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Ve velkolepém stylu vstoupila znaã-
ka ·koda na ãínsk˘ trh. Pfiedstavení,
spojené s velkolepou show, se uskuteã-
nilo v prestiÏním hotelu Beijing Laffitte
Chateau v Pekingu. Mezi 500 hosty byli
zástupci spoleãností ·koda Auto, v ãele
se ãlenem jejího pfiedstavenstva Marti-
nem Jahnem,Volkswagen Group Chi-
na, vedené jejím prezidentem Winfrie-
dem Vahlandem, a Shanghai Volkswa-
gen, na ãele s jejím fieditelem âen Îi-
Xina. Pfiítomni byli i zástupci prodejní
sítû, jejímÏ prostfiednictvím se budou
vozy ·koda prodávat.

Vzhledem k ãínsk˘m celním a dovoz-
ním pfiedpisÛm je nezbytná v˘roba
automobilÛ na místû. Proto bude v prv-
ním pololetí roku 2007 v âínû zaháje-
na montáÏ modelu Octavia. Expanze
znaãky ·koda na ãínském trhu byla
posílena letos v ãervnu podepsáním
dal‰ích kontraktÛ, na jejichÏ základû se
v ·anghaji zaãnou vyrábût také modely
Fabia a Superb.
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Značky s největším meziročním nárůstem
registrací osobních vozů za 1.–9./2006

První registrace osobních a lehkých užitkových
vozů za tři čtvrtletí 2006

Čísla měsíce

Značky s největším meziročním poklesem
registrací osobních vozů za 1.–9./2006

Škoda Auto do Číny

Auta pro Nošovice
k pokračování na straně 7

poř. značka OA LUV celkem
1. Škoda 38216 8036 46252
2. Volkswagen 5606 4255 9861
3. Renault 6330 2721 9051
4. Ford 3883 4076 7959
5. Citroën 4052 2396 6448
6. Hyundai 4852 1294 6146
7. Peugeot 4216 1877 6093
8. Toyota 3387 641 4028
9. Opel 2331 1028 3359
10. Fiat 2214 893 3107

celkem nová 92667 34519 127186
celkem ojetá 130185 5588 135773
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Koncept Hyundai Arnejs, vystaven˘ na

autosalonu v PafiíÏi, naznaãil, jak˘m smû-
rem se bude ubírat design kompaktního
automobilu, kter˘ se bude vyrábût v pfii-
pravovaném v˘robním závodû korejské
znaãky v severomoravsk˘ch No‰ovicích.
Kódové oznaãení pro pfiipravovan˘ vÛz
je FD, pfiiãemÏ je nepravdûpodobné, Ïe
by se v sériové podobû jmenoval Arnejs.
Tento vÛz v nabídce Hyundaie nahradí
souãasné modely Accent a Elantra. Kon-
cept Arnejs je pûtidvefiov˘ hatchback,
ale pfiipravují se i tfiídvefiová verze
a kombi. Sériov˘ vÛz má b˘t ponûkud
vût‰í neÏ jeho nejvût‰í konkurent Volks-
wagen Golf, ale souãasnû má b˘t i lev-
nûj‰í.

Podle Automotive News Europe auto-
mobilka Hyundai doplní svou produkci
v novém ãeském závodû v No‰ovicích
o v˘robu vozÛ SUV. Korejská automobilka
zde hodlá produkovat roãnû 80 000 stfied-
nû velkého SUV Tuscon.

V fiíjnu 2008 zde Hyundai chce zahájit
v˘robu automobilu niÏ‰í stfiední tfiídy
s roãní produkcí 300 000 vozÛ. Krátce
poté bude zahájena i v˘roba nového
modelu Tucson.V loÀském roce Hyundai

prodal v Evropû podle údajÛ JATO
314 011 vozÛ.

Kia Motor, sesterská znaãka spoleãnosti
Hyundai, bude vyrábût stfiednû velk˘ SUV
Sportage ve své nové továrnû v Îilinû na
Slovensku soubûÏnû s v˘robou nového
automobilu niÏ‰í stfiední tfiídy cee’d, která
se naplno rozebûhne v prosinci.V˘roba
modelu Sportage zaãne v ãervenci pfií‰tí-
ho roku.

Nov˘ Tucson bude sdílet zcela novou
platformu s modelem Sportage. Oba vozy
SUV se v souãasnosti vyrábí v Koreji. v
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Vedení GM odvrátilo útok

KEITH CRAIN, 
AUTOMOTIVE NEWS

Zdá se, Ïe ostfielování zaãalo jen pár
minut poté, co byl Alan Mulally jmeno-
ván prezidentem a nejvy‰‰ím v˘kon-
n˘m fieditelem spoleãnosti Ford Motor
Company. Nûktefií analytici naznaãují,
Ïe vzhledem k tomu, Ïe nemá Ïádnou
zku‰enost v automobilovém odvûtví, je
odsouzen hned o zaãátku.

Je to podivné.Ten ãlovûk vypadá, Ïe
má ve‰keré zku‰enosti a doporuãení
nezbytné k tomu, aby mohl vést Ford.

