tedy o 2,6 % více neÏ v prvním

pololetí roku 2005. Nov˘ model ·ko-
da Roomster byl na ãesk˘ trh uveden
v ãervnu a zákazníkÛm bylo dodáno
prvních 843 vozÛ.V prÛbûhu druhé-
ho pololetí bude pokraãovat uvádûní
tohoto modelu v dal‰ích evropsk˘ch
zemích.

Na domácím trhu v âeské republice
do‰lo ve sledovaném období k poklesu
poptávky po nov˘ch vozech ·koda
o 1,6 % na 31 954 vozÛ. ZákazníkÛm
v západní Evropû bylo dodáno celkem
155 030 vozÛ, coÏ znamená nárÛst
o 10,3 %. Rozhodující podíl na tomto
v˘sledku mûl pozitivní v˘voj prodeje
v Nûmecku, ·panûlsku a Belgii. NárÛst
prodeje o 19,2 % na 50 615 vozÛ upevnil
postavení nûmeckého trhu jako nejvût‰í-
ho pro vozy ·koda. I pfies celkov˘ pokles
registrací nov˘ch vozÛ ve ·panûlsku se
podafiilo zv˘‰it poãet prodan˘ch vozÛ
·koda o 13,9 % na 13 017.V Belgii si vÛz
·koda zakoupilo 6 905, coÏ je o 50,7 %
zákazníkÛ více neÏ pfied rokem.

V regionu stfiední a v˘chodní Evropy
(bez âeské republiky) ·koda Auto pro-
dala celkem 67 667 vozÛ, coÏ pfiedsta-
vuje zv˘‰ení o 17,8 % a dal‰í posílení
trÏního podílu oproti minulému roku.
Vysok˘ rÛst byl zaznamenán zejména
na Ukrajinû (o 89,4 %), v Rusku
(o 79,9 %), v Rumunsku (o 40,9 %)
a v pobaltsk˘ch zemích. V Asii
a v zámofií zv˘‰ila ·koda prodeje
o 44 % na celkem 20 253 vozÛ. Nejvût‰í
podíl na tom mûly Indie (6 004 vozÛ),
Turecko (3 690 vozÛ) a Egypt (2 566
vozÛ). v

v pokračování ze strany 1
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Dodávky vozů Škoda zákazníkům v prvním pololetí 2006

podle regionů
Region 2006 2005 2006/2005

ks ks %
Západní Evropa 155 030 140 573 +10,3 %
Střední a východní Evropa (bez ČR) 67 667 57 460 + 17,8 %
Česká republika 31 954 32 475 -1,6 %
Zámoří/Asie/Afrika 14 061 14 061 +44,0 %

podle modelů
Modelová řada 2006 2005 2006/2005

ks ks %
Fabia 126 450 121 315 +4,2 %
Octavia 136 902 112 812 +21,4 %
Superb 20 253 10 442 +2,6 %
Roomster 843 0 -
Celkem 274 904 244 569 +12,4 %

Smlouva s Hyundaiem podepsána
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Roomster překvapuje nejen prostorem
ojedinûl˘. Na jeho poãátku totiÏ stál
nápad z designérského studia.Ten byl
prezentován v roce 2003 na autosalo-
nu ve Frankfurtu, tehdy pfiedev‰ím
v roli magnetu pro náv‰tûvníky v mezi-
dobí, kdy automobilka nemûla Ïádnou

novinku v sériové produkci. Studie
nabízela mimofiádnû velk˘ vnitfiní pro-
stor ve voze, kter˘ mûl kompaktní vnûj-
‰í rozmûry pfii pozoruhodnû dlouhém
rozvoru náprav. Neobvykle tvarovan˘
automobil, jehoÏ karoserie byla dílem
t˘mu, tehdy je‰tû vedeného Thomasem
Ingenlathem, vyvolal natolik pfiízniv˘
ohlas u náv‰tûvníkÛ, Ïe bylo rozhodnu-
to promûnit jej v sériov˘ produkt.

Vzhled vozu je zcela originální. Potvr-
zují to i slova nového vedoucího desig-
nérského studia ·kody Auto Jense Mas-
keho: „Design cílenû rozdûluje boãní
profil na dvû samostatné ãásti, takÏe
vÛz nepÛsobí dojmem dodávky ani
nepfiipomíná jiné minivany. Pfiitom je
zv˘raznûn dojem prostornosti vozu se
siln˘m akcentem na jeho individualitu.“

Koncernová stavebnice
Na promûnu neobvyklého konceptu

v sériov˘ automobil, zahrnující kom-
pletní v˘voj a pfiípravu v˘roby i absol-
vování pfies 3 milionÛ testovacích kilo-
metrÛ, staãilo pouh˘ch 29 mûsícÛ. Uve-
dená doba je o to pozoruhodnûj‰í, Ïe
se v pfiípadû Roomsteru nejednalo jen
o vytvofiení nové karoserie na existující
koncernové platformû.

Tajemství základu tohoto vozu
odkryl vedoucí v˘voje ·kody Auto
Harald Ludanek aÏ pfii mezinárodní
prezentaci Roomsteru v Praze. „Ptáte
se na základ tohoto vozu, na jaké vznikl
platformû? Îádná platforma zde není,
protoÏe Roomster byl sestaven z kon-
cernov˘ch modulÛ. Z nich byla vytvo-
fiena zcela nová základní komponenta
vozu. Pfiední ãást vyuÏívá stejné modu-
ly jako Fabia, zadní jsou zase z Octavie
a stfiední ãást podlahové plo‰iny je zce-
la nová stejnû, jako fiada dal‰ích kompo-

nent. Celek pak byl patfiiãnû vyztuÏen,
aby bylo dosaÏeno potfiebné tuhosti.
Z koncernové nabídky byly pouÏity
pohonné jednotky i nápravy. ¤ízení je
napfiíklad modulem pfievzat˘m z nové
Octavie. U‰etfiilo se tak hodnû penûz

i ãasu, nicménû vyÏádalo si to spoustu
precizní inÏen˘rské práce, protoÏe se
jednalo o poprvé realizovan˘ koncept.
Obdobn˘m zpÛsobem pak byly sesta-
veny i moduly v interiéru, coÏ nám
umoÏnilo vytvofiit potfiebné varianty
v˘bav,“ fiekl nám v Praze Harald Luda-
nek.

Modularita nové generace koncerno-
v˘ch platforem tedy umoÏnila vytvofiit
podlahovou plo‰inu z nûkolika základ-
ních stavebních prvkÛ, které jsou
zkombinovány do nového celku. Díky
tomu bylo moÏné dosáhnout velmi
dlouhého rozvoru náprav (je o 39 mm
del‰í neÏ u octavie), potfiebného pro
dosaÏení velkého vnitfiního prostoru.
Dlouh˘ rozvor je navíc kombinován
s ne zcela bûÏn˘m vût‰ím rozchodem
kol vzadu neÏ vpfiedu, coÏ je zárukou
velké stability vozu.

„SníÏení spotfieby pohonn˘ch hmot
jsme dosáhli mimo jiné i niÏ‰í hmot-
ností.To nám, spolu se zadní nápravou
jako u Octavie, vytvofiilo prostor pro
velkou uÏitnou hmotnost. Nosná struk-
tura je z vût‰í ãásti vytvofiena z vysoko-
pevnostní oceli kombinované s nor-
mální ocelí.V˘sledkem je nadprÛmûrná
tuhost nosné struktury v krutu, kterou
Roomster vysoko vyniká nad standardy
vozÛ MPV,“ vysvûtlil nám Harald Luda-
nek.

Roomster uÏ není jedin˘m mode-
lem, kter˘ vyboãil z dosud nenaru‰itel-
né ‰ablony koncernov˘ch platforem.
Ve stejné dobû se totiÏ pfiedstavil
i Volkswagen Eos.Také tento roadster
se skládací pevnou stfiechou vznikl
nad rámec moÏností, dan˘ch striktním
vyuÏíváním koncernov˘ch platforem
a kombinuje moduly z nûkolika mode-
lÛ VW. Oba tyto znaãnû odli‰né auto-
mobily tak ukazují smûr, jak˘m se bude
v nejbliÏ‰í budoucnosti ubírat roz‰ifio-
vání modelové palety koncernov˘ch
znaãek.

Prostor pro Roomster
S Roomsterem ·koda Auto vstupuje

do zcela nového segmentu. Pfiitom,
podobnû jako u jin˘ch modelÛ znaãky,
je zafiazení tohoto vozu do nûkteré tra-
diãní kategorie velmi obtíÏné.

Vyboãení ze zabûhnut˘ch trÏních
segmentÛ je dÛleÏité pro to, aby se pfie-
de‰lo kanibalizaci v rámci koncernu.
Jak Volkswagen Touran, tak i Seat Altea
jsou natolik odli‰n˘mi automobily, Ïe
by pro marketingové stratégy nemûlo
b˘t problémem obracet se na zcela jiné
skupiny kupujících.

Cílem ·koda Auto je oslovit s Room-
sterem ‰irokou ‰kálu zákazníkÛ - od
individualistÛ, vyhledávajících aktivní
trávení volného ãasu, pfies rodiny
s mal˘mi dûtmi aÏ pro podnikatele hle-
dající praktické víceúãelové vozidlo.

Vedoucí prodeje ·koda Auto pro
stfiední Evropu Petr Podlipn˘ za konku-
renty Roomsteru oznaãil vozy jako jsou
Fiat Idea, Opel Meriva, Ford Fusion,
Renault Modus, ale také Toyota Corolla
Verso, Ford Focus C-MAX, Citroën Xsa-
ra Picasso ãi Renault Scénic. „Roomster
si najde své specifické místo na trhu
mezi zákazníky hledajícími kompaktní
vnûj‰í rozmûry souãasnû s velk˘m
vnitfiním prostorem.Ti ocení na‰í sna-
hu zlep‰it bûÏné ãinnosti ve voze.
Cílem projektu je získat nové zákazní-
ky a roz‰ífiit povûdomí o znaãce ·koda.
Roomster by mûl b˘t autem, ve kterém

se nejen jezdí, ale o kterém se také
mluví.“

Petr Podlipn˘ nám také definoval
cílové skupiny zákazníkÛ: „Jedná se
o lidi, ktefií si aktivnû organizují svÛj
voln˘ ãas s rodinou ãi partnery. Jsou to
lidé, ktefií jsou optimisty, dÛmyslní,
sportují, mají nejrÛznûj‰í koníãky a pfii-
tom rádi cestují a myslí i na své dûti.“

Novinky Roomsteru
Klíãem k inovativnímu pojetí vnitfiní-

ho prostoru Roomsteru byly pfiede-
v‰ím dvû vûci – mimofiádnû dlouh˘ roz-
vor náprav (2617 mm pfii délce jen
4205 mm) a nová koncepce zadních
sedadel VarioFlex. Systém VarioFlex je
dílem vlastních konstruktérÛ ·koda
Auto.Ti stáli pfied nelehk˘m úkolem –
dosáhnout velkou variabilitu vyuÏití
zadních sedadel a souãasnû najít tako-
vé jejich uspofiádání, které by bylo
v˘robnû nenároãné a málo nákladné.
Proto jsou zadní sedadla upevnûna pfií-
mo k podlahové plo‰inû a namísto
zapou‰tûní do podlahy se vyjímají
z vozu.Tato manipulace je velmi snad-
ná, ov‰em negativním dÛsledkem jsou
jejich pomûrnû skromné rozmûry, kte-
ré tak jsou vhodné spí‰ pro dûti neÏ
dospûlé cestující.Vzhledem k pfievaÏu-
jícímu urãení vozu – tedy pro dva
dospûlé aÈ jiÏ s dûtmi nebo bez nich, by
to nemûlo b˘t problémem. PfiipomeÀ-
me, Ïe první generace ·kody Octavia
uspûla s nedostateãn˘m prostorem na
zadních sedadlech v segmentu, kde to
problémem skuteãnû bylo.

Zajímavostí designu vozu je vytvofie-
ní dvou stylisticky odli‰en˘ch prostorÛ,
a to jak navenek, tak i uvnitfi. Dynamic-
k˘ Driving room s pfiedními sedadly
a pracovi‰tûm fiidiãe je koncipován tak,
aby vyvolával dojem pfiední ãásti leta-
dla. ¤idiã v Roomsteru nesedí tak vyso-
ko, jako je tomu bûÏné ve vozech MPV.
Namísto toho zaujímá polohu obdob-
nou jako v sedanu stfiední tfiídy. Naopak
prostorn˘ Living room vzadu charakte-
rizují navenek rozmûrná boãní okna
dvefií a uvnitfi zv˘‰ená poloha variabil-
ních zadních sedadel. Technickou
novinkou v nabídce ·koda Auto jsou
projektorové halogenové svûtlomety
s natáãením závisl˘m na poloze volan-
tu. KaÏd˘ z pfiedních svûtlometÛ se
natáãí pod ponûkud jin˘m úhlem.
Navíc jsou mlhové svûtlomety vybave-
ny novou funkcí Corner, zlep‰ující
osvûtlení prostoru v zatáãce rozsvíce-
ním vnitfiního mlhového svûtlometu
pfii odboãování malou rychlostí.

Škoda Roomster N1
O tom, Ïe ·koda Auto uÏ nehodlá

ponechávat na domácím trhu voln˘
prostor konkurenci jako dfiíve, svûdãí
okamÏitá nabídka Roomsteru ve verzi
N1 s moÏností odeãtu DPH. V této
podobû je moÏné tento vÛz vyuÏívat
souãasnû jako prostornou dodávku
k podnikatelské ãinnosti i jako rodin-
n˘ automobil. Na rozdíl od nûkter˘ch
jin˘ch kompaktních MPV není úprava
na úkor variability zadních sedadel,
protoÏe Roomster N1 je vybaven
posuvnou dûlicí pfiepáÏkou, kterou lze
ukotvit jak za zadními sedadly, tak i za
pfiedními. Roomster N1 tedy lze pouÏí-
vat jako pûtimístn˘ automobil s úloÏ-
n˘m prostorem o objemu 400 l
(u osobní verze to je 450 aÏ 530 l pod-
le polohy zadních sedadel) nebo dvou-
místn˘ s úloÏn˘m prostorem o objemu
aÏ 1210 l (u osobní verze to je 1780 l).
Roomster N1 se dodává se stejn˘mi
pohonn˘mi jednotkami jako osobní
verze i ve stejn˘ch úrovních v˘bavy.v

ROOMSTER NEVZNIKL NA ZÁKLADĚ JEDINÉ KON-
CERNOVÉ PLATFORMY, ALE SESTAVENÍM NĚKOLIKA
MODULŮ

h

ROOMSTER SE ROVNOU NABÍZÍ I V UŽITKOVÉ
VERZI N1

h

MODULOVÁ STAVEBNICE SE SKLÁDÁ V TOVÁNĚ
ŠKODA AUTO V KVASINÁCH

h

v pokračování ze strany 1
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ÚSILÍ ŠKODA AUTO
O EXPANZI NA ZAHRANIČ-
NÍ TRHY ROZŠIŘOVÁNÍM
VÝROBY V ZAHRANIČÍ
DOSTÁVÁ NOVÉ ROZMĚRY

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

·koda Auto pokraãuje v naplÀování
svého strategického plánu roz‰ifiování
v˘roby v zahraniãí.V˘znamnou podpo-
ru pro nûj znamenalo nedávné otevfie-
ní logistického stfiediska ·koda Auto
CKD Centrum.To je urãeno pro záso-

bování montáÏních závodÛ na Ukraji-
nû, v Indii, Bosnû a Hercegovinû
a v Kazachstánu. V budoucnu bude
vyuÏito i po zahájení montáÏe vozÛ
·koda v Rusku. Logistické centrum je
projektováno pro kompletní pfiípravu,
balení a expedici vozÛ ·koda v rÛz-
n˘ch stavech rozloÏenosti v montáÏ-
ních sadách SKD (Semi Knocked
Down), MKD (Medium Knocked
Down) a CKD (Complete Knocked
Down) podle potfieb jednotliv˘ch
montáÏních závodÛ. Komponenty
a montáÏní moduly se vyrábûjí v závo-
dech v Mladé Boleslavi (pro vozy Fabia
a Octavia), Vrchlabí (pro Octavii
a Octavii Tour) a Kvasinách (pro
Superb). Do konce roku 2005 bylo ze
závodÛ spoleãnosti ·koda Auto v âeské
republice vyexpedováno celkem 283
200 rozloÏen˘ch vozÛ. PfiipomeÀme
je‰tû, Ïe uÏ ve 20. a 30. letech se z Mla-
dé Boleslavi vyváÏely rozloÏené vozy
do Japonska, Velké Británie, Austrálie
a Sovûtského svazu a v 60. a 70. letech
na Nov˘ Zéland, do Pákistánu a Turec-
ka.

Nová fáze na Ukrajině
Do nové fáze vstoupila ãinnost mon-

táÏního závodu Eurocar v ukrajinském
Solomonovu, kde se od roku 2002
montují vozy ·koda. Roz‰ífiení areálu
o novou halu umoÏnilo zv˘‰ení pro-
dukce vozÛ ·koda o tisíce kusÛ roãnû.

Dosud se v Solomonovu montovaly
vozy pouze v reÏimu SKD, nyní se
budou první vozy montovat v reÏimu
MKD.V praxi to znamená vy‰‰í stupeÀ
rozloÏenosti. Na rozdíl od SKD pfiichází
na Ukrajinu karoserie nikoli kompletní,
ale se v‰emi montáÏními díly zvlá‰È. Pro
novou MKD montáÏ vyrostla v závodû
Eurocaru zcela nová moderní hala. Cel-
ková kapacita v˘roby ãiní 45 000 vozÛ
roãnû.V Solomonovu se montuje kom-
pletní modelové paleta ·koda, tedy
Octavia, Octavia Tour, Fabia a Superb.
V závodu se také montují vozy koncer-
nov˘ch znaãek VW a Audi. Nová mon-
táÏní hala byla otevfiena za úãasti ãlena

pfiedstavenstva ·koda Auto pro v˘robu
a logistiku Horsta Mühla, za ukrajin-
skou stranu se zúãastnili pfiedseda
dozorãí rady Eurocaru O. P. Bojarin
a generální fieditel závodu A. M. Jagiãev.
„Novou montáÏ se podafiilo rozbûh-
nout za tfiináct mûsícÛ, a to díky per-
fektní spolupráci ·koda Auto a na‰ich
partnerÛ ze spoleãnosti Eurocar. Spo-
leãn˘m úsilím získala znaãka ·koda
opût silnûj‰í pozici pro expanzi na
zdej‰ím trhu,“ prohlásil Horst Mühl.
Ukrajinsk˘ trh patfií ke klíãov˘m v roz-
vojové strategii ·koda Auto.Vloni bylo
v Solomonovu smontováno 9788 vozÛ
·koda, ale spu‰tûním montáÏe MKD by
se mûl letos objem v˘roby zv˘‰it aÏ na
16 000 vozÛ ·koda.

Montáž v Rusku
Pfiedseda pfiedstavenstva koncernu

Volkswagen Bernd Pischetsrieder
a pfiedseda pfiedstavenstva ·koda Auto
Detlef Wittig podepsali v Moskvû
smlouvy s Ruskou federací a oblastí
Kaluga o v˘stavbû montáÏního závodu.
Bude vybudován ve mûstû Kaluga,
zhruba 160 km jihozápadnû od Mosk-
vy. Kaluga má více neÏ 330 000 obyva-
tel a platí za v˘znamné centrum v˘zku-
mu a prÛmyslu. Je také sídlem vlády
stejnojmenné autonomní oblasti. Za
ruskou stranu smlouvy podepsali
ministr German Gref a guvernér oblasti
Kaluga Anatolij Artamonov. „Chceme

je‰tû lépe vyuÏít moÏnosti rÛstu ruské-
ho trhu a pomocí nového závodu posí-
lit pozici znaãky ·koda v Rusku," fiekl
v Moskvû Detlef Wittig.

V Rusku lze kvÛli vysokému clu na
dováÏené automobily ve v˘‰i 25% nové
vozy nabízet za konkurenceschopné
ceny pouze tehdy, pokud budou také
v Rusku vyrábûny. „Spoleãnû s tím, Ïe
cla na importované montáÏní díly kles-
nou na 3 %, mÛÏeme pro na‰e vozy kal-
kulovat v˘hodnûj‰í ceny.Tím zv˘‰íme
objem prodeje v Rusku a souãasnû zv˘-
‰íme objem dodávky z na‰ich v˘rob-
ních závodÛ v âeské republice a zv˘‰í-
me tak zamûstnanost," prohlásil pfied-
seda pfiedstavenstva ·koda Auto Detlef
Wittig.

V první fázi se od druhé poloviny
roku 2007 budou v Kaluze montovat
ãásteãnû rozloÏené vozy Volkswagen
a ·koda. Jako první model bude z linky
sjíÏdût ·koda Octavia. SoubûÏnû se bude
budovat kompletní v˘roba se svafio-
vnou, lakovnou a montáÏí. Zahájení její-
ho provozu je plánováno na první polo-
vinu roku 2009. Cílem projektu je zv˘‰it
odbyt z dne‰ních zhruba 10 000 vozÛ
·koda roãnû na 30 000 aut.Vedle mode-
lu Octavia se budou v Rusku v˘hledovû
montovat také vozy Fabia a Superb.

Více modelů v Číně
JiÏ dfiíve uzavfiená rámcová smlouva

s ãínsk˘mi partnery o v˘robû vozÛ ·ko-
da v âínû byla roz‰ífiena o kontrakty.
Kromû jiÏ dohodnuté licenãní v˘roby
vozÛ ·koda Octavia budou souãástí
tamního v˘robního programu také
modelové fiady Fabia a Superb.V˘roba
vozÛ ·koda Octavia bude v âínû zahá-
jena v roce 2007, dal‰í modely pfiibu-
dou pozdûji.V‰echny tfii modely ·koda
se budou vyrábûny v závodech spoleã-
nosti Shanghai Volkswagen.V ·anghaji
jiÏ pÛsobí t˘m expertÛ spoleãnosti
·koda Auto, kter˘ pfiipravuje rozjezd
tohoto projektu. Prodej a servis vozÛ
·koda v âínû bude probíhat prostfied-
nictvím sítû vybran˘ch exkluzivních
prodejcÛ znaãky ·koda.Vozy vyrábûné
v âínû budou urãeny v˘hradnû pro
místní trh.

Pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnos-
ti ·koda Auto Detlef Wittig v této sou-
vislosti fiekl: „Nové licenãní smlouvy
potvrzují, Ïe âínu povaÏujeme za
jeden ze strategick˘ch trhÛ pro budou-
cí rozvoj znaãky. Díky spolupráci
s na‰imi ãínsk˘mi partnery se znaãce
·koda dostane maximální podpory pro
zaji‰tûní její úspû‰né budoucnosti
v âínû.“ v

NOVĚ OTEVŘENÉ LOGISTICKÉ CKD CENTRUM MÁ PRO ZÁSOBOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH MONTÁŽNÍCH
ZÁVODŮ KLÍČOVÝ VÝZNAM

h

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA VW BERND PISCHETSRIEDER, RUSKÝ MINISTR OBCHODU GERMAN GREF
A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ŠKODA AUTO DETLEF WITTIG PODEPISUJÍ SMLOUVU O VÝSTAVBĚ
MONTÁŽNÍHO ZÁVODU V RUSKU

h

Škodovky jdou do světa



PRO LEPŠÍ POROZUMĚNÍ
PROJEKTU, JEHO PŘIBLÍŽE-
NÍ OBYVATELŮM SLOVEN-
SKA A ZÍSKÁNÍ RESPEKTU
MEZI ODBORNOU VEŘEJ-
NOSTÍ SE VEDENÍ KIA
MOTORS ROZHODLO PRO
NEBÝVALE OTEVŘENOU
PREZENTACI DOKONČOVA-
NÉ TOVÁRNY V ŽILINĚ

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

ŽILINA | Tempo, jaké nasadila Kia
Motors pfii dob˘vání evropsk˘ch trhÛ,
vyráÏí dech. Bûhem tfií let pfiedstavila
uÏ sedm zcela nov˘ch modelÛ – Pican-
to, Rio, Cerato, Magentis, Sportage, Car-
nival a Carens.Ale to v‰e je teprve jen
pfiíprava na uvedení vozu, kter˘ by mûl
zcela zmûnit vnímání znaãky evropsk˘-
mi zákazníky. Proto se pro tento vÛz
zatím pouÏívá pracovní oznaãení ED -
European Dream, tedy Evropsk˘ sen.

Potřebné zázemí
Pfiedstavitelé Kia Motors se hodnû

pouãili z chyb jin˘ch pfii realizaci své
vize dob˘vání Evropy.Vûdí, Ïe mít kva-
litní produkty je dÛleÏité, ale nikoliv
postaãující. Proto  se Kia Motors roz-

hodla pfievzít prodejní síÈ v Evropû do
sv˘ch rukou. Bûhem krátké doby
odkoupila své zastoupení uÏ ve 12
zemích, coÏ znamená, Ïe pfiímo fiídí
70 % ve‰kerého prodeje v Evropû.

Rychl˘ rÛst prodeje vyÏaduje i pat-
fiiãné administrativní, servisní a logis-
tické zázemí. Proto se ve Frankfurtu n.
M. buduje nové evropské ústfiedí firmy,
které poskytne odpovídající podmínky
pro dovozní organizace i jednotlivé
zákazníky.Toto stfiedisko bude otevfie-
no na jafie 2007.

Jeho souãástí bude i stfiedisko desig-
nu, které se tak osamostatní od sester-
ské firmy Hyundai. Spolu s Hyundaiem
Kia vyuÏívá a i nadále bude vyuÏívat
v˘vojové stfiedisko v Rüsselsheimu,
kde se nové modely uzpÛsobují speci-
fick˘m podmínkám evropsk˘ch trhÛ
a je zde i v˘voj vznûtov˘ch motorÛ
pro obû znaãky.

Evropským výrobcem
V prosinci 2006 vyjede ze Îiliny

první sériovû vyroben˘ vÛz ED a zahájí
tím úplnû novou kapitolu v historii
automobilky. Kia se pak promûní
z rychle se rozvíjejícího dovozce ve
znaãku nabízející rozmanité vozy
z rÛzn˘ch zdrojÛ.V Îilinû má b˘t dosa-
Ïeno nejvy‰‰í moÏné produktivity -
3000 zamûstnancÛ zde bude vyrábût
300 000 vozÛ roãnû. Se sto vozy na

zamûstnance a rok se tato továrna
zafiadí mezi absolutní ‰piãku na svûtû.

S pomocí produkce v Îilinû by mûl
prodej znaãky Kia v Evropû v roce
2010 pfiekroãit hranici pÛl milionu
vozÛ. Kia ale má mnohem vût‰í cíle,
neÏ kolik vyjadfiují ãísla. Chce se zafia-
dit na ‰piãku v hodnocení spokojenos-
ti zákazníkÛ. A k tomu nestaãí jen
masová produkce. Na Slovensko proto
nemífií za lacinou pracovní silou ale za
zku‰en˘mi a ‰ikovn˘mi dûlníky. Kromû
produktivity totiÏ je neménû dÛleÏitá
i ‰piãková kvalita produkce.

„V Îilinû jsme aplikovali v‰echny
na‰e znalosti a zku‰enosti. Na‰e v˘rob-
ní strategie je zaloÏena na tfiech pilífiích
– kvalitû, flexibilitû a produktivitû.
S nejvy‰‰í kvalitou, nejefektivnûj‰í flexi-
bilitou a produktivitou mÛÏeme dodá-
vat na evropsk˘ trh konkurenceschop-
n˘ produkt a zajistit s ním nejvy‰‰í
míru uspokojení ze strany zákazníkÛ,“
fiíká prezident Kia Motors Slovakia
(KMS) In-Kyu Bae. „Pro dosaÏení stálé
kvality v˘roby jsme instalovali nejmo-
dernûj‰í v˘robní technologie.Vûfiím, Ïe
spoleãnû s velmi dobfie za‰kolen˘mi
dûlníky budeme dodávat v˘robky v té
nejvy‰‰í kvalitû,“ dodal pan Bae.

O práci v Îilinû se ucházelo 20 000
zájemcÛ, z nichÏ bylo dosud vybráno
1200 zamûstnancÛ. Z nich 650 absol-
vovalo za‰kolení v Koreji. Plánovaného

poãtu 3000 zamûstnancÛ bude dosaÏe-
no do roku 2009. Kromû 300 000 auto-
mobilÛ roãnû se Îilina stane téÏ jedi-
n˘m místem, kde budou Kia a Hyundai
v Evropû vyrábût motory. Bude to také
jediná v˘roba motorÛ na Slovensku.

Nejen auta
V˘stavba v˘robního závodu a po-

tfiebné infrastruktury si vyÏádala celko-
vé investice ve v˘‰i 1,1 miliardy eur.
V prÛbûhu kvûtna byla dokonãena
instalace v˘robních technologií. UÏ
pfied tím zaãala zku‰ební montáÏ vozÛ
Sportage z dovezen˘ch dílÛ jako pfií-
prava zamûstnancÛ na nov˘ styl práce.
Viceprezident Kia Motors Europe Jean-
Charles Lievens nám poãátkem ãer-
vence znovu potvrdil, Ïe v‰e probíhá
hladce, dokonce s dvoumûsíãním
pfiedstihem proti pÛvodnímu harmo-
nogramu, coÏ vytváfií prostor pro dal‰í
zvy‰ování kvality.

V sousedství v˘robního areálu
vyrÛstá dodavatelsk˘ park,ve kterém uÏ

sídlí spoleãnosti Hysco, dodávající v˘lis-
ky z ocelového plechu, Glovis a Mobis,
coÏ je hlavní dodavatel modulÛ, pfied-
stavujících 42,7 % dodávek. Kromû
toho je zde i v˘roba motorÛ. Jejich pro-
dukce umoÏÀuje v˘robu tfií rÛzn˘ch fiad
(záÏehové Gamma CVVT 1,4 l a 1,6 l,
vznûtové U CRDi VGT 1,6 l a záÏehové
D CVVT 2,0 l). Odlitky blokÛ motorÛ
a dal‰í komponenty se sem zatím vozí
z Nûmecka, ale hledají se dodavatelé ze
Slovenska ãi âeské republiky. Kontrola
kvality zde vyuÏívá statistick˘ch metod
a laserov˘ch mûfiidel. MontáÏ motorÛ je
ze 35 % robotizovaná, pfiiãemÏ se rÛzné
typy motorÛ stfiídají na jediné v˘robní
lince. Plánovaná produkce je 200 000
motorÛ za rok.

Zatím nanečisto
Pfii prohlídce zaujme jako první

mnoÏství prosklen˘ch ploch – sklenû-
né stûny umoÏÀují transparentní
komunikaci, zatímco sklenûné stropy
zlep‰ují osvûtlení.

V lisovnû jsou dvû hlavní lisovací lin-
ky s nejvût‰ím lisem 5400 t. KaÏd˘
vyroben˘ díl se kontroluje mûfiicím
robotem s optick˘m mûfiením.Vyrobe-
né díly se ukládají do palet roboty
a skladují pomocí automatizovaného
skladovacího systému obhospodafiují-
cího 650 rÛzn˘ch dílÛ. HlubokotaÏné
plechy se dováÏejí z Francie.

Karosárna je uspofiádána tak, Ïe je
moÏné vyrábût souãasnû aÏ sedm rÛz-
n˘ch modelÛ. Bylo zde dosaÏeno 100%
automatizace s pouÏitím 310 robotÛ.
Specialitou je patentovaná technologie
svafiování bokÛ karoserie. KaÏdá hoto-
vá karoserie se kontroluje pomocí
robotÛ vybaven˘ch laserov˘mi ãidly.
Jedná se o stejn˘ kontrolní systém, jak˘
pouÏívá BMW.

Jedním z míst, kam za provozu není
moÏné pro náv‰tûvníky se dostat, je
lakovna. Na‰e náv‰tûva v Îilinû byla
v˘jimkou.V lakovnû je instalováno 46
robotÛ a pouÏívá se zde systém Rotati-
on Dipping, pfii kterém se povrch karo-
serie smáãí jejím ponofiením a úplnou
rotací.

Koneãnou montáÏ znaãnû usnadÀu-
je modulov˘ systém. Na pfiesnost
dohlíÏejí automatizovaná kontrolní
pracovi‰tû. Na koneãné ‰piãkové kvali-
tû se ale podílejí v‰ichni zamûstnanci,
ktefií jsou pro to patfiiãnû vy‰koleni
a pfiedev‰ím motivováni. Cílem je pro-

blémÛm pfiedcházet dfiíve, neÏ nasta-
nou. Kontrola jakosti vyuÏívá systém
Zero Defects, zde naz˘van˘ DDTZ
(Drive Defects To Zero). Základem
úspûchu tohoto systému je t˘mová
práce v rámci monitorovacího systé-
mu KMS (Kia Monitoring System).
Závûreãná kontrola hotov˘ch vozÛ
probíhá v uzavfieném ãistém prostoru
a uskuteãÀuje se pomocí kombinace
mûfiicích a zku‰ebních robotÛ spoleã-
nû se zku‰en˘mi pracovníky.V areálu
bude je‰tû letos otevfiena zku‰ební drá-
ha urãená nejen pro zkou‰ení vyrobe-
n˘ch vozÛ, ale umoÏÀující i seznámení
s nimi pro zákazníky.

V sousedství kanceláfií montáÏní
haly jsme si mohli prohlédnout také
monitorovací stfiedisko vybavené
nejmodernûj‰ími sledovacími techno-
logiemi a umoÏÀujícími prÛbûÏné sle-
dování ve‰ker˘ch ãinností ve v˘robû.
Na ústfiedním panelu je 32 obrazovek,
na které se pfiená‰í signál z 58 televiz-
ních kamer nainstalovan˘ch ve v‰ech
v˘robních halách.Tím, Ïe je zde moÏné
v reálném ãase po 24 hodin dennû sle-
dovat nejen stav v˘roby, ale i vnûj‰í
prostory závodu, plní tento systém
i bezpeãnostní funkci.

Na konci prohlídky se s námi louãil
viceprezident KMS Chang-Kyun Han
slovy: „Dnes naposledy jste mohli
vidût i to, co uÏ zde pozdûji nikdo neu-
vidí.“ Lze s tím souhlasit.VÏdyÈ kromû
zku‰ební montáÏe vozÛ Sportage
z dovezen˘ch dílÛ jsme se mohli na
nûkolika místech setkat i s vozy ED,
a to dokonce i s karoserií kombi.

A co dále?
Pfii prohlídce samozfiejmû padla

i otázka, jak dále po roce 2010.Areál
podle prezidenta KMS Ina-Kyu Baeho
umoÏÀuje bezproblémové roz‰ífiení
v˘roby tak, aby se tu uÏ v roce 2010

mohlo vyrábût aÏ 400 000 vozÛ roãnû.
Dal‰í roz‰ífiení je moÏné v rámci hranic
továrny, ale to uÏ by vyÏadovalo v˘stav-
bu dal‰ích v˘robních hal. Pfiedstavitelé
KMS se netají tím, Ïe je reálné,
a dokonce se o tom uÏ nyní skuteãnû
jedná, aby se v Îilinû vyrábûlo aÏ
500 000 vozÛ roãnû.V‰e záleÏí na tom,
zda se podafií udrÏet dosavadní tempo
rozvoje, zda model ED uspûje na nej-
dÛleÏitûj‰ích trzích, ale také na tom,
zda o nûj bude zájem i na jin˘ch konti-
nentech, kam by se pfiípadnû mohl ze
Slovenska vyváÏet.

Pfii v˘bûru místa byla rozhodující pfie-
dev‰ím logistika. Stfied Slovenska je
dostupn˘ jak pro celou západní Evropu,
tak i její v˘chod, kter˘ je v budoucích
plánech Kia Motors neménû v˘znam-
n˘m odbyti‰tûm.Ze Îiliny také není tak
daleko do Frankfurtu ani Rüsselsheimu.
Logistické pfiednosti ale zatím mají
zásadní chybu - chybûjící úsek dálnice
ãiní cestu z Bratislavy do Îiliny pro
osobní i nákladní vozy martyriem. v

Kia chce více modelů, více vyrábět i více prodávat
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Plánovaná produkce KMS v Žilině

rok výrobní kapacita počet zaměstnanců vyráběné vozy
2006 5000 1837 ED 5dv., Sportage
2007 150 000 2163 ED 5dv., ED Wagon, Sportage
2008 225 000 2308 ED 5dv., ED Wagon, ED 3dv., Sportage
2009 300 000 3000 ED 5dv., ED Wagon, ED 3dv., Sportage, malé SUV
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ÚDAJE O REGISTRACÍCH NOVÝCH AUTOMOBILŮ, UVE-
ŘEJŇOVANÉ SVAZEM DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ, UMOŽ-
ŇUJÍ PODROBNOU ANALÝZU JEDNOTLIVÝCH SEGMEN-
TŮ TRHU

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

PRAHA | Po roce se vracíme k detailní anal˘ze ãeského trhu s nov˘mi automobi-
ly, tentokrát uÏ na základû údajÛ o prvních registracích (proto nejsou údaje za
rok 2004 uvefiejnûné pfied rokem zcela shodné s tûmi, které máte pfied sebou).
Stejnû jako vloni anal˘za vychází ze zvlá‰tního rozdûlení do kategorií, které jsme
pfievzali od na‰eho partnerského ãasopisu Automotive News Europe.Toto rozdû-
lení poskytuje mnohem detailnûj‰í pfiehled o situaci v jednotliv˘ch obchodních
kategoriích neÏ kategorizace JATO Dynamics, pouÏívaná ve statistikách SDA.
Samozfiejmû se i u tohoto rozdûlení objevují nûkteré modely, jejichÏ zafiazení
mÛÏe b˘t diskutabilní.To je ale problémem kaÏdé kategorizace.