Nedávno ãasopis Automotive News
Europe udûlil nejvy‰‰ímu fiediteli sku-

piny Fiat Sergiu Marchionnemu titul
Eurostar. Je právníkem, kter˘ nemûl
Ïádnou zku‰enost s vedením automo-
bilové spoleãnosti.Ale rozumí tomu,co
se musí udûlat. Zdá se, Ïe zku‰enosti
v podnikání a intelekt jsou mnohem
dÛleÏitûj‰í neÏ to, kolik ãasu ãlovûk
stráví v automobilce.

Mezi Boeingem a Fordem je jeden
velk˘ rozdíl. Boeing nemá Ïádné
nasmlouvané prodejce. Boeing prodá-
vá pfiímo sv˘m zákazníkÛm, ktefií si
rovnûÏ zaji‰Èují ve‰kerou údrÏbu.

Mulally chápe dÛleÏitost v˘robku.AÈ
se jedná u automobilovou spoleãnost
nebo v˘robce letadel, musíte mít ten

nejlep‰í v˘robek nebo zákazník nebu-
de uvaÏovat o jeho koupi.

âím ménû víte o specifikách odvût-
ví, tím více poÏadujete to nejlep‰í
a nejskvûlej‰í u oblastí, se kter˘mi nej-
ste dÛvûrnû seznámen.To bude Mulal-
lyho ‰ance u Fordu, kde pfiíli‰ mnoho
lidí pfiedãasnû odstupuje nebo odchází
do jin˘ch spoleãností nebo odvûtví.

Av‰ak Mulally rozumí v˘robû a strojí-
renství více neÏ mnoho jin˘ch v˘kon-
n˘ch pfiedstavitelÛ. Pfiedtím sedûl
v horkém kfiesle. Nedávno mûl Boeing
váÏné problémy s konkurenceschop-
ností v globálním leteckém prÛmyslu.
Mulally pochopil dÛleÏitost skvûl˘ch

nov˘ch v˘robkÛ a slab˘ americk˘
dolar mu neublíÏil. Boeing je dnes
mnohem silnûj‰í, odolnûj‰í konkurent.

Alana Mulallyho u Fordu ãeká tvrdá
práce. Dostal velmi obtíÏné pracovní
místo. Bylo by v‰ak chybou pfiedpoklá-
dat, Ïe to nezvládne, kdyÏ sotva zaãal.

Tak dejte tomuto ãlovûku ‰anci.
MoÏná, Ïe v‰echny pfiekvapí. v

NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITELÉ
ODMÍTLI NABÍDKU NA
VYTVOŘENÍ ALIANCE
S RENAULTEM A NISSA-
NEM. CO ALE BUDE DÁL?

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Nejvy‰‰í ‰éf General Motors Rick
Wagoner odvrátil dal‰í útok na svou
osobu, neboÈ ãím jin˘m mûlo b˘t plá-

nované podfiízení Carlosi Ghosnovi,
i kdyÏ formálnû mûl ve své funkci
zÛstat. Pfiesto ‰lo o mnohem váÏnûj‰í

ohroÏení jeho postavení, neÏ kdyÏ
o pÛl roku dfiíve ãelil kritice a snaze
o vyhození v dÛsledku rekordní ztráty
ve v˘‰i 10,6 miliardy USD, kterou GM
vykázalo za rok 2005.Tehdy se hodno-
ta akcií GM propadla na úroveÀ ozna-
ãovanou jako „junk“, tedy odpad.

Globální aliance? Ne!
Toho vyuÏil Kirk Kerkorian a za 1,6

miliardy USD nakoupil 9,9 % podílu,
ãímÏ se jeho spoleãnost Tracinda stala
nejvût‰ím akcionáfiem GM. Své postave-

ní se pokusil zhodnotit tím, Ïe inicioval
vytvofiení velké aliance mezi GM a ali-
ancí Renault-Nissan. Kerkorian vyz˘val

prezidenta Renaultu a Nissanu Carlose
Ghosna, aby se koupí 20 % akcií jím
fiízená Aliance stala nejvût‰ím akcioná-
fiem GM a spolu s ním jej ovládla.
Ghosn nebyl proti, ale v‰e podmiÀoval
souhlasem vedení GM:„Na srdci mi leÏí
jen zájem Renaultu a Nissanu, zájmy
GM jsou starostí vedení GM. Bez jeho
pomoci pfii pfiesvûdãování stfiedního
managementu celá vûc nemá smysl.“

Zprvu v‰e nasvûdãovalo tomu, Ïe
dohoda je moÏná.Wagoner se dokonce
na dal‰í kolo jednání vydal do PafiíÏe.
JenÏe tam nabídku nakonec odmítl.
KerkorianÛv zástupce v pfiedstaven-
stvu GM Jerome B.York, kter˘ jednání
zprostfiedkovával, tím byl natolik zne-
chucen, Ïe na své postavení rezigno-
val. Podle Wagonera by vytvofiení glo-
bální aliance