Vzhledem ke specifice ãeského trhu jsme pfiehled o registracích nov˘ch osob-
ních automobilÛ roz‰ífiili také o údaje o uÏitkov˘ch automobilech, protoÏe verze
N1 hrají v˘znamnou roli v bilanci mnoha modelÛ osobních vozÛ a v nûkter˘ch
segmentech se sem pfiesunula podstatná ãást prodeje.

Do anal˘zy samozfiejmû nemohly b˘t zapoãteny vozy, které byly do âeské
republiky dovezeny v rámci individuálních dovozÛ a statistika SDA je uvádí jako
nezafiazené jen s uvedením znaãky.

Miniautomobily
Prodej miniautomobilÛ se u nás rapidnû zvy‰uje, coÏ je dáno agresivní ceno-

vou politikou nûkter˘ch znaãek a ãásteãnû i pfiíchodem nov˘ch modelÛ vãele
s trojicí vozÛ z kolínské automobilky TPCA, z nichÏ byl zdaleka nejúspû‰nûj‰ím
Peugeot 107 (310 registrací oproti 120 Toyoty Aygo a 103 Citroënu C1). I po pod-
statném zv˘‰ení prodeje je ale podíl tohoto segmentu  na ãeském trhu 3,73 %
stále mnohem men‰í, neÏ je tomu v Evropû, kde dosahuje témûfi 5 %. Pozici nej-
prodávanûj‰ího vozu uhájil Fiat Panda, ale pozoruhodn˘ je nárÛst prodeje relativ-
nû nepfiíli‰ nov˘ch vozÛ Kia Picanto a Hyundai Atos.

Segment dále zahrnuje: Fiat Seicento, Renault Twingo, Ford Ka, Toyota Aygo, Citroën
C1, Smart ForTwo a Peugeot 1007.

Malé automobily
Nejprodávanûj‰í segment v Evropû u nás rovnûÏ zaujímá dominantní postave-

ní, ale s dvojnásobn˘m podílem na trhu (49 %).Ten je samozfiejmû dán mimofiád-
n˘m postavením nejprodávanûj‰ího automobilu ãeského trhu ·kody Fabia. Roz-
dûlení Automotive News Europe sem navíc fiadí i Dacii Logan, o kterou je u nás
zájem sice men‰í neÏ jinde, nicménû i tak velk˘. Pozoruhodn˘ je pokraãující rÛst
prodeje Hyundaie Getz, z hlediska automobilového trhu uÏ pomûrnû letitého
vozu.V leto‰ním roce by mûl tento segment je‰tû posílit pfiíchod nov˘ch genera-
cí Fiatu Grande Punto, Renaultu Clio a Toyoty Yaris. Zejména u ·kody Fabia je
dobfie patrná specialita ãeského trhu, kterou je rostoucí prodej verzí N1. Mírn˘
pokles registrací osobních variant vyrovnává rÛst prodeje uÏitkov˘ch variant.

Segment dále zahrnuje: Chevrolet Kalos, Suzuki Ignis, Seat Ibiza, Fiat Punto, Seat Cor-
dóba, Opel Corsa, Honda Jazz, Nissan Micra, Suzuki Swift, Mazda2, Mistubishi Colt,
Citroën C2, Volkswagen Fox, Lada VAZ 21, Smart ForFour, Dacia Solenza a Subaru Justy.

Nižší střední třída
Zatímco v Evropû tento dfiíve nejprodávanûj‰í segment vykazuje pozvoln˘

odliv kupujících s poklesem k hranici 20 % podílu na trhu, u nás vykázal rÛst na
27 %, a to i pfiesto, Ïe fiad zákazníkÛ dává pfiednost verzím N1. Dominantní posta-
vení si zde totiÏ udrÏuje ·koda Octavia, kterou sem segmentace Automotive
News Europe fiadí. Zajímavé je zv˘‰ení prodeje Renaultu Mégane a zejména
Hyundaie Accent, v pfiípadû korejského vozu dokonce pfied leto‰ním pfiedstave-
ním nové generace.

Segment dále zahrnuje: Citroën C4, Mazda3, Fiat Stilo, Seat Léon, Chevrolet Lacetti,
Nissan Almera, Kia Cerato, Honda Civic, Kia Rio, Seat Toledo, Mitsubishi Lancer, Volkswa-
gen Bora, Citroën Xsara, Subaru Impreza, Volkswagen Jetta, Chrysler Neon, Chrysler PT
Cruiser, Volkswagen New Beetle a Suzuki Liana.

Vyšší střední třída
Vozy tohoto segmentu v Evropû pfiestávají b˘t zajímavé pro zájemce o rodinné

automobily, protoÏe tuto roli pfiebírají minivany. U nás mají tyto vozy s ménû neÏ
4 % jen poloviãní podíl na ãeském trhu v porovnání s evropsk˘m standardem,
coÏ je dáno pfiedev‰ím tím, Ïe mnoho zájemcÛ o vozy této velikosti volí ·kodu
Octavia, kterou rozdûlení Automotive News Europe fiadí do niÏ‰ího segmentu.
Postavení neohrozitelné jedniãky tohoto segmentu je‰tû posílil Volkswagen Pas-
sat s pfiíchodem nové generace, pfiiãemÏ je pravdûpodobné, Ïe letos se jeho
postavení je‰tû zlep‰í, aniÏ by byl v dohledu váÏn˘ konkurent.Verze kombi se
v tomto segmentu prodávají témûfi v˘hradnû ve verzích N1, kter˘ch se prodá
témûfi polovina z poãtu osobních variant.

Segment dále zahrnuje: Hyundai Elantra, Toyota Avensis, Honda Accord, Citroën C5
Nissan Primera, Chevrolet Nubira, Chrysler LX, Opel Signum, Mitsubishi Carisma a Peu-
geot 406.

Velké automobily
V konkurenci exkluzivních znaãek se tento segment v Evropû prakticky vytrá-

cí. Jeho podíl uÏ nedosahuje ani 0,5 %, ale u nás je to 2,6 % díky ·kodû Superb.
Pouze Subaru Legacy nabízí také kombi, takÏe svou bilanci vylep‰uje prodejem
verzí N1.

Segment dále zahrnuje: Subaru Legacy, Fiat Croma, Kia Magentis, Chevrolet Evanda,
Renault Vel Satis, Kia Opirus, Hyundai Grandeur, Hyundai XG, Chrysler Sebring
a Citroën C6.

Malé minivany
V Evropû rychle rostoucí segment trhu (blíÏí se hranici 4 % podílu na trhu)

je pro nejroz‰ífienûj‰í skupinu ãesk˘ch zákazníkÛ, kterou jsou mladé rodiny
s dûtmi, pfiíli‰ drah˘. Proto u nás navzdory pfiíchodu mnoha zajímav˘ch novi-
nek prodejnost tûchto vozÛ klesala spolu s poklesem zájmu o stárnoucí dvojãa-
ta Opel Agila/Suzuki Wagon R+.Vloni ale pfii‰el nov˘ impuls v podobû zatrak-
tivnûní nabídky Fordu Fusion a v˘sledek se okamÏitû dostavil. Fusion se navíc
dobfie prodává i jako N1. S trochou zpoÏdûní se koneãnû probudil i prodej
Renaultu Modus, takÏe cel˘ segment poskoãil na uÏ zajímav˘ podíl 1,5 % ãeské-
ho trhu.

Analýza českého trhu

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Škoda Fabia 36258 40133 57,30 % 3060 172
2. (6.) Renault Thalia 3738 2031 5,90 % – –
3. (3.) Hyundai Getz 2901 2407 4,58 % 12 19
4. (2.) Peugeot 206 2863 3704 4,52 % 290 206
5. (21.) Dacia Logan 2542 193 4,02 % – –
6. (8.) Volkswagen Polo 2012 1565 3,18 % 2 1
7. (5.) Toyota Yaris 1879 2057 2,97 % 5 22
8. (7.) Citroën C3 1827 1570 2,89 % – –
9. (4.) Ford Fiesta 1602 2213 2,53 % 91 104
10. (10.) Renault Clio 1035 1029 1,63 % 55 61
SEGMENT CELKEM: 63273 664327 – 3680 776

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Škoda Octavia 17500 16445 51,19 % 4744 764
2. (6.) Renault Mégane 2105 1219 6,16 % 827 641
3. (2.) Volkswagen Golf 1937 2288 5,67 % 290 115
4. (3.) Opel Astra 1919 1782 5,61 % 605 23
5. (8.) Hyundai Accent 1610 948 4,71 % – –
6. (3.) Ford Focus 1561 1688 4,57 % 975 904
7. (4.) Peugeot 307 1461 1695 4,27 % 486 823
8. (7.) Toyota Corolla 977 978 2,86 % – –
SEGMENT CELKEM: 33302 31885 – 8124 3352

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Volkswagen Passat1689 1450 34,25 % 519 426
2. (2.) Ford Mondeo 777 969 15,75 % 485 453
3. (6.) Peugeot 407 432 362 8,76 % 440 69
4. (3.) Mazda6 391 569 7,93 % 162 217
5. (9.) Renault Laguna 340 249 6,89 % 257 128
SEGMENT CELKEM: 5163 5732 – 2413 1841

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Škoda Superb 2476 2283 80,10 % – –
2. (4.) Hyundai Sonata 178 79 5,76 % – –
3. (2.) Peugeot 607 158 157 5,11 % – –
SEGMENT CELKEM: 3091 2783 – 165 134

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Fiat Panda 1062 943 22,38 % 87 4
2. (3.) Kia Picanto 1037 311 21,85 % – –
3. (2.) Chevrolet Spark/

Daewoo Matiz 781 765 16,24 % – –
4. (4.) Hyundai Atos 577 212 12,16 % – –
5. (–) Peugeot 107 310 – 6,53 % – –
SEGMENT CELKEM: 4746 2712 – 89 14
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Segment dále zahrnuje: Opel Agila, Fiat Idea a Mitsubishi Space Star.

Střední minivany
V Evropû pfiedstavují tyto vozy více neÏ 8 % prodeje nov˘ch vozÛ a jednoznaã-

nû zaujaly postavení rodinn˘ch vozÛ na úkor sedanÛ a kombi stfiední tfiídy. U nás
pro tyto automobily platí totéÏ, co pro malé minivany - jejich vût‰ímu roz‰ífiení je
na pfiekáÏku pomûrnû vysoká cena. Paradoxem je, Ïe prodej tûchto vozÛ se u nás
pfiesouvá do verzí N1. MoÏnost odpisu DPH tedy kupujícím stojí za to, Ïe ve vût-
‰inû pfiípadÛ pfiicházejí o jednu z nejvût‰ích pfiedností tûchto vozÛ, totiÏ variabili-
tu zadních sedadel.Vzhledem k úspûchu Seatu Altea, tedy vozu, kter˘ sv˘m cha-
rakterem je na hranici tohoto segmentu, je zfiejmé, Ïe na na‰em trhu tento para-
metr zatím není vnímán jako zásadní v˘hoda.

Segment dále zahrnuje: Volkswagen Touran, Toyota Corolla Verso, Nissan Almera Tino,
Mazda5, Kia Carens, Chevrolet Tacuma, Fiat Multipla, Mazda Premacy a Mercedes-Benz
Vaneo.

Velké minivany
Je‰tû nedávno se tomuto segmentu prorokovala velká budoucnost. Pak se ale

zájem kupujících pfiesunul více ke kompaktním vozÛm MPV, takÏe podíl tohoto
segmentu v Evropû je jen tûsnû nad hranicí 2 %. U nás se tyto vozy prodávají ve
vût‰ím mnoÏství ve verzích N1, takÏe na trhu osobních automobilÛ zaujímají
podíl jen 0,4 %. Paradoxem je, Ïe nejprodávanûj‰ím modelem tohoto segmentu
je v podstatû Mercedes-Benz Viano, jehoÏ se prodalo jen 44 kusÛ v osobní verzi
ale pln˘ch 154 v kategorii N1.

Segment dále zahrnuje: Chrysler Grand Voyager, Hyundai Trajet, Citroën C8, Peugeot
807, Ford Galaxy, Seat Alhambra, Mitsubishi Grandis, Chrysler Voyager. Mazda MPV
a Toyota Avensis Verso.

Malé vozy SUV
Segment s klesajícím zájmem kupujících u nás udrÏuje nad vodou rusk˘

nezmar Lada Niva. Nicménû v nejbliÏ‰í dobû by se mûlo o jeho oÏivení postarat
hned nûkolik novinek – uÏ letos Fiat Sedici a Suzuki SX4 a za pár let jej smûrem
k nejzajímavûj‰ím nepochybnû posune ·koda Yeti.

Segment dále zahrnuje: Honda HR-V a Jeep Wrangler

Střední vozy SUV
Tento segment roste po celé Evropû i u nás.V âeské republice by tento trend

byl dokonce je‰tû v˘raznûj‰í, pokud bychom pfiipoãetli i verze N1, kter˘ch se
prodává je‰tû mnohem více neÏ osobních. I ty ale zaujímají solidních 1,18 %
trhu, i kdyÏ napfiíklad vozu Kia Sorento se napfiíklad prodá takfika pûtinásobnû
více jako N1 neÏ osobních.Aktivita prodejcÛ v tomto segmentu se projevuje i
tím, Ïe právû mezi tûmito vozy se nejvíce mûní pofiadí na ãelních místech v Ïeb-

fiíãcích prodejnosti, pfiiãemÏ loÀsk˘ rok byl pfiedev‰ím ve znamení mohutného
náporu korejsk˘ch znaãek na úkor japonsk˘ch (ty evropské zatím zájem kupují-
cích o tento typ vozÛ nechává chladn˘m).

Segment dále zahrnuje: Subaru Forester, Nissan X-Trail, Kia Sorento, Mitsubishi Out-
lander, Mazda Tribute, Land Rover Freelander, Ford Maverick, Land Rover Defender, Nis-
san Terrano, Mitsubishi Pajero Sport, UAZ a Santana.

Velké vozy SUV
Tento segment vozÛ, urãen˘ch pfiedev‰ím pro americk˘ trh, reprezentuje podíl

na trhu jen 0,33 %, tedy asi tfietinov˘ neÏ v Evropû. Zájemci o velké terénní vozy
totiÏ ãasto dávají pfiednost exkluzivním znaãkám. O postavení mezi nejprodáva-
nûj‰ími pfii‰ly díky pfievaze zájmu o verze N1 Land Rover Discovery a Hyundai
Terracan.

Segment dále zahrnuje: Hyundai Terracan, Jeep Grand Cherokee, Land Rover Discove-
ry, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee, SsangYong Rexton, Nissan Patrol GR a Mercedes-
Benz G.

Roadstery a kabriolety
Po prvotním úspûchu nastupujících vozÛ kupé-kabrio s pevnou skládací stfie-

chou kupující u nás vloni o vozy nabízející moÏnost jízdy s vûtrem ve vlasech
zcela ztratili zájem. Pouh˘ch 93 novû registrovan˘ch automobilÛ proti 440
vozÛm v roce 2004 to jasnû dokládá. Nejvíce – 29 kusÛ – se prodalo uÏ letitého
Peugeotu 206 Cabrio, tedy nejkonvenãnûj‰ího z modelÛ tohoto segmentu. *)

Kupé
Prodej sportovních kupé vloni ponûkud vzrostl – ze 48 v roce 2004 na 141

vozÛ, takÏe dokonce pfiedãily otevfiené verze. Jedniãkou tohoto segmentu zÛstá-
vá Hyundai Coupé s prodejem 66 kusÛ. *)

*) Pozn.: Statistiky SDA neumožňují rozlišení sportovních verzí některých modelů, např.
Renaultu Mégane a Opelu Astra. Proto byly karoserie kupé a kabrio (resp. kupé-cabrio)
připočteny k základním modelům v nižší střední třídě. Ani tyto vozy by však zásadním způ-
sobem hodnocení těchto dvou okrajových segmentů nezměnily.

s novými automobily
poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (3.) Ford Fusion 954 256 48,52 % 297 –
2. (6.) Renault Modus 277 67 14,09 % 64 4
3. (1.) Opel Meriva 204 405 10,38 % 65 155
4. (5.) Suzuki Wagon R+ 156 180 7,93 % 9 4
5. (4.) Hyundai Matrix 138 220 7,02 % 35 –
SEGMENT CELKEM: 1966 1594 – 477 164

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (5.) Hyundai Tucson 347 114 23,04 % 427 124
2. (2.) Honda CR-V 221 166 14,67 % 425 -
3. (1.) Toyota RAV4 179 168 11,89 % 230 249
4. (3.) Suzuki Grand Vitara169 140 11,22 % 222 127
5. (9.) Kia Sportage 162 2 10,76 % 289 -
SEGMENT CELKEM: 1506 1011 - 2501 1387

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Hyundai Santa Fé 122 138 29,26 % 250 298
2. (-) Nissan Murano 120 - 28,78 % 23 -
3. (-) Nissan Pathfinder 36 - 8,63 % 75 -
SEGMENT CELKEM: 417 247 - 684 563

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Renault Scénic 456 416 20,42 % 336 377
2. (5.) Seat Altea 281 265 12,58 % 201 43
3. (3.) Ford Focus C–MAX 260 378 11,64 % 252 161
4. (4.) Citroën Xsara Picasso238 329 10,66 % 121 133
5. (13.) Honda FR–V 198 15 8,87 % – –
– (6.) Opel Zafira 198 166 8,87 % 87 116
SEGMENT CELKEM: 2233 2280 – 1762 1633

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Renault Espace 80 113 16,70 % 35 57
2. (2.) Kia Carnival 72 93 15,03 % 44 82
3. (3.) Volkswagen Sharan 55 61 11,48 % 97 64
4. (5.) Mercedes–Benz Viano44 56 9,19 % 154 162
SEGMENT CELKEM: 479 575 – 553 707

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Lada VAZ 2121 Niva 79 78 50,64 % 18 30
2. (3.) Suzuki Jimny 40 28 25,64 % 14 6
3. (2.) Mitsubishi Pajero Pinin32 47 20,51 % – –
SEGMENT CELKEM: 156 173 – 34 39

k pokračování na další straně 
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Vstupní premium vozy
Tento segment je v˘znamn˘ tím, Ïe vytváfií prostor pro získání budoucích

kupujících vût‰ích vozÛ exkluzivních znaãek.V Evropû se tûchto vozÛ prodává
pfies 4 % ze v‰ech nov˘ch aut. U nás je to jen asi 1 %, nicménû i u nás prodej tûch-
to aut postupnû získává na dÛleÏitosti. Nejprodávanûj‰ím modelem zde je dlou-
hodobû Audi A3.

Segment dále zahrnuje: Mercedes-Benz B, Alfa Romeo 147, Mini One a Audi A2.

Nižší premium
Zatímco v Evropû vozy této kategorie zaujímají více neÏ 6 % podílu na trhu, u

nás je to jen 1 %. Jedním z dÛvodÛ je omezení ceny sluÏebních vozÛ, které nejví-
ce postihuje právû tento typ vozÛ, a také to, Ïe pro fleetov˘ prodej, kter˘ v Evro-
pû pfiedstavuje nejv˘znamnûj‰í ãást zájemcÛ, jsou tyto automobily cenovû nedo-
stupné a musejí ãelit konkurenci ·kody Superb.

Segment dále zahrnuje: Alfa Romeo 156, Volvo S40, Volvo V50, Alfa Romeo 159, Jaguar
X-type, Saab 9-3 a Lexus IS.

Střední premium
Zatímco v Evropû pfiedstavují tyto vozy asi 4 % z celkového prodeje, u nás je to

jen 1,37 %.Tato hodnota ale znamená zastavení poklesu z pfiedchozích let. Navíc
dal‰í oÏivení slibuje roz‰ifiování nabídky luxusních kombi o verze N1.

Segment dále zahrnuje: Volvo 60, Volvo 80, Volvo 70, Jaguar S-type, Lexus GS, Alfa
Romeo 166 a Saab 9-5.

Vyšší premium
Zájem o reprezentativní sedany po roce mírného poklesu opût trochu vzrostl,

ale stále se pohybuje na srovnatelném trÏním podílu jako jinde v Evropû. âeskou
specifikou ov‰em je, Ïe i v tomto ãtvrtém základním premium segmentu zaujímá
vedoucí postavení znaãka Audi.

Segment dále zahrnuje: Volkswagen Phaeton a Jaguar XJ.

Premium kupé a roadstery
Statistika registrací u nás nerozli‰uje verze s pevnou a skládací stfiechou. Zajíma-

vé, i kdyÏ vzhledem ke specifiãnosti tûchto automobilÛ pochopitelné, je to, Ïe
zájemci o sportovní vozy u nás jednoznaãnû dávají pfiednost exkluzivním znaãkám.
Prodej tûchto automobilÛ je velmi v˘nosn˘. Proto nechybûjí nikde, kde mají moÏ-
nost je nabídnout, byÈ celkov˘ objem nov˘ch registrací není velk˘. Zájem je pfiede-
v‰ím o novinky, takÏe jedniãka z roku 2004 Mazda RX-8 vyklidila pozice jin˘m.

Segment dále zahrnuje: Nissan 350Z, BMW 6, Mercedes-Benz CLK, Mazda RX-8, Porsche
911, Audi A4 Cabrio, Mercedes-Benz SL, Porsche Boxster, Jaguar XK, Mercedes-Benz CL,
Porsche Cayman a Lexus SC.

Premium SUV
Podíl tohoto segmentu na prodeji osobních automobilÛ u nás ãiní jen 0,3 %

(oproti témûfi 2 % v Evropû), nicménû tento údaj je klamn˘. Právû mezi tûmito
vozy se nejvíce projevují na‰e absurdní daÀové zákony.Tyto luxusní automobily
se díky nim prodávají pfiedev‰ím jako „uÏitkové“. Nejprodávanûj‰ím vozem toho-
to segmentu ve skuteãnosti je Volkswagen Touareg, jehoÏ bylo zaregistrováno 42
kusÛ mezi osobními automobily, ale pln˘ch 308 jako N1. Jako uÏitkové automobi-
ly bez nutnosti uhradit DPH se u nás prodávají dokonce i takové exkluzivity, jako
jsou Range Rover ãi Porsche Cayenne.

Segment dále zahrnuje: Volvo XC70, Mercedes-Benz ML, Range Rover, Lexus RX, Pors-
che Cayenne a Hummer.

Exotické automobily
V této kategorii nalezneme bez pfiesnûj‰ího urãení 21 vozÛ znaãky Ferrari, 12

vozÛ Bentley, 10 vozÛ Lamborghini, 9 kusÛ Maserati a 5 Aston MartinÛ. K tomu
je‰tû 4 Porsche Carrera GT a 2 Mercedesy-Benz SLR McLaren – celkem tedy 63
unikátÛ, coÏ je o 16 více neÏ v roce 2004.

Malé osobní automobily na bázi SUV
Aã se vût‰ina vozÛ tohoto pomûrnû nového segmentu prodává jako uÏitková

vozidla, nemálo jich nachází kupující také jako osobní automobily. Jejich celko-
v˘ podíl na trhu ve v˘‰i 0,77 % proto není zanedbateln˘. Mezi osobními vozy
kraluje Renault Kangoo, ale mezi verzemi N1 jej v˘raznû pfiedãí Citroën Berlin-
go a Volkswagen Caddy, o jehoÏ osobní verzi Life je ov‰em jen minimální zájem.

Segment dále zahrnuje: Fiat Dobló, Fiat Scudo a Seat Inca.

Osobní automobily na bázi LUV
Témûfi 1 % podílu na ãeském trhu zaujímají osobní verze uÏitkov˘ch automobi-

lÛ, tedy pfieváÏnû minibusy. Zvlá‰tû úspû‰né jsou rÛzné verze fiady vozÛ Volkswa-
gen Transporter, Multivan a California. Naopak z nejprodávanûj‰ích uÏitkov˘ch
vozÛ se málo osobních variant prodalo vozÛ Mercedes-Benz Sprinter (jen 40 kusÛ
oproti 812 uÏitkov˘m) a Peugeotu Boxer (35 kusÛ osobních ale 716 uÏitkov˘ch).
Pro doplnûní uveìme, Ïe nejvíce registrací mezi lehk˘mi uÏitkov˘mi automobily,
od kter˘ch nebyla v prodeji osobní verze, dosáhlo Iveco Daily – 444 kusÛ.

Segment dále zahrnuje: Renault Master, Citroën Jumper, Opel Vivaro, Ford Tourneo
Connect, Mercedes-Benz Sprinter, Opel Combo, Peugeot Boxer, Volkswagen LT, Fiat Duca-
to, Hyundai H1, Opel Movano, Volkswagen California, Peugeot Expert, Toyota Hiace,
Citroën Jumpy, Nissan Primastar, Fiat Ulysse a GAZ.

Potvrzení předešlého
Trend pfiesunu prodeje pfiedev‰ím terénních vozidel do kategorie N1 potvrzu-

je i porovnání mnoÏství registrací vozÛ s pohonem 4x4. Je také logické, Ïe jako
N1 se prodávají pfiedev‰ím vozy se vznûtov˘mi motory, i kdyÏ u nás se jako uÏit-
kov˘ vÛz dobfie prodává i Porsche Cayenne, kter˘ se s motorem na naftu vÛbec
nevyrábí… V dobû, kdy se v Evropû procento prodeje tûchto motorÛ u osobních
automobilÛ blíÏí polovinû, nedosahuje u nás ani jedné tfietiny registrací a jejich
podíl na celkovém prodeji dokonce klesá. v

v pokračování ze strany 13

Analýza českého trhu s novými automobily

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Audi A3/A3 Sportback566 418 47,13 % – –
2. (2.) Mercedes–Benz A 255 133 21,23 % – –
3. (3.) BMW 1 220 69 18,32 % – –
SEGMENT CELKEM: 1201 719 – 65 –

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (2.) BMW X3 77 55 19,74 % 228 188
2. (1.) Volvo XC90 59 81 15,13 % 238 149
3. (3.) Toyota Land Cruiser 50 44 12,82 % 158 186
4. (5.) BMW X5 47 34 12,05 % 208 127
5. (4.) Volkswagen Touareg 42 36 10,77 % 308 348
SEGMENT CELKEM: 390 317 – 1470 1243

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Audi A4 481 431 35,06 % 219 116
2. (2.) BMW 3 386 303 28,13 % 13 –
3. (3.) Mercedes–Benz C 224 287 16,33 % 70 22
SEGMENT CELKEM: 1372 162 – 423 177

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Audi A6 
vč. allroad quattro 671 555 40,96 % 415 –

2. (3.) BMW 5 293 208 17,89 % 91 53
3. (2.) Mercedes–Benz E 216 299 13,19 % 17 6
4. (11.) Mercedes–Benz CLS 151 4 9,22 % – –
SEGMENT CELKEM: 1638 1413 – 606 114

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Audi A8 101 120 35,31 % – –
2. (2.) BMW 7 95 37 33,22 % – –
3. (3.) Mercedes-Benz S 55 36 19,23 % – –
SEGMENT CELKEM: 286 212 – – –

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Renault Kangoo 465 357 47,26 % 726 730
2. (2.) Citroën Berlingo 292 217 29,67 % 1213 932
3. (3.) Peugeot Partner 119 158 12,09 % 812 750
4. (5.) Volkswagen Caddy 77 65 7,83 % 1172 922
SEGMENT CELKEM: 984 890 – 4411 3877

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (1.) Volkswagen Transporter445 360 35,32 % 1427 1602
2. (5.) Ford Transit 141 78 11,19 % 1642 2386
- (3.) Renault Trafic 141 123 11,19 % 324 274
4. (2.) Volkswagen Multivan 101 130 8,02 % 313 312
5. (4.) Mercedes-Benz Vito 82 111 6,51 % 444 572
SEGMENT CELKEM: 1260 1178 – 8477 9668

2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

pohon 4x4 5669 3849 4,45 % 6891 4446
zážehové motory 89701 84965 72,26 % 9897 5262
vznětové motory 35320 35401 27,73 % 28457 22295
CELKEM: 127376 125768 – 39047 28935

poř. (2004) vůz 2005 2004 podíl na trhu LUV 2005 LUV 2004

1. (–) Alfa Romeo GT 136 – 30,70 % – –
2. (2.) Mini Cooper 58 64 13,09 %
3. (3.) Mercedes–Benz SLK 50 57 11,28 % – –
SEGMENT CELKEM: 443 424 – – –
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První investor do Mošnova
V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
V MOŠNOVĚ POSTAVÍ
NOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD ZA
PŮL MILIARDY KORUN
SPOLEČNOST BEHR. 

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

„Zaãíná se rychle zúroãovat, Ïe se na
Ostravsku podafiilo pfiipravit nové prÛ-
myslové zóny. Behr je vÛbec první spo-
leãností, která mífií do prÛmyslové
zóny v Mo‰novû.Vedeme ale fiadu jed-
nání a nepochybuji, Ïe v této zónû brzy

pfiibudou dal‰í firmy,“ fiekl generální
fieditel agentury CzechInvest Tomá‰
Hrudy.

V první fázi bude firma Behr v Mo‰-
novû vyrábût chladicí moduly a kom-
ponenty pro rÛzné znaãky osobních
automobilÛ. Zaãátek v˘roby v areálu,
kter˘ poskytne pracovní pfiíleÏitosti
pro 130 zamûstnancÛ, bude zahájen
v polovinû roku 2007.

Spoleãnost Behr je jedním z nejvût-
‰ích dodavatelÛ klimatizaãních systé-
mÛ osobních a uÏitkov˘ch automobilÛ
a chladicích systémÛ motorÛ na svûtû.
ZaloÏil ji pfied více neÏ sto lety Julius
Friedrich Behr. Dnes tato spoleãnost ve

30 v˘robních a deseti v˘vojov˘ch závo-
dech v Evropû, Severní i JiÏní Americe,
Asii a JiÏní Africe zamûstnává 18 000
pracovníkÛ. Celkov˘ poãet zamûstnan-
cÛ Spoleãnost Behr vzrostl v loÀském
roce o 6,6 % na 18 100. Pfiitom rok
2005 byl zavr‰ením úsporného progra-
mu zahájeného v roce 2002. V rámci
tohoto programu se podafiilo sníÏit
náklady o 350 milionÛ eur. V âeské
republice spoleãnost pÛsobí od roku
1999.Ve v˘robním závodû v Mnichovû
Hradi‰ti zamûstnává asi 700 lidí.

Evropská komise nedávno schválila
loÀské spojení spoleãnosti Behr
s v˘robcem osvûtlovacích systémÛ Hel-

la a vytvofiení nové spoleãnosti Behr
Hella Services.“ v

NEJVYŠŠÍ VÝKONNÝ PŘED-
STAVITEL SPOLEČNOSTI
BEHR SLIBUJE NÁVRAT DO
LET ROZKVĚTU.

EDMUND CHEW, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Behr je jedním z pfiedních evrop-
sk˘ch dodavatelÛ na tûÏce vybojova-
ném trhu s klimatizací a chlazením
motorÛ. Spoleãnost sídlící ve Stuttgartu
dosáhla v roce 2005 relativnû slabého
prodeje v hodnotû 3,05 miliard eur.Vy‰-
‰í objem prodeje v Severní Americe
a Asii byl vyrovnán poklesem v obcho-
dování v Evropû. Zisk oproti roku 2005
poklesl o 3,2 % na 92 milionÛ eur. Spo-
leãnost v‰ak pfiedpovídá, Ïe v roce
2008 opût zaznamená rÛst. Nejvy‰‰í
v˘konn˘ pfiedstavitel spoleãnosti Behr
Markus Flik (45) hovofiil o vyhlídkách
spoleãnosti pfii rozhovoru s Edmundem
Chewem z Automotive News Europe.
Prodej se již po několik let nemě-
ní. Jaký je pro to důvod a kdy se
to změní?

„V roce 2005 jsme dosáhli sv˘ch
cílÛ. UdrÏeli jsme ná‰ objem prodeje
a v podstatû jsme udrÏeli úroveÀ
na‰ich ziskÛ.V souãasné dobû nabíjíme
své baterie pro budoucí rÛst.V období
do roku 2001 jsme dosahovali prÛmûr-
ného roãního rÛstu kolem 10 %.V roce
2001 ná‰ prodej byl v hodnotû 2,2
miliard eur.V roce 2005 jsme prodali
za 3 miliardy eur.

Ve v‰ech sektorech na‰í ãinnosti
jsme si osvojili nové velké programy.
V pfií‰tím roce oãekáváme zlep‰ení,
neboÈ máme pfiedbûÏné objednávky
pro roky 2007 a 2008, které jiÏ byly
zaknihovány. RÛst spoleãnosti po roce
2007 pravdûpodobnû nebude probíhat
ve dvoucifern˘ch ãíslech, ale urãitû ve
stabilních jednocifern˘ch ãíslech. Pod-
le na‰ich pfiedpovûdí by mûl prodej do
roku 2009 vzrÛst na zhruba 3,5 miliard
eur.To odpovídá prÛmûrnému tempu
rÛstu kolem 6 aÏ 7 %.“

Kde budete investovat do nových
kapacit?

„Oznámili jsme, Ïe v Mexiku uvede-
me do provozu novou továrnu. Objed-
návky pro továrnu jsme jiÏ potvrdili.

Dvû nové továrny stavíme v âínû.V˘ro-
bu zahájí v prosinci. Tyto továrny
budou na‰í základnou pro budoucí
rÛst. JiÏ témûfi 10 let jsme aktivní
v Indii a máme na tomto trhu pevnou
pozici. Tento trh se nadále rozrÛstá
a my v Indii stavíme novou továrnu,
abychom roz‰ífiili nabídku na‰ich
v˘robkÛ.“

Objem prodeje vašich klimatizač-
ních systémů v minulém roce
poklesl o 4 % na 1,31 miliard eur.
Co způsobilo pokles v základní
oblasti vašeho podnikání?

„Nûco zpÛsobily zmûny modelÛ.
Nûkteré automobily nefungovaly tak
dobfie, jak jsme doufali.

Navíc vpád klimatizace do Evropy
dosáhl do jisté míry svého vrcholu.
V roce 2005 ãinil podíl instalací
v západní Evropû zhruba 85 %.V pfií‰-
tích nûkolika letech bychom mohli
zaznamenat malé zv˘‰ení smûrem
k 90 %, ale tempo rÛstu se viditelnû
zpomaluje.V 90. letech toto ãíslo vzrÛ-
stalo o 5 aÏ 10 % roãnû. Aãkoli jsme
zaznamenali slab˘ pokles prodeje
v oblasti klimatizace, do‰lo ke vzrÛstu
v oblasti chlazení motorÛ.To souvisí
s rÛstem na‰eho podnikání v oblasti
modulÛ zadní ãásti vozu. Rozmach spo-
jen˘ s poãtem automobilÛ vybaven˘ch
turbodmychadly vedl ke zv˘‰ení v˘ro-
by chladiãÛ vzduchu.“

Jak se změnily ceny klimatizač-
ních systémů v Evropě?

„Pokud vezmete klimatizaãní systém
a porovnáte jej se star‰í generací ve
stejné tfiídû automobilÛ, bude mít nová
generace pomûr ceny a v˘konnosti pfii-
bliÏnû o 20 aÏ 30 % lep‰í neÏ star‰í
generace, protoÏe jsme pfiidali nové
prvky. Nejenom ovládání, ale také filtra-
ci, rozdûlení vzduchu a akustickou
optimalizaci.“

Trh s klimatizací je tvrdý, neboť
máte pět či šest silných konku-
rentů. Co dělá společnost Behr
proto, aby se udržela v čele?

„Chceme, aby se o nás vûdûlo kvÛli
dvûma vûcem - b˘t ãíslem 1 po stránce
techniky a ãíslem 1 ve sluÏbách zákaz-
níkÛm.Abychom mohli v tomto konku-

renãním prostfiedí uspût, je nutné se
soustfiedit na vedoucí postavení
v oblasti inovací. Chceme, aby ze v‰ech
novinek na trhu s klimatizací a chlaze-
ním motoru v jakémkoli období pochá-
zela více neÏ polovina od nás.V dosa-
hování tohoto cíle jsme byli vÏdy
úspû‰ní. Pokud se podíváte na období
2002 - 2005, vût‰ina novinek na trhu
pocházela od spoleãnosti Behr
a v následujících letech to tak chceme
udrÏet.V na‰í spoleãnosti je silná pod-
nikatelská kultura. Jsme pfiipraveni
nést pravdûpodobná rizika. Nûktefií
z na‰ich konkurentÛ jsou moÏná vût‰í
neÏ my, ale my jsme ãilej‰í a tvofiivûj‰í.

V snaze b˘t ã. 1 ve sluÏbách zákazní-
kÛm poskytujeme tvofiivé fie‰ení pro-
blémÛ. To znamená, Ïe rozpory jsme
schopni fie‰it rychle a úãinnû.“

Na co se soustředíte v svém tech-
nologickém vývoji?

„Soustfiedíme se na fiízení teploty,
coÏ je chlazení motoru a klimatizace,
a dal‰í pronikání samoãinného ovládá-
ní klimatu. Napfiíklad v novém Merce-
desu tfiídy S jsme dosáhli opravdu
nové úrovnû klimatické pohody. Naz˘-
váme ji individuální nastavení klimatu
nebo Physio-ovládání. Jedná se o prv-
ní modul svého druhu, kter˘ obsahuje
elektronickou fiídicí jednotku pro
regulování klimatizace umístûnou
v samotném modulu. Je to plnû sobûs-
taãn˘ systém. Nyní existují odli‰né sty-
ly klimatizace pro fiidiãe nebo spolu-
jezdce. Poprvé mÛÏete naprosto nezá-
visle ovládat proudûní vzduchu vlevo
a vpravo bez jakékoli následné reakce
proudícího vzduchu z jakékoli stra-
ny.“

Co dalšího připravujete?
„RovnûÏ jsme inovovali to, co naz˘-

váme promûnnou vrstevnatostí. Zna-
mená to, Ïe nyní je moÏné nastavit tep-
lotní rozdíl mezi horní ãástí tûla
a nohami. Pfiedstavte si, Ïe jedete
v chladném jarním dni, ale slunce silnû
záfií zpfiedu.V takovém pfiípadû budete
chtít zahfiát nohy, které jsou ve stínu,
ale slunce zahfiívá horní ãást va‰eho
tûla, takÏe byste chtûli tuto ãást ochla-
dit. Promûnná vrstevnatost vám umoÏ-
Àuje regulovat teplotní rozdíl mezi
oblastí chodidel a horní ãástí tûla.“

Myslíte si, že v dalších několika
letech dostanete objednávky na
tento systém nebo je již máte?

„JiÏ nyní máme objednávky, které
obsahují urãité prvky tohoto systému
a budete moci sledovat, Ïe tyto prvky
se dostanou do v˘roby nûkdy pfied
koncem tohoto desetiletí a pak samo-
zfiejmû ve vût‰ím objemu vozidel po
pfielomu tohoto desetiletí.“

Jaké bude případné navýšení
ceny?

„Mnoho z tûchto vûcí je v softwaru.
A je obtíÏné fiíci, o kolik se zv˘‰í cena,
protoÏe to závisí na tom, jak˘ je základ
pro va‰e srovnání.Ale zajisté zde bude
nav˘‰ení, pokud to srovnáte s mode-
lem s velmi jednoduchou klimatizací.“

Jak se vyvíjí podnikání společnos-
ti Behr?

„Intenzivnûji spolupracujeme s fir-
mou Hella a skuteãnû jsme poloÏili
základ pro budoucí rÛst. Posílili jsme
na‰e mezinárodní pÛsobení a také
pokraãujeme a dokonce urychlujeme
v˘voj nov˘ch v˘robkÛ, které pfiispûjí
k budoucímu rÛstu.“

V jakých regionech se rozrůstáte?
„Stále se podstatnû rozrÛstáme

v Asii, obzvlá‰tû v âínû. Zajistili
jsme na‰e vÛbec první objednávky
v Japonsku. Silné jsou na‰e investice
v Indii a rozrÛstáme se také v Brazílii
a JiÏní Africe, takÏe znaãn˘ rÛst bude
pocházet z tûchto rozvíjejících se
trhÛ. Na takov˘ch trzích zcela urãitû
zaznamenáme rÛst ve dvoucifern˘ch
ãíslech. v

Rozhovor z vyšších vrstev



HODNOTA KOMPONENTŮ
PRO OPEL OD ČESKÝCH
DODAVATELŮ LETOS PŘE-
SÁHNE PŮL MILIARDY
EUR, TAKŽE NÁKUPY GM
VÍCE NEŽ PĚTKRÁT PŘEVY-
ŠUJÍ PRODEJ.

Opel v âeské republice vloni prodal
5033 osobních a lehk˘ch uÏitkov˘ch
automobilÛ a díly v hodnotû 79,6 mili-
onÛ eur. Ménû se ví, Ïe Opel, resp. spo-
leãnost General Motors, v âeské repub-
lice také nakupuje díly a komponenty
pro své v˘robní závody. Pfiitom hodno-
ta tûchto nákupÛ vloni dosáhla ãástky
425 milionÛ eur, coÏ pfiedstavuje více
neÏ pûtinásobek hodnoty prodan˘ch
nov˘ch vozÛ.A tuzemské nákupy GM
pro Opel rok od roku rostou. Letos se
oãekává, Ïe dodávky ãesk˘ch firem
dosáhnou rekordní hodnoty 503 milio-
nÛ eur.

Na zaãlenûní ãesk˘ch firem do celo-
svûtov˘ch nákupÛ sítû GM má znaãn˘
vliv nevelká skupina odborníkÛ t˘mu
Supplier Quality/Development, kter˘
je souãástí divize GME Global Purcha-
sing and Supply Chain. Hlavním úko-
lem t˘mu Supplier Quality/Develop-
ment je spolupráce s podniky v regio-
nu stfiední Evropy, které dodávají své
produkty do v˘robních závodÛ GM.
„Na‰im hlavním úkolem je vyhledávat
potenciální dodavatele automobilo-
v˘ch dílÛ ve svûfieném regionu, prová-
dût u nich pfiíslu‰n˘ procesní audit
a v pfiípadû jeho kladného v˘sledku je
doporuãovat nákupní centrále GM.
Následnû také podporujeme nové
dodavatele pfii zavádûní potfiebné
struktury a procesÛ v souladu s poÏa-
davky GM a samozfiejmû také dohlíÏí-
me na kvalitu v˘roby u stávajících
dodavatelÛ,“ vysvûtluje vedoucí t˘mu
Karl Truc.

V âeské republice dnes pÛsobí více
neÏ 85 firem, jejichÏ produkty se uplat-
Àují v konstrukci automobilÛ Opel.
S tûmito hlavními dodavateli navíc spo-
lupracuje fiada men‰ích subdodavatelÛ.
KdyÏ t˘m Supplier Quality/Develop-
ment zaãal v roce 1996 pracovat, regist-
roval Opel v âeské republice pouze 10
podnikÛ s roãním objemem dodávek

ve v˘‰i jen necel˘ch 60 milionÛ eur.
Dnes pro GM dodává uÏ bezmála stov-
ka firem s roãním objemem produkce
ve v˘‰i 425 milionÛ eur. „Ve finanãním
vyjádfiení to znamená, Ïe koncern GM

z âR vloni odebral více neÏ pûtináso-
bek toho, co zde prodal, coÏ je siln˘
argument pfii posuzování vlivu GM na
ãeskou ekonomiku,“ fiíká Karl Truc.

Šance rostou 
V˘znamn˘m impulsem k rozvoji

dodavatelského prÛmyslu ve stfiední
Evropû byla v˘stavba závodu v pol-

sk˘ch Gliwicích u Katovic, kde se
v souãasnosti montují modely Opel
Agila a Astra Classic a Zafira. Dal‰ím
v˘znamn˘m stfiedoevropsk˘m odbûra-

telem je i závod v Szentgotthardu
v Maìarsku, kter˘ byl postaven v roce
1994. Nyní zde GM vyrábí motory, hla-
vy válcÛ a komponenty pfievodovek.
Tím dostaly velkou ‰anci i ãeské a slo-
venské podniky, protoÏe jejich v˘ho-
dou je dosaÏitelnost a nízké dopravní
náklady.

Kvalita, servis, technologie a cena –
to jsou ãtyfii základní faktory, kter˘mi
se fiídí v˘bûr nového dodavatele. „Na‰i
dodavatelé musí mít systém fiízení kva-
lity certifikovan˘ podle mezinárodních
standardÛ pro automobilov˘ prÛmysl,
pfiedev‰ím podle normy ISO TS
16949,“ vysvûtluje Karl Truc. Situace
v tom kterém podniku se vÏdy peãlivû
vyhodnocuje a je-li v‰e v pofiádku, lze
danou firmu zafiadit mezi tzv. potenciál-
ní dodavatele.A pokud bude v˘hodná
i cena, je uÏ jenom krÛãek k uzavfiení
kontraktu.

Ani pfiidûlením zakázky nemá ale
dodavatelská firma navÏdy vyhráno.
Práce spoleãnosti se systematicky sle-
duje a velmi pfiísnû se hodnotí právû
kvalita produktÛ. O tom, jak GM „tlaãí“
na kvalitu dodávek, svûdãí napfi. plán
na meziroãní sníÏení reklamací, vznik-
l˘ch závadou zavinûnou konkrétní vad-
nou souãástkou od urãitého dodavate-
le, o cel˘ch 20 %.

Servis, kázeň, cena…
Pod pojmem servis se u GM ukr˘vají

dÛleÏité schopnosti, které musí mít
kaÏd˘ dodavatel. První je schopnost
dodavatele pomáhat automobilce pfii
v˘voji nov˘ch dílÛ. Dal‰ím dÛleÏit˘m
faktorem je také tzv. dodavatelská
kázeÀ – dodávky dílÛ musí putovat na
v˘robní linky v pfiesném ãasovém ryt-
mu, neboÈ automobilka sama minimali-
zuje z ekonomick˘ch dÛvodÛ své skla-
dové hospodáfiství. „V‰echny objednáv-
ky zboÏí se dnes realizují v˘hradnû
elektronicky, stejnû jako zpûtná hlá‰ení
o kvalitû dodaného zboÏí,“ doplÀuje
Karl Truc.

Ostfie sledovan˘m  faktorem kaÏdé-
ho dodávaného dílu je jeho cena. Ta
musí b˘t velmi konkurenceschopná,
u dlouhodob˘ch kontraktÛ si navíc
automobilka ãasto vymíní, Ïe cena dílu
bude kaÏdoroãnû o urãitou procentuál-
ní hodnotu klesat. v
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GM u nás nakupuje pro Opel stále více

Vybrané komponenty vozů Opel dodávané tuzem-
skými firmami
Čelní sklo AGC Bílina – Vectra, Corsa

Ráfky Hayes Lemmerz Ostrava – Astra

Přístrojová deska Cadence Innovation Liberec – Corsa

Výfuk Bosal Brandýs n. L. – Corsa, Agila

Dveřní výplně SAI Faurecia Plazy u Ml. Boleslavi – Agila

Dveřní zámky Kiekert Přelouč – Corsa, Combo

Potahy sedadel Johnson Controls Česká Lípa – Astra

Brzdové třmeny TRW Lucas Jablonec n. N. – Astra, Corsa

Spínače přístroj. desky TRW Benešov – Zafira, Astra

Čalounění zavazadelníku Borgers Rokycany – Zafira

Plastové díly interiéru E. Wexler Rokycany – Astra, Agila

Pryžové hadice Hutchinson Rokycany – Vectra, Astra, Corsa

Rychloměry VDO Brandýs n. Lab. – Agila, Astra Classic

Vstřikovací čerpadla Bosch Jihlava – vznětové motory

Světlomety Automotive Lighting Jihlava – Zafira

Pokud to Čína myslí vážně, musí dodávat
WIM OUDE WEERNINK, AUTO-
MOTIVE NEWS EUROPE

Je jisté, Ïe âína bude ve velkém vyvá-
Ïet automobily do Evropy, i kdyÏ zÛstá-
vá otázkou, kdy se tak stane. Zdá se, Ïe
podle obecného mínûní to bude za ãty-
fii roky. Média ve velké mífie spekulují
o brzkém pfiíchodu a roste oãekávání
vefiejností, pokud jde o levné modely.
Existuje v‰ak jen velmi málo solidních
informací o skuteãné podstatû ãín-
sk˘ch automobilÛ.

DokáÏí âíÀané poskytnout kvalitu,
kterou Evropané potfiebují a jejich
legislativa poÏaduje?

Prvotní zku‰enosti jsou omezené.
V minulém roce dopadl vÛz SUV
Landwind vyroben˘ v âínû pfii crash
testu velmi ‰patnû poté, co jich bylo
prodáno nûkolik stovek. Po zvefiejnû-
ní zniãujících v˘sledkÛ testu nebyl
Ïádn˘ dal‰í SUV Landwind zaregistro-
ván.

Pfied nedávnem belgick˘ prodejce
automobilÛ Carel Cardoen vystavil
nûkolik modelÛ ãínsk˘ch automobilÛ
ve své prodejnû. ¤ekl, Ïe je pfií‰tí rok
mÛÏe zaãít prodávat. Nûkteré z ãín-
sk˘ch automobilek tak touÏí po v˘vo-
zu, Ïe nabízejí práva na globální distri-
buci jakémukoli podnikateli, kter˘ si

pfieje podepsat smlouvu. ¤ada evrop-
sk˘ch distributorÛ fiíká, Ïe bude prodá-
vat ãínské automobily, ale doposud
Ïádn˘ z nich nevytvofiil efektivní celo-
evropskou prodejní síÈ.

Po dvou letech nedobr˘ch startÛ
a poloviãat˘ch slibÛ musely ãínské
automobilky rozpoznat, Ïe Evropa oãe-
kává automobily, které budou odpoví-
dat regionálním standardÛm a splní
oãekávání nároãn˘ch zákazníkÛ.

Pouze v˘roba na úspûch v Evropû
nestaãí. KaÏdá ãínská automobilka
potfiebuje dobfie organizovanou servis-
ní síÈ, aby zde mohla prospívat. Evrop-
‰tí legislativci a automobilky v uplynu-

l˘ch desetiletích vyvinuli nesmírné úsi-
lí na to, aby zajistili, Ïe v˘robky, které
se zde prodávají, jsou pravdûpodobnû
nejbezpeãnûj‰ími a Ïivotní prostfiedí
nejménû zneãisÈujícími automobily
vÛbec.

Dovoz levn˘ch automobilÛ je dobr˘
pro konkurenci v otevfieném prostfie-
dí.Av‰ak uspokojení zákazníkÛ je dÛle-
Ïitûj‰í neÏ nízké ceny. KaÏdá automo-
bilka, která chce obstát v Evropû, musí
dodávat bezpeãné, ãisté automobily
s dostupn˘m servisem. âíÀané musí
b˘t na toto pfiipraveni a je‰tû více pro
to musí udûlat. v



Ve městech pracují lépe skupiny
konkurenčních značek
WOLF R. USSLER, AUTO-
MOBILWOCHE

Robert Rademacher (66) odmítá
víceznaãkové prodejní firmy ve velk˘ch
mûstech. Nov˘ prezident Nûmecké aso-
ciace pro obchod s motorov˘mi vozid-
ly a servis (ZDK) je pfiesvûdãen, Ïe pro-
dejci dûlají lépe, kdyÏ pod jednou stfie-
chou prodávají jedinou znaãku, a to
i kdyÏ provozují víceznaãkové franãízy.

S panem Rademacherem, kter˘ je
‰éfem firmy Automeile Höherweg, sku-
piny prodejních firem v Düsseldorfu,
zastupující 21 znaãek, hovofiil Wolf
R. Ussler z ãasopisu Automobilwoche.

Firma Automeile Höherweg je
koncentrací prodejních firem,
reprezentujících řadu značek.
Mohou však lidé v této oblasti
najít frančízy prodávající více zna-
ček pod jednou střechou?

„V rámci firmy Automeile máme
víceznaãkového prodejce Kroymans.“

Kroymans prodává automobily
Ford a General Motors ve dvou

oddělených budovách. Proč tam
není prodejna, která by kombino-
vala značky pod jednou stře-
chou?

„Jsem pfiesvûdãen, Ïe silná znaãka
vyÏaduje svou vlastní prezentaci na
vefiejnosti.Tento poÏadavek prodejci
nejlépe splní, kdyÏ se soustfiedí na jed-
nu znaãku nebo na znaãky od jedné
spoleãnosti.“

Takže vaše pojetí je budoucí for-
mou maloobchodního automobi-
lového průmyslu?

„Tuto verzi bych si pfiedstavoval sku-
teãnû jako ideál.“

Zřejmě si myslíte, že pro tuto
myšlenku nadešel správný čas?

„V tomto názoru nejsem osamocen.
JestliÏe dnes prodejce fiekne: Pfiivádím
pod jednu stfiechu druhou nebo tfietí
znaãku, vede to k tomu, Ïe pro kaÏdou
znaãku musí volit kompromisy.“

Není však souběžné provozování
více frančíz současným trendem
v USA?

„Sledoval jsem v USA mnoho pod-
nikÛ, které byly chváleny jako ideál-
ní prodejci s více franãízami. PokaÏ-
dé to v‰ak skonãilo neúspûchem.
Jednotlivé znaãky nebyly prosazová-
ny tak, jak by zaslouÏily, takÏe pouze
Ïivofiily.“

Proč se tak stalo?
„Prodávat mÛÏete jen nûco, za ãím

stojíte sv˘m srdcem a du‰í. Pokud se
zvolí správn˘ objem, mÛÏe se prodej-
ce soustfiedit na jednu znaãku a má
lep‰í vyhlídky na úspûch. KaÏdá dal‰í
znaãka zahrnuje urãitou ztrátu identi-
ty.“

Mohou provozovny, zaměřené na
jednu značku fungovat mimo vel-
ká města?

„Musíte dûlat urãité rozdíly. Zatímco
pro velká mûsta odmítám souãasn˘
prodej více znaãek, ve venkovsk˘ch
oblastech mají smysl. Mimo zalidnûná
centra mÛÏete tûÏko dosahovat ziskÛ
s prodejnou jediné znaãky. Na venkovû
má prodejce více znaãek z ekonomic-
k˘ch dÛvodÛ smysl.“

Měly automobilky zpočátku
o Automeile Höherweg pochyb-
nosti?

„Na zaãátku ano, Potfiebujete mít vel-
kou pfiedstavivost, abyste pfiedvídali
vznik stfiediska maloobchodního pro-
deje automobilÛ v pustinû kolem
Höherwegu. Nyní by zde v‰ak chtûli
b˘t zastoupeni v‰ichni.“

Překračuje poptávka prostorové
možnosti?

„Ano.V Höherwegu je umístûno 30
znaãek. BohuÏel více prostoru zde
nezb˘vá. Máme pofiadník s fiadou dal-
‰ích znaãek.“

Ve firmě Automeile Höherweg
nejsou zastoupeny žádné luxus-
ní značky. Nepůsobí to problé-
my?

„Pfiedstavuji si, Ïe tyto znaãky by se
mohly objevit v tûsném sousedství.
Máme na to odpovûì. Ná‰ nov˘ pro-
jekt, plánovaná firma Automeile v Esse-
nu. Luxusní znaãky od Audi po Porsche
a BMW tam budou stavût komplex
samostatn˘ch budov.“ v

SITUACE MEZI VÝROBCI
PNEUMATIK PROCHÁZÍ
VÝZNAMNÝMI PROMĚNA-
MI

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

Obrat v celosvûtovém pneumatikáfi-
ském prÛmyslu pfiesahuje hranici 70
miliard dolarÛ. Po desetiletí rÛstu se
ale poãátkem 21. století rozvoj tohoto
odvûtví zpomalil v souvislosti s pozvol-
n˘m nasycením trhu s nov˘mi automo-
bily v Asii a Severní Americe, ke kte-
r˘m se posléze pfiidalo i zpomalení
rÛstu v Evropû. Na hospodafiení v˘rob-
cÛ pneumatik to ale nemûlo zásadní
vliv, protoÏe dvû tfietiny jejich pro-
dukce jsou urãeny pro v˘mûnu ojeté-
ho obutí a z této ãásti v˘roby pro nû
plyne mnohem vût‰í zisk neÏ z dodá-
vek pro prvov˘robu nov˘ch vozÛ.
V dÛsledku toho hospodafiení nûkte-
r˘ch z vedoucích spoleãností skonãilo
v roce 2001 poprvé po deseti letech
ztrátou.

Nový rozvoj
K v˘znamn˘m zmûnám v minul˘ch

letech do‰lo, protoÏe bylo zavfieno mno-
ho v˘robních závodÛ v zemích s vysok˘-
mi náklady a naopak byly otevfieny nové
pfiedev‰ím ve v˘chodní Evropû, kam se
pfiesouvá pfiedev‰ím produkce nejroz‰í-
fienûj‰ích typÛ pneumatik pro aftermar-
ket. Naopak velk˘ rozkvût v poslední
dobû získávají vysokov˘konné pneuma-
tiky a obutí pro tûÏ‰í vozidla, pfiedev‰ím
SUV.Tato oblast není v˘znamná co do
objemu, ale je velmi v˘nosná.

Dal‰í v˘znamn˘ impuls pro vzestup
celosvûtové produkce pneumatik pfii-
nesl rychl˘ rÛst automobilového prÛ-
myslu v âínû.Tento trh posílil postave-
ní Michelinu, kter˘ je na nûm jasnou
jedniãkou, ale i nov˘ch domácích pro-
ducentÛ. Na svûtû je jiÏ více neÏ 150
mezinárodnû pÛsobících v˘robcÛ
pneumatik. Mezi 75 nejvût‰ími z nich
uÏ je 16 ãínsk˘ch v˘robcÛ a z nich tfii
se jiÏ propracovali do první dvacítky.
Tûchto 16 firem uÏ v roce 2003 pfie-
kroãilo hranici prodeje za 4 miliardy
dolarÛ. Pro porovnání - kaÏd˘ z 11 nej-
vût‰ích v˘robcÛ pneumatik a svûtû
prodal v roce 2003 zboÏí za více neÏ
miliardu dolarÛ.Ve Spojen˘ch státech
získalo povolení k prodeji neménû neÏ
120 ãínsk˘ch v˘robcÛ pneumatik.
V Evropû ale znamená pro tradiãní

producenty pneumatik nejvût‰í nebez-
peãí velk˘ nástup korejsk˘ch pneuma-

tikáfiÛ. Rozhodující obrat v jejich
postavení bude znamenat zahájení
v˘roby v novû budovaném závodû spo-
leãnosti Hankook v maìarském Dunaj-
városi.

Stabilita na čele
Podle statistiky sesterské publikace

Automotive News Europe Rubber &
Plastics News se pofiadí mezi nejvût‰ími
producenty nemûní. Jedniãkou zÛstává
Michelin tûsnû sledován Bridgestonem
a Goodyearem.Ty spoleãnû kontrolují
54,1 % svûtového trhu s pneumatikami.
Za touto velkou trojkou je na ãtvrté
pfiíãce Continental, do kterého patfií
i ãeská spoleãnost Barum-Continental.
Osm nejvût‰ích v˘robcÛ kontroluje
více neÏ 70 % svûtového trhu. Jde
o Michelin, Bridgestone, Goodyear, Con-
tinental, Pirelli, Sumitomo (coÏ je ali-
anãní partner Goodyearu),Yokohama
a Cooper Tyre. v
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VÝSTAVBA NOVÉHO ZÁVODU NA VÝROBU VYSOKORYCHLOSTNÍCH RADIÁLNÍCH PNEUMATIK PRO OSOBNÍ
AUTOMOBILY V OTROKOVICÍCH ZA 34 MILIONŮ USD BYLA JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH INVESTIC
V PNEUMATIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU V POSLEDNÍCH LETECH

h

Podíl na světovém trhu
s pneumatikami v roce 2005

Michelin 19,4 %
Bridgestone 18,2 %
Goodyear 16,5 %
Continental 6,6 %
Pirelli 4,4 %
Sumitomo 3,4 %
Yokohama 3,1 %
Cooper 2,3 %
Hankook 2,1 %
Kumho 1,7 %
Toyo 1,8 %
ostatní 20,5 %

Roste tlak v pneumatikách
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RICHARD TRUETT, AUTOMOTI-
VE NEWS

DETROIT | Spoleãnost Ford Motor
Company odvolala svÛj pÛvodní pfiíslib
dosáhnout do roku 2010 roãní produk-
ce vozidel s hybridním pohonem 250
000 kusÛ. Zdá se, Ïe se u Fordu vytrácí
pÛvodní nad‰ení nad hybridním poho-
nem. Nejvy‰‰í pfiedstavitel spoleãnosti
Bill Ford zmûnu vysvûtlil tím, Ïe pÛvod-
ní zpráva byla mylnû interpretována
a Ïe není moÏné vytvofiit tak velkou
v˘robní kapacitu pro neprovûfien˘ seg-
ment trhu.

Environmentalisté samozfiejmû nejsou
nad‰eni z rozhodnutí Fordu stáhnout
se z tûchto nerealistick˘ch prognóz.Ve
skuteãnosti ale Bill Ford hodlá pokra-
ãovat ve vyuÏívání celé ‰kály nov˘ch
technologií, na jejichÏ v˘voji firma uÏ
pracuje. Pochybnosti nad splnitelností
pÛvodních cílÛ ve v˘robû hybridÛ se
objevily hned po zvefiejnûní pÛvodní-
ho plánu pfied devíti mûsíci. Jedním
z dÛvodÛ je i to, Ïe Ford nemá k dispo-
zici systém hybridního pohonu zadní
nápravy, kter˘ by byl potfieba pro velké
SUV, vytvofiené na bázi pick-upÛ, jako
jsou Explorer a Expedition. Pfiitom
v USA Ford v kvûtnu prodal 62 % tzv.
uÏitkov˘ch vozidel, tedy pick-upÛ
a SUV, zatímco osobních automobilÛ
jen 38 %.

Bill Ford zaslal zamûstnancÛm spo-
leãnosti dopis, ve kterém jim vysvûtlu-
je, Ïe se Ford nesoustfiedí na jedinou
technologii, ale bude usilovat o flexibil-
ní fie‰ení ve snaze dosáhnout své plány
v ochranû Ïivotního prostfiedí. Ford
totiÏ uÏ dfiíve soubûÏnû s v˘vojem hyb-
ridního pohonu pracoval na rÛzn˘ch
technologiích ve snaze zlep‰it hospo-

dárnost provozu a sníÏit emise u sv˘ch
vozidel.

Podle Billa Forda se investice sou-
stfiedí pfiedev‰ím na:
1) Čisté vznětové motory

To znamená, Ïe v Evropû vyvinut˘
diesel V8 4,4 l se bude pouÏit i pro
pick-up F-150 a SUV Explorer, Expediti-
on a Lincoln Navigator.Tím Ford získá
vozidla, která budou svou hospodár-

ností schopna konkurovat nové gene-
raci hybridních pick-upÛ a SUV od GM.
2) Moderní zážehové motory
a převodná ústrojí

Technici Fordu uÏ pracují a záÏeho-
v˘ch motorech s pfiím˘m vstfiiková-
ním, pfieplÀováním turbodmychadly
a vyuÏívajících dal‰í technologie
vedoucí ke zv˘‰ení hospodárnosti
a sníÏení emisí.

3) Ethanol E85
Aã je zatím tento typ pohonné hmo-

ty drah˘ a málo dostupn˘ poroste
v˘znam biopaliv vyrábûn˘ch z vlast-
ních zdrojÛ, protoÏe se tím bude sniÏo-
vat závislost USA na dovozu ropy.
4) Pokrokové akumulátory

Ford, stejnû jako jiní, chce pro své
hybridní pohony vyuÏít vysoce úãinné
lithio-ionové akumulátory.Ty ale budou

k dispozici aÏ v roce 2010. S jejich pou-
Ïitím by se mûl zvût‰it potenciál hyb-
ridního pohonu tím, Ïe umoÏní mno-
hem vût‰í dosah jízdy jen na elektrick˘
pohon.

Souãasné plány s uvádûním hybrid-
ního pohonu u Fordu ale zÛstávají pod-
le mluvãího Saida Deepa nedotãeny.
Ford tedy uvede v nadcházejícím roce
hybridní varianty Mazdy Tribute, Fordu

Fusion (jedná se o americk˘ sedan, kte-
r˘ nemá s evropsk˘m mini-MPV nic
spoleãného) a Mercury Milan. Bill Ford
rovnûÏ prohlásil, Ïe roz‰ífií pouÏití hyb-
ridního pohonu také pro vozy urãené
pro evropské trhy. Pravdûpodobnû
pÛjde o vozy Volvo kombinující hybrid-
ní pohon se vznûtov˘m motorem. Nad
osudem druhé a tfietí generace vozÛ
Ford s hybridním pohonem a se vznû-
tov˘mi motory visí nyní otazník.

¤editelka Fordu pro alternativní
pohonné jednotky Nancy Gioiová
potvrdila, Ïe vozidla s hybridním poho-
nem se neprodávají sama.VyÏadují sys-
tematick˘ marketing a musejí vypadat
jinak. „Lidé, ktefií fiídí hybrid, chtûjí, aby
bylo na první pohled patrné, Ïe fiídí
hybrid.“

Jedním z dÛvodÛ, proã Ford reduku-
je svÛj program v˘voje hybridních
pohonÛ, jsou náklady. KaÏd˘ takov˘
prodan˘ vÛz zatím jen produkuje ztrá-
tu a v krátkodobém v˘hledu není
nadûje, Ïe by se tyto náklady podafiilo
sníÏit.

Podle fieditele prognostické spoleã-
nosti CSM Worldwide z Detroitu Mike-
ho Jacksona zákazníci zjistili, Ïe za
vozidla s hybridním pohonem zaplatí
víc, aniÏ by je to posunulo mezi majite-
le nûãeho exkluzivního. Hybridy rych-
le ztratily poãáteãní tempo prodeje,
protoÏe skupina zájemcÛ o nû je limi-
tovaná a mnohem men‰í, neÏ se pÛvod-
nû pfiedpokládalo. Prodej vozÛ s hyb-
ridním pohonem je nestabilní. Bûhem
prvních pûti mûsícÛ leto‰ního roku se
jich v USA prodalo o 18,7 % více neÏ
pfied rokem, nicménû vût‰ina z tohoto
pfiírÛstku je dána zájmem o novû pfied-
stavované modely, zatímco prodej tûch
star‰ích stagnuje. v

Ford v Konferenãním stfiedisku krá-
lovny AlÏbûty II v Lond˘nû ohlásil roz-
sáhlou investici do nov˘ch technologií
ve v˘‰i pfiesahující miliardu liber (asi
41,5 mld. Kã). Na projektu se má podí-
let na 9500 inÏen˘rÛ z v˘vojov˘ch
oddûlení Fordu a skupiny Premier Auto-
motive Group, tedy znaãek Volvo, Jagu-
ar a Land Rover.V˘sledkem jejich spo-
leãného úsilí má b˘t více neÏ 100
nov˘ch modelÛ s niÏ‰í spotfiebou paliva
i niÏ‰ími emisemi skleníkov˘ch plynÛ.

„Díky sjednocení inÏen˘rského
potenciálu v‰ech na‰ich znaãek nabíd-
neme ‰ir‰í spektrum nov˘ch technolo-
gií. A vyuÏitím tûchto technologií
napfiíã celou produktovou fiadou
dosáhneme v˘znamného sníÏení emisí
CO2. RovnûÏ pomÛÏeme na‰im zákaz-
níkÛm sníÏit spotfiebu pohonn˘ch
hmot a uspofiit tak jejich peníze,“ fiekl
‰éf Ford of Europe Lewis Booth. Rov-
nûÏ zdÛraznil efekt, o kterém mluví
jako o „faktoru násobení“. Napfiíklad
Ford Focus je se 145 000 registracemi
roãnû nejprodávanûj‰ím vozem ve Vel-
ké Británii. UÏ malé zlep‰ení tedy sníÏí
celkové mnoÏství CO2 vypou‰tûného
na britsk˘ch ostrovech do atmosféry
víc, neÏ v‰echny hybridy dohromady.
„V budoucnu bûÏn˘ Ford Focus dosáh-

ne kombinované spotfieby 4,0 l/100
km a vyprodukuje ménû neÏ 100 gra-
mÛ CO2 na 100 km, tedy o 20 % ménû,
neÏ dne‰ní model“, fiíká Booth.

Technick˘ fieditel Fordu Richard Par-
ry Jones k tomu dodal: „Strategie nûko-
lika rÛzn˘ch technologií nám dovolí
pfiizpÛsobit nabídku podle poÏadav-
kÛm jednotliv˘ch trhÛ. Naleznou
v následujících ‰esti letech uplatnûní
ve více neÏ stu modelÛ ãi modelov˘ch
variant.“ 

Klíčové oblasti
1. Celohliníkové vozy a další cesty
vedoucí ke snižování hmotnosti 

Jaguar jiÏ pfiedstavil dva sériovû vyrá-
bûné vozy se samonosnou hliníkovou

karoserií (XJ a XK). Celohliníková
karoserie XJ je asi o 40 % lehãí neÏ
pfiedchozí ocelová. Zku‰enosti Jaguaru
s hliníkem mohou vyuÏívat i dal‰í znaã-
ky koncernu.
2. Zážehové motory s přímým
vstřikováním, vyspělé vznětové
motory, nové převodovky

Ford brzy nabídne zákazníkÛm pûti-
ci nov˘ch motorÛ s pfiím˘m vstfiiková-
ním paliva, nûkteré z nich budou vyba-
veny pfieplÀováním, jiné technologií
stop-start ãi vyspûl˘mi ventilov˘mi roz-
vody. V˘sledkem bude pokles emisí
CO2 aÏ o 20 %.Tfii moderní dieselové
motory pfiinesou sníÏení emisí CO2

o 5–10 % a ãtyfii nové pfievodovky pfii-
spûjí ke sníÏení emisí o 5–10 % vhod-
nûj‰ím odstupÀováním pfievodÛ.
3. Hybridní systémy přizpůsobené
jednotlivým trhům:

Znaãky skupiny PAG budou tûÏit ze
zku‰eností Fordu v USA. Jiné provozní
podmínky a masové roz‰ífiení dieselÛ
v Evropû si pravdûpodobnû vyÏádají
nové kombinace elektrick˘ch a spalo-
vacích pohonn˘ch ústrojí. Napfiíklad
dieselové mikro-hybridy slibují hospo-
dárnûj‰í provoz neÏ bûÏné hybridy se
záÏehov˘mi motory, a proto by se moh-
ly EvropanÛm zamlouvat. Mikro-hybri-

dy sníÏí emise CO2 asi o 8 %, bûÏné
hybridní vozy aÏ o 25 %.
4. Alternativní paliva:

Dal‰í v˘voj a roz‰ifiování biopaliv,
zejména jejich druhé generace, bude
jedním z nejdÛleÏitûj‰ích faktorÛ ve
snaze o plo‰né sníÏení emisí skleníko-
v˘ch plynÛ. Ford spolupracuje na
v˘voji nov˘ch paliv s ropn˘mi spoleã-
nostmi a ve Spojen˘ch státech
i v Evropû dominuje trhu s vozidly
umoÏÀující pouÏití paliva tvofieného
smûsí benzinu a lihu.Ve ·védsku tvofií
varianty Flexi-fuel neuvûfiiteln˘ch 80 %
prodeje Focusu a Focusu C-Max
a u Volva S40 a V50 ãiní tento podíl
16 %. Pfiipravuje se celá fiada dal‰ích
modelÛ, schopn˘ch jezdit na palivo
flexi-fuel.
5. Změna chování řidičů a snížení
energetických ztrát:

Pfiipravované systémy pro volbu
jízdních reÏimÛ umoÏní fiidiãi optimál-
nû vyuÏít nové úsporné technologie.
¤ada nov˘ch opatfiení zabrání zbyteã-
nému pl˘tvání energií.Technici Fordu
se soustfiedí zejména na zkrácení
doby potfiebné k zahfiátí motoru, sní-
Ïení aerodynamického odporu
a zmen‰ení ztrát v kapalinov˘ch systé-
mech. v

BILL FORD PROHLÁSIL, ŽE SE FORD NESOUSTŘEDÍ POUZE NA JEDINOU TECHNOLOGII BUDOUCNOSTIh

LEWIS BOOTH, VICEPREZIDENT FORD OF EUROPE
A PREMIUM AUTOMOTIVE GROUP

h

Ford: místo hybridů nafta a líh

Ford investuje do životního prostředí
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Fiat ULYSSE - 1 - 1
FIAT 1446 1392 588 618
Ford - nezařazeno 120 123 26 47
Ford FIESTA 758 899 25 55
Ford FOCUS 757 817 474 418
Ford Focus C MAX 132 146 76 133
Ford FUSION 402 467 164 45
Ford GALAXY 5 17 6 14
Ford KA 63 59 - -
Ford MAVERICK 5 9 6 1
Ford MONDEO 353 389 334 225
Ford RANGER - - 81 39
Ford S-MAX 15 - - -
Ford TOURNEO CONNECT 3 17 128 69
Ford TRANSIT 81 79 1529 1052
Ford TRANSIT CONNECT - - - 141
FORD 2694 3022 2851 2239
Gasolone - 5 2
Gaz - 1 33 40
Hobby - 1 1 1
Honda - nezařazeno 23 5 1 -
Honda ACCORD 82 137 - -
Honda CITY 162 - - -
Honda CIVIC 524 232 - -
Honda CR-V 75 106 175 168
Honda FR-V 45 107 - -
Honda HR-V 1 1 - -
Honda JAZZ 213 273 - -
Honda S2000 1 2 - -
HONDA 1126 863 176 168
Hummer 2 4 23 6
Hymermobil 4 6 1 1
Hyundai - nezařazeno 15 16 7 4
Hyundai ACCENT 804 662 - -
Hyundai ATOS 416 320 - -
Hyundai COUPÉ 20 42 - -
Hyundai ELANTRA 143 159 - -
Hyundai GETZ 1506 1557 7 7
Hyundai GRANDEUR 20 - - -
Hyundai H-1 - 6 187 1
Hyundai MATRIX 46 73 24 95
Hyundai SANTA FÉ 167 58 298 92
Hyundai SONATA 69 101 - -
Hyundai TERRACAN 16 22 51 54
Hyundai TRAJET 11 10 13 30
Hyundai TUCSON 185 177 194 215
Hyundai XG - 4 - -
HYUNDAI 3418 3207 781 498
Chausson 1 - - -
Chevrolet - nezařazeno 15 8 1 -
Chevrolet AVEO 295 - - -
Chevrolet CAPTIVA 1 - - -
Chevrolet EVANDA 2 14 - -
Chevrolet KALOS 124 576 - -
Chevrolet LACETTI 159 248 - -
Chevrolet MATIZ - 149 - -
Chevrolet NUBIRA - 61 - -
Chevrolet SPARK 508 74 - -
Chevrolet TACUMA 5 28 - -
CHEVROLET 1109 1158 1 -
Chrysler - nezařazeno 2 7 - -
Chrysler CROSSFIRE 5 12 - -
Chrysler GRAND VOYAGER 16 25 3 6
Chrysler LX 25 13 - -
Chrysler NEON 7 - - -
Chrysler PT 9 8 - -
Chrysler SEBRING 1 2 - -
Chrysler VOYAGER 11 5 9 3
CHRYSLER 76 72 12 9
Intrall - - 1 3
Iveco - nezařazeno - - 8 5
Iveco DAILY - - 218 191
IVECO - - 226 196
Jaguar - nezařazeno 2 - - -
Jaguar S-TYPE 12 14 - -
Jaguar X-TYPE 8 5 3 1
Jaguar XJ 5 5 - -
Jaguar XK 6 1 - -
JAGUAR 33 25 3 1
Jeep - nezařazeno 3 4 5 1
Jeep COMMANDER 8 - 6 -
Jeep GRAND CHEROKEE 13 22 27 -
Jeep CHEROKEE 7 14 - -
Jeep WRANGLER 3 3 1 1
JEEP 34 43 39 2

Registrace nových osobních a lehkých
užitkových automobilů v České republice
za první pololetí 2006

OA OA LUV LUV
2006 2005 2006 2005

Adria 6 3 4 1
Alfa Romeo - nezařazeno 4 6 - -
Alfa Romeo 147 11 54 - -
Alfa Romeo 156 5 70 - -
Alfa Romeo 159 71 1 -
Alfa Romeo 166 4 5 - -
Alfa Romeo BRERA 9 - -
Alfa Romeo GT 55 74 - -
ALFA ROMEO 159 209 1 -
Aro - - 9 13
Aston Martin 3 2 - -
Audi - nezařazeno 33 32 12 6
Audi A2 1 7 - -
Audi A3 209 292 - -
Audi A4 196 261 102 80
Audi A6 307 369 170 68
Audi A8 44 58 - -
Audi ALLROAD QUATTRO - 17 2 89
Audi Q7 32 - 122 -
Audi TT 2 4 - -
AUDI 824 1040 408 243
Bentley 20 5 - -
BMW - nezařazeno 32 36 16 11
BMW 1 94 105 33 -
BMW 3 187 184 68 -
BMW 5 166 144 60 44
BMW 6 29 20 - -
BMW 7 29 50 - -
BMW X 3 40 39 102 110
BMW X 5 8 26 88 103
BMW Z 4 16 11 - -
BMW 601 615 367 268
Bürstner 4 3 3 1
Cadillac 92 6 5 1
Caravelair - - - 1
Caterham 1 - - -
Citroën - nezařazeno 56 53 8 8
Citroën BERLINGO 347 128 919 601
Citroën C15 - - 21 34
Citroën C1 169 17 - -
Citroën C2 61 77 32 26
Citroën C3 857 974 - -
Citroën C3 PLURIEL 2 16 - -
Citroën C4 741 406 - -
Citroën C5 118 142 75 56
Citroën C6 11 - - -
Citroën C8 13 21 21 21
Citroën JUMPER 26 21 285 165
Citroën JUMPY - - 72 50
Citroën XSARA - 73 - -
Citroën XSARA PICASSO 325 117 167 59
CITROËN 2726 2045 1600 1020
Dacia - nezařazeno 1 34 12 14
Dacia Logan 812 1394 - -
Dacia Solenza - 7 - -
DACIA 813 1435 12 14
Daihatsu 1 - - -
Dethleffs 5 - 5 2
Dodge - nezařazeno - 1 - -
Dodge CALIBER 6 - - -
Dodge VIPER 1 - - -
DODGE 7 1 - -
Elnagh 2 4 - -
Ferrari 8 10 - -
Fiat - nezařazeno 76 72 20 13
Fiat BARCHETTA - 1
Fiat CROMA 16 12 8 -
Fiat DOBLÓ - 21 135 221
Fiat DUCATO 6 9 246 211
Fiat IDEA 6 50 - 5
Fiat MULTIPLA 17 29 2 4
Fiat PANDA 569 575 11 73
Fiat PUNTO 490 299 21 14
Fiat SCUDO - - 2 5
Fiat SEICENTO 48 - - -
Fiat STILO 218 323 38 31
Fiat STRADA - - 10 40

k pokračování na další straně



Kaipan 4 5 - -
Kia - nezařazeno 12 4 3 2
Kia CARENS 23 38 19 25
Kia CARNIVAL 19 34 16 25
Kia CERATO 212 203 - -
Kia K - - 80 132
Kia MAGENTIS 13 17 - -
Kia OPIRUS 3 4 - -
Kia PICANTO 581 447 - -
Kia PREGIO - - 3 62
Kia RIO 299 70 - -
Kia SORENTO 30 38 114 173
Kia SPORTAGE 88 85 124 139
KIA 1280 940 359 558
Knaus 6 2 - -
Lada - nezařazeno 7 7 - -
Lada VAZ 21 23 48 - -
Lada VAZ 2121 NIVA 42 30 15 9
LADA 72 85 15 9
Laika 1 - - -
Lamborghini 3 5 - -
Lancia 3 3 - -
Land Rover - nezařazeno 6 4 13 3
Land Rover DEFENDER - 5 5 6
Land Rover DISCOVERY 4 17 40 58
Land Rover FREELANDER 17 3 59 31
RANGE ROVER 1 3 12 12
RANGE ROVER SPORT 8 8 39 -
LAND ROVER 36 40 168 110
LDV - nezařazeno - - 2 -
LDV CONVOY - - - 8
LDV - - 2 8
Lexus - nezařazeno 18 5 2 -
Lexus GS 8 3 - -
Lexus IS 24 1 - -
Lexus LS 2 - - -
Lexus RX 39 5 10 8
Lexus SC 1 1 - -
LEXUS 92 15 12 8
Lincoln - 1 - -
LMC - - 2 -
Lublin - - 12 19
Magma - - 8 5
Maro - - 9 5
Maserati 5 6 - -
Mazda - nezařazeno 11 8 2 1
Mazda2 148 168 - -
Mazda3 288 426 - -
Mazda5 117 2 87 -
Mazda6 252 231 99 119
Mazda FIGHTER - - 7 10
Mazda MPV 2 7 - 3
Mazda MX5 9 1 - -
Mazda PREMACY - 17 2 25
Mazda RX8 8 20 - -
Mazda TRIBUTE 2 13 - -
MAZDA 837 893 197 158
Mercedes-Benz - nezařazeno 27 19 21 5
Mercedes-Benz A 93 140 - -
Mercedes-Benz B 41 17 51 -
Mercedes-Benz C 66 115 21 32
Mercedes-Benz CL 1 3
Mercedes-Benz CLK 12 16
Mercedes-Benz CLS 45 82
Mercedes-Benz E 130 88 16 9
Mercedes-Benz G 1 - 1 3
Mercedes-Benz ML 44 6 218 24
Mercedes-Benz R 32 - 6 -
Mercedes-Benz S 92 13 - -
Mercedes-Benz SL 7 3 - -
Mercedes-Benz SLK 21 36 - -
Mercedes-Benz SLR 1 2 - -
Mercedes-Benz SPRINTER 25 21 361 383
Mercedes-Benz VANEO - 6 2 43
Mercedes-Benz VIANO 21 22 104 91
Mercedes-Benz VITO 56 38 219 208
MERCEDES-BENZ 715 627 1020 798
Mini - nezařazeno 4 2 - -
Mini COOPER 22 29 - -
Mini ONE 4 7 - -
MINI 30 38 - -
Mitsubishi - nezařazeno 11 25 4 16
Mitsubishi CARISMA - 2 - -
Mitsubishi COLT 236 111 - -
Mitsubishi GRANDIS 18 4 7 -
Mitsubishi LANCER 66 41 - -

Mitsubishi L 200 67 18
Mitsubishi OUTLANDER 19 22 10 -
Mitsubishi PAJERO 8 7 24 19
Mitsubishi PAJERO PININ - 27 - -
Mitsubishi PAJERO SPORT 2 2 4 2
Mitsubishi SPACE STAR 5 29 - -
MITSUBISHI 365 270 116 55
Mitsubishi Fuso CANTER - - 20 -
Mitsubishi Fuso - - 20 -
Multicar - - 27 33
Niesmann & Bischoff - - 3 -
Nissan - nezařazeno 22 16 14 9
Nissan 350 Z 8 25 - -
Nissan ALMERA 96 253 - -
Nissan ALMERA TINO 44 52 41 53
Nissan ATLEON - - 2 6
Nissan CABSTAR - - 38 37
Nissan DOUBLE-CAB - - 62 96
Nissan INTERSTAR - - 2 -
Nissan KING-CAB - - 10 11
Nissan KUBISTAR - - 6 30
Nissan MICRA 135 262 - -
Nissan MURANO 18 79 20 -
Nissan NAVARA - - 99 -
Nissan NOTE 112 - - -
Nissan PATHFINDER 29 12 51 20
Nissan PATROL GR 1 3 2 9
Nissan PRIMASTAR 1 1 4 19
Nissan PRIMERA 29 62 10 31
Nissan SINGLE-CAB - - - 1
Nissan TERRANO - 4 - 15
Nissan X-TRAIL 40 52 93 121
NISSAN 535 821 454 458
Opel - nezařazeno 45 50 1 2
Opel AGILA 244 97 - -
Opel ASTRA 680 1212 307 277
Opel COMBO 10 23 96 138
Opel CORSA 240 369 23 42
Opel FRONTERA - 1
Opel MERIVA 98 137 23 38
Opel MOVANO 1 2 16 39
Opel SIGNUM 11 9 - -
Opel TIGRA 5 19 - -
Opel VECTRA 155 149 78 97
Opel VIVARO 21 29 83 90
Opel ZAFIRA 150 75 87 33
OPEL 1660 2171 714 757
Peugeot - nezařazeno 85 78 8 11
Peugeot 1007 55 - - -
Peugeot 107 262 61 1 -
Peugeot 206 1359 1753 190 148
Peugeot 207 76 - - -
Peugeot 307 634 783 192 309
Peugeot 406 - 1 - -
Peugeot 406 Coupé - 1 - -
Peugeot 407 204 239 121 172
Peugeot 407 COUPÉ 25 - - -
Peugeot 607 74 92 - -
Peugeot 807 13 17 30 20
Peugeot BOXER 14 11 329 278
Peugeot EXPERT - 2 48 49
Peugeot PARTNER 60 55 352 333
PEUGEOT 2861 3093 1271 1320
Piaggio - - 10 2
Porsche - nezařazeno 9 13 2 3
Porsche 911 14 14 - -
Porsche 911 CABRIO 6 1 - -
Porsche BOXSTER 5 3 - -
Porsche CAYENNE 2 5 22 32
Porsche CAYMAN 5 - - -
PORSCHE 41 36 24 36
Proton - 1 - -
RAG - - 10 -
Renault - nezařazeno 105 104 8 3
Renault CLIO 1038 464 8 22
Renault ESPACE 33 43 13 20
Renault KANGOO 170 212 338 273
Renault LAGUNA 126 200 116 98
Renault MASCOTT - - 10 4
Renault MASTER 33 30 285 237
Renault MÉGANE 846 896 546 384
Renault SCÉNIC 153 222 88 139
Renault MODUS 76 155 21 33
Renault THALIA 1375 2160 - -
Renault TRAFIC 95 50 179 138
Renault TWINGO 54 106 - 2
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Renault VEL SATIS 7 10 - -
RENAULT 4111 4552 1612 1353
Rover 3 4 - -
Saab - nezařazeno 3 2 - -
Saab 9-3 14 1 2 -
Saab 9-5 4 4 2 -
SAAB 21 7 4 -
Santana 5 - 41 6
Seat - nezařazeno 21 13 - 2
Seat ALHAMBRA 27 12 37 31
Seat ALTEA 91 159 66 125
Seat CORDOBA 277 352 - -
Seat IBIZA 367 402 1 3
Seat INCA - 1 - -
Seat LEON 197 196 53 -
Seat TOLEDO 85 121 64 27
SEAT 1065 1256 221 188
Smart ForTwo 35 46 - -
Smart ForFour 31 32 - -
SMART 64 78 - -
Ssangyong - nezařazeno 6 13 9 20
Ssangyong KYRON 13 - 17 -
Ssangyong MUSSO SPORTS - - 4 -
Ssangyong REXTON 12 - 24 -
Ssangyong RODIUS 5 - 1 -
SSANGYONG 36 13 55 20
Subaru - nezařazeno 18 16 3 1
Subaru FORESTER 91 76 97 94
Subaru IMPREZA 37 32 7 6
Subaru JUSTY 6 1 - -
Subaru LEGACY 74 87 69 84
SUBARU 226 212 176 185
Suzuki - nezařazeno 16 15 2 -
Suzuki GRAND VITARA 213 80 187 94
Suzuki IGNIS 487 389 2 -
Suzuki JIMNY 25 27 6 4
Suzuki LIANA 3 4 - -
Suzuki SWIFT 366 99 - -
Suzuki SX4 89 - - -
Suzuki WAGON R+ 1 119 - 7
SUZUKI 1200 733 197 105
Škoda - nezařazeno 386 248 36 5
Škoda FABIA 16937 19489 2162 1041
Škoda OCTAVIA 7163 9211 2278 1740
Škoda ROOMSTER 179 - 7 -
Škoda SUPERB 1011 1252 - -
ŠKODA 25676 30200 5473 2786
Toyota - nezařazeno 50 41 28 16
Toyota AVENSIS 95 157 86 100
Toyota AVENSIS VERSO - - - 2
Toyota AYGO 137 27 - -
Toyota COROLLA 477 550 - -
Toyota COROLLA VERSO 72 84 83 69
Toyota HIACE 3 - 3 8
Toyota HILUX - - 8 -
Toyota LAND CRUISER 15 30 41 84
Toyota PRIUS 9 14 - -
Toyota RAV4 67 90 155 116
Toyota YARIS 1158 1022 - 3
TOYOTA 2083 2015 404 398
UAZ - 2 9 5
Volkswagen - nezařazeno 67 59 9 18
Volkswagen BORA 87 - -
Volkswagen CADDY 40 42 595 621
Volkswagen CALIFORNIA 3 3 - -
Volkswagen CRAFTER 1 - 29 -
Volkswagen EOS 28 - - -
Volkswagen FOX 197 1 - -
Volkswagen GOLF 973 1025 282 61
Volkswagen JETTA 240 - - -
Volkswagen LT 4 6 147 111
Volkswagen MULTIVAN 57 56 141 161
Volkswagen NEW BEETLE 6 9 - -
Volkswagen PASSAT 989 800 650 240
Volkswagen PHAETON 5 16 - -
Volkswagen POLO 1066 1044 - 2
Volkswagen SHARAN 13 29 19 70
Volkswagen SHUTTLE - - - 3
Volkswagen TOUAREG 26 24 161 156
Volkswagen TOURAN 81 100 162 155
Volkswagen TRANSPORTER 190 220 703 675
VOLKSWAGEN 3986 3521 2898 2273
Volvo - nezařazeno 34 18 6 3
Volvo 60 60 76 - -
Volvo 70 26 29 32 55
Volvo 80 26 35 - -
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POKRAČUJE PŘESUN ZÁJMU Z OSOBNÍCH NA UŽITKO-
VÉ VOZY

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO DATA & NEWS

PRAHA | Nezvykl˘ v˘voj ãeského trhu s nov˘mi automobily pokraãuje. Zatímco
ve v‰ech kategoriích byly v prÛbûhu prvního pololetí pfiekroãeny poãty registra-
cí za stejné období loÀského roku, mezi osobními auty byl zaznamenán pokles.
Paradoxem se stalo, Ïe zatímco dosud byly mûsíce kvûten a ãerven po stránce
prodeje nov˘ch vozÛ vÏdy nejúspû‰nûj‰ími za cel˘ rok, leto‰ní ãerven byl naopak
nejhor‰í v historii. Zmûny nastávají mûsíc od mûsíce a nelze v nich vypozorovat
nûjak˘ jasn˘ trend.

Místo osobních užitková
âásteãn˘ podíl na poklesu prodeje osobních vozÛ má pokraãující pfieliv zájmu

z osobních aut na kategorii N1, coÏ jsou v fiadû pfiípadÛ stejné vozy, jen vybavené
pfiepáÏkou a prodávané bez DPH. Od uvolnûní pfiedpisÛ v listopadu 2003 kaÏdo-
roãnû dramaticky roste prodej uÏitkov˘ch vozidel. Pfii souãtu poãtu registrací
osobních a uÏitkov˘ch vozÛ je meziroãní nárÛst o 1,4 %, ale uÏ témûfi ãtvrtina
nov˘ch vozÛ se prodává jako uÏitková. Pouze 1,4% nárÛst je navíc velmi mal˘
z hlediska potfieby oÏivení pfiestárlého vozového parku.

Zlep‰ování prodeje uÏitkov˘ch vozidel zdánlivû potvrzuje hospodáfisk˘ rÛst
men‰ích firem. JenÏe vzhledem k tomu, Ïe polovinu kupujících pfiedstavují sou-
kromníci, nenastává rÛst zájmu o nové vozy pfiedev‰ím u nich.Také detailní
pohled na sloÏení novû prodávan˘ch uÏitkov˘ch vozidel ukazuje, Ïe roste zájem
o pfiestavûná osobní auta, ale registrací skuteãnû dodávkov˘ch vozÛ, pouÏívan˘ch
mal˘mi firmami, se nezvy‰uje.

Zaplaví nás ojetiny?
Vliv na pokles zájmu o nové vozy má a nepochybnû bude mít i uvolnûní dovo-

zu ojet˘ch vozidel, ke kterému do‰lo od 1. ãervence. K tomu zpráva SDA uvádí:
„Na jedné stranû se ekologiãtí aktivisté jak v EU, tak v âR snaÏí prosazovat velmi
pfiísné pfiedpisy na ochranu ovzdu‰í a Ïivotního prostfiedí, na druhé stranû vÛbec
nereagují na to, Ïe se pod rou‰kou volného pohybu zboÏí pfiesouvá v˘razná eko-
logická zátûÏ z provozu a likvidace star˘ch nevyhovujících vozidel ze zemí
„vyspûlé“ 15 na území deseti nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU. Îe pfiesunem ekologic-
ky nevyhovujících vozidel nedochází ke zlep‰ování, ale naopak k celkovému
zhor‰ení dopadÛ na Ïivotní prostfiedí je zfiejmé. Navíc pfiipu‰tûním dovozu jaké-
hokoliv vozidla sice typovû schváleného v zemích EU, ale bez omezení stáfií a bez
vydání provádûcího právního pfiedpisu se mÛÏe tento stav je‰tû v˘raznû zhor‰it.
Jak potom máme nahlíÏet na v˘roãní zprávy o stavu Ïivotního prostfiedí v âR, ve
kter˘ch jsme EU nebo OECD kritizováni za to, Ïe provozem silniãních vozidel je
ovzdu‰í zatûÏováno v˘raznû více neÏ ve vyspûl˘ch zemích, pfiestoÏe v nich je stu-
peÀ motorizace vy‰‰í.“

Uvolnûní dovozu ojetin znamená, Ïe je moÏné dováÏet tyto vozy ze v‰ech zemí
EU, tzn. i taková auta, která by uÏ pfied lety nemohla získat v âR technické osvûd-
ãení, vybavená napfiíklad brzdov˘m obloÏením obsahujícím asbest.Tato vozidla
nejenÏe budou je‰tû více zatûÏovat na‰e Ïivotní prostfiedí, ale budou pÛsobit
znaãné potíÏe pfii jejich následné likvidaci.

Registrace nových vozů za leden až červen v ČR
poř. značka OA OA LUV LUV celkem celkem

2006 2006-2005 2006 2006-2005 2006 2006-2005
1. Škoda 25676 -4524 5473 2687 31149 -1837
2. Volkswagen 3986 465 2898 625 6884 1090
3. Renault 4097 -453 1550 231 5647 -222
4. Ford 2694 -328 2851 612 5545 284
5. Citroën 2726 681 1600 580 4326 1261
6. Hyundai 3418 211 781 283 4199 494
7. Peugeot 2861 -232 1271 -49 4132 -281
8. Toyota 2083 68 404 6 2487 74
9. Opel 1660 -511 714 -43 2374 -554
10.Fiat 1446 54 588 -30 2034 24

celkem 62509 -4601 22960 5666 85469 1065

Na českém trhu nic nového

Volvo S 40 32 56 - -
Volvo V 50 43 28 71 64
Volvo XC70 13 16 44 36
Volvo XC90 38 35 109 130
VOLVO 272 293 262 288

CELKEM ČLENOVÉ SDA 36593 36818 17193 14319
CELKEM NEČLENOVÉ SDA 25916 30292 5767 2975
CELKEM NOVÁ 62509 67110 22960 17294
DOVEZENÁ OJETÁ 77275 69755 3681 3532
CELKEM 1. REGISTRACE 139784 136865 26641 20826

Pozn.: nezařazeno jsou individuální dovozy bez dalšího upřesnění
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Registrace nových vozů v Evropě za
duben a od počátku roku 2006
značka/model 4/2006 4/2005 1–4/2006 1–4/2005
Alfa Romeo 147 4942 6283 23692 26783
Alfa Romeo 159 5146 - 18161 -
Alfa Romeo GT 1072 1826 5238 8152
Alfa Romeo 12414 11312 52293 50901
Aston Martin 409 278 1492 1127
Audi A3 17238 18213 71985 68012
Audi A4 20435 26362 83057 94342
Audi A6/Allroad 10994 12651 47801 39435
Audi Q7 2436 - 5299 -
Audi 52780 60597 215586 214987
Bentley 217 324 1217 1327
BMW 1 9682 11363 44401 45512
BMW 3 23483 18848 96596 672136
BMW 5 9459 11603 44573 50521
BMW X3 5067 5504 21941 24098
BMW X5 1974 4285 9978 15777
BMW Z4 1503 2835 3522 5802
BMW 52711 57110 227954 216037
Bugatti 1 - 2 2
Cadillac 224 147 887 692
Citroën Berlingo 5256 5651 21658 22799
Citroën C1 6321 50 28628 50
Citroën C2 7834 10238 35226 43313
Citroën C3 17640 20608 81677 88126
Citroën C3 Pluriel 1192 2067 4367 6592
Citroën C4 15640 19985 67837 74856
Citroën C5 6177 8953 25333 33577
Citroën C8 1897 2127 7330 8077
Citroën Xsara Picasso 14055 13926 60003 59842
Citroën 77084 84835 335256 343595
Dacia Logan 3581 1230 14552 3821
Dacia 3581 1230 14552 3822
Daihatsu 2699 3304 11692 11410
Dodge 87 24 163 112
Ferrari 293 335 1074 1209
Fiat Croma 2942 122 13761 126
Fiat Dobló 2269 1941 8370 7077
Fiat Ducato 2573 2515 5937 6750
Fiat Idea 2829 5110 13260 18176
Fiat Multipla 2415 3276 10262 12671
Fiat Panda 18373 18394 80780 78242
Fiat Punto 33401 22564 155774 98357
Fiat Seicento 3545 4206 17128 17941
Fiat Stilo 5184 6794 17367 28973
Fiat 74974 66377 327125 273226
Ford Fiesta 27233 26273 131984 120388
Ford Focus 33861 34711 160983 152999
Ford Focus C-MAX 9749 14087 38042 54220
Ford Fusion 8263 7087 32797 29166
Ford Galaxy 1037 2603 6929 11379
Ford Ka 4825 5851 22752 25922
Ford Mondeo 10824 12977 51657 57189
Ford 97110 106428 454637 462273
FSO 45 125 226 634
GM/Daewoo 15 1130 213 7480
Honda Accord 2646 3299 11199 14384
Honda Civic 8229 5030 31199 26453
Honda CR-V 3092 4648 15054 15909
Honda FR-V 1629 1113 7110 4101
Honda Jazz 6743 6534 30335 31118
Honda 22548 21162 96086 94364
Hyundai Accent 1248 2544 6820 8992
Hyundai Atos/Amica 3583 3117 13930 13025
Hyundai Getz/TB 7533 9504 31992 34487
Hyundai Matrix 2030 3155 8839 11508
Hyundai Santa Fé 3903 2872 13498 11822
Hyundai Tuscon 5222 5519 23094 18173
Hyundai 26735 31469 112392 116612
Hummer 38 14 140 50
Chevrolet Kalos/Aveo 4292 5026 19853 17679
Chevrolet Lacetti 1565 2089 6499 7264
Chevrolet Matiz/Spark 5393 3599 24241 14674
Chevrolet Nubira 1251 1116 4262 4825
Chevrolet 13714 13246 59824 49749
Chysler 300C 1172 532 4663 1747
Chrysler PT Cruiser 1035 1683 4093 5490
Chrysler Voyager/Gr. Voyager 2496 2751 9970 9141
Chrysler 5284 5726 20703 18661
Isuzu 79 104 430 560
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Registrace nových osobních automobilů
v Evropě za první pololetí 2006 podle zemí
země 1. pololetí 2006 změna proti 2005
Belgie 325611 +13,7 %
Dánsko 81642 +9,4 %
Finsko 86299 0
Francie 1109229 -1,6 %
Irsko 144933 +5,8 %
Itálie 1324369 +7,9 %
Lucembursko 30468 +6,3 %
Německo 1735894 +1,4 %
Nizozemsko 286776 +4,7 %
Portugalsko 109657 -6,1 %
Rakousko 169346 -1,1 %
Řecko 152684 -0,5 %
Španělsko 799914 -1,2 %
Švédsko 144212 +5,1 %
Velká Británie 1241925 -4,2 %
EU15 celkem 7742959 +1,4 %
Česká republika 62509 -6,9 %
Estonsko 12145 +19,0 %
Litva 6584 +24,0 %
Lotyšsko 11346 +56,3 %
Maďarsko 99058 +4,6 %
Polsko 119798 -7,4 %
Slovensko 29692 +6,2 %
Slovinsko 33320 -0,7 %
EU nové země celkem 374452 -0,3 %
EU celkem *) 8117411 +1,3 %
Island 10986 +13,4 %
Norsko 52925 -3,6 %
Švýcarsko 141711 +1,2 %
EFTA 205622 +0,5 %
Evropa celkem 8323033 +1,3 %
*) data z Malty a Kypru nejsou k dispozici

Registrace nových osobních automobilů
v Evropě za první pololetí 2006 podle výrobců
výrobce 1. pololetí 2006 změna proti 2005
VW GROUP 1621438 +7,0 %
Volkswagen 864070 +12,3 %
Škoda Auto 217861 +1,5 %
PSA PEUGEOT CITROËN 1108533 -2,5 %
Peugeot 605441 -2,8 %
Citroën 503092 -2,2 %
FORD MOTOR 889037 -1,8 %
Ford 690308 -1,6 %
GENERAL MOTORS 870950 -2,4 %
Opel/Vauxhall 728968 -4,2 %
RENAULT 757729 -9,4 %
Renault 734360 -11,4 %
GRUPPO FIAT 644712 +20,1 %
Fiat 494267 +26,1 %
DAIMLER CHRYSLER 482443 +3,2 %
TOYOTA MOTOR 477530 +7,5 %
BMW GROUP 419009 +2,6 %
HYUNDAI KIA MOTOR 284431 -2,9 %
NISSAN 172154 -14,9 %
CELKEM 8323033 +1,3 %

Také v EU jako na houpačce
VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO DATA & NEWS  | Registrace nov˘ch osobních vozÛ
v Evropû mají letos, podobnû jako u nás, znaãnû nevyrovnan˘ prÛbûh. První
pololetí zaznamenalo celkovû mírn˘ nárÛst o 1,3 %, ale v dubnu se v porovnání
s loÀsk˘m rokem prodalo o 7,3 % aut ménû, v kvûtnu pfii‰el vzestup o 9,6 %
a v ãervnu opût pokles o 4,1 %.V prÛbûhu ãervna bylo ve vût‰inû evropsk˘ch
zemí ménû pracovních dní neÏ pfied rokem, ale zdá se, Ïe to nemÛÏe b˘t vysvût-
lením. Mnohem více se zdá, Ïe v˘kyvy v prodejích hodnû kopírují v˘kyvy
v cenách pohonn˘ch hmot.
Kumulativní prodej za první pololetí ukazuje nárÛst ve 13 zemích EU (nejvût‰í
v Loty‰sku o 56,3 %, v západní Evropû v Dánsku o 13,7 %), zatímco v ostatních
zemích do‰lo k mírnému poklesu (nejvíce v Polsku o 7,4 % a na západû v Portu-
galsku o 6,1 %).
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Jaguar X-Type 1449 2049 8021 9921
Jaguar 3089 3631 15159 16705
Jeep Grand Cherokee 1312 715 7589 3854
Jeep 2821 2344 13472 10329
Kia Carnival/Sedona 1320 1310 5076 5599
Kia Cerato 1438 2184 7374 7051
Kia Picanto 5066 6224 26708 21512
Kia Rio 2493 1998 10983 8331
Kia Sorento 2532 3157 13025 14301
Kia Sportage 2286 3066 11817 11877
Kia 16526 19641 81323 75638
Lada 228 540 1421 1838
Lamborghini 48 48 151 149
Lancia Musa 2468 3741 12928 1444
Lancia Ypsilon 6269 5702 29335 27875
Lancia 9340 10625 44811 47305
Land Rover Discovery 1267 2163 7352 9613
Land Rover Freelander 1812 2530 10249 13971
Range Rover Sport 2155 316 10422 334
Land Rover 3644 6192 34207 29816
Lexus IS 1618 480 6855 2142
Lexus RX 1465 741 5547 3366
Lexus 3491 1998 14379 6990
Lotus 119 135 519 523
Maserati 181 248 726 958
Maybach 9 7 26 23
Mazda2 2619 2770 13479 13945
Mazda3 5558 7136 27618 30712
Mazda5 3129 13 15479 18
Mazda6 5213 6333 29015 28337
Mazda MX-5 2009 947 6962 3085
Mazda 19402 18954 97186 87835
Mercedes A 12438 17046 52833 64576
Mercedes B 896 105 38115 289
Mercedes C 11317 18094 46129 63330
Mercedes CLK 2649 3265 10472 11731
Mercedes CLS 1501 1637 7335 6185
Mercedes E 7332 13119 33442 43342
Mercedes M 4234 1359 19848 7627
Mercedes S 2197 724 9114 2975
Mercedes SLK 2954 5127 10345 16439
Mercedes Vito/Viano 2074 2062 7230 6171
Mercedes-Benz 58006 65158 243327 231911
MG 265 1009 1595 13420
Mini 9628 11728 38522 44186
Mitsubishi Colt 3853 5507 25686 21664
Mitsubisho Lancer 1166 1170 5938 5659
Mitsubishi Pajero/Montero/Shogun1122 1551 5399 6672
Mitsubishi 8813 12277 49553 52240
Nissan Almera 2127 5336 14447 23600
Nissan Micra 10942 14260 46395 53029
Nissan Note 638 - 13164 -
Nissan Pathfinder 1585 1665 6534 3066
Nissan Primera 1758 3875 9440 15421
Nissan X-Trail 3357 4599 15302 18522
Nissan 28919 36054 117557 136979
Opel Agila 1686 2705 9538 12552
Opel Astra 26250 34240 114201 127004
Opel Astra Classic 1296 1479 5826 5815
Opel Combo/Combo Tour 1220 1175 4897 4173
Opel Corsa 16129 16608 67069 72276
Opel Meriva 12573 15029 53297 57676
Opel Signum 1115 1176 4537 4037
Opel Tigra TwinTop 1689 3833 6016 11899
Opel Vectra 6812 8990 27422 29623
Opel Zafira 13868 11600 63005 46572
Opel 83409 97645 358882 374579
Perodua 35 64 167 228
Peugeot 1007 3701 1805 16888 1950
Peugeot 107 7133 33 30174 33
Peugeot 206/206SW 25440 35722 126145 163071
Peugeot 207 7874 - 8603 -
Peugeot 307/307SW 27770 34302 125192 133638
Peugeot 407/407SW 13039 19813 65158 77474
Peugeot 807 1984 2206 8900 8934
Peugeot Partner/Ranch 2627 2810 10726 11802
Peugeot 90845 99431 397104 406859
Porsche 911 2126 2162 7524 6721
Porsche 4736 5221 17578 17177
Proton 210 182 1073 594
Renault Clio 40235 29247 156617 112326
Renault Espace 4155 5084 14247 19031
Renault Kangoo 4725 5727 17933 19389

Renault Laguna 7342 10848 30393 40114
Renault Mégane 26451 35512 99753 137861
Renault Modus 7613 15505 33424 67584
Renault Scénic 23244 30629 91507 106320
Renault Twingo 5293 7117 21244 26304
Renault 121652 143387 475056 542136
Rolls Royce 8 17 49 56
Rover 447 1516 2777 18045
Saab 9-3 5077 4865 22548 18205
Saab 9-5 2005 2053 8928 7825
Saab 7121 6918 31706 26036
Seat Alhambra 1386 1382 5584 5325
Seat Altea 3772 5798 18192 21047
Seat Cordoba 1493 2675 6993 10922
Seat Ibiza 14024 15176 53917 56598
Seat Leon 10542 5619 43552 22216
Seat Toledo 959 2897 4846 10292
Seat 32193 33738 133168 127549
Smart ForFour 2984 4761 12689 19230
Smart ForTwo 5698 6960 21416 25701
Smart 9407 12655 36278 48389
SsangYong Kyron 1500 - 6279 -
SsangYong Rexton 1122 1734 5217 6846
SssangYong 3059 1958 13716 7614
Subaru Forester 1710 1548 6855 5803
Subaru 4392 4919 18409 18310
Suzuki Ignis 2515 4927 13631 17957
Suzuki Jimny 2152 2196 9230 9435
Suzuki Liana 1023 1622 4944 6893
Suzuki Swift 7655 3457 32797 5551
Suzuki Vitara/Grand Vitara/XL7 5079 3817 23389 17137
Suzuki 20876 20073 93789 76430
Škoda Fabia 17712 19949 71436 69685
Škoda Octavia 16318 16492 66038 58787
Škoda Superb 1166 1461 5069 5553
Škoda 35208 37903 142567 134034
Tata 206 241 1108 882
Toyota Avensis 8903 11693 43044 48036
Toyota Aygo 6612 270 29208 318
Toyota Corolla 13459 16415 58590 67046
Toyota Corolla Verso 7782 7447 31863 32031
Toyota LandCruiser 2289 3299 10411 13665
Toyota Prius 1567 1557 7171 6059
Toyota RAV4 10758 7405 33446 32426
Toyota Yaris 19420 19791 76212 81012
Toyota 71738 71376 295825 294721
Vauxhall Astra 9348 9267 39670 40009
Vauxhall Corsa 5188 7643 27948 33260
Vauxhall Meriva 1675 1806 6700 7431
Vauxhall Vectra 3541 3414 15031 16848
Vauxhall Zafira 4261 3191 16377 16769
Vauxhall 25172 26724 110310 119649
Volkswagen Caddy 2792 2403 10557 8741
Volkswagen Fox 5933 1693 28354 1754
Volkswagen Golf 35884 45992 140209 174918
Volkswagen Golf Plus 11227 10112 41801 20407
Volkswagen Jetta 3946 4 16899 8
VW Multivan/Eurovan/California/Shuttle 1789 1871 7087
5995
Volkswagen New Beetle 2072 2937 7419 9763
Volkswagen Passat 27164 17938 115547 64716
Volkswagen Polo 23177 18594 97962 87644
Volkswagen Sharan 2149 3045 8972 11575
Volkswagen Touareg 3349 4038 13761 16071
Volkswagen Touran 13553 15198 51424 58307
Volkswagen Transporter
/Caravelle/T4/T5 2558 3355 10333 11112
Volkswagen 136749 130374 554903 485938
Volvo S40 2594 3345 12026 14245
Volvo S60 2077 2888 8302 11651
Volvo V50 5670 6705 24960 26406
Volvo V70/XC70 6269 6674 24234 24609
Volvo XC90 2867 3307 13140 13232
Volvo 20128 24247 85494 95341
ostatní značky 712 600 2935 1996

CELKEM 1279008 1375180 5461204 5422604

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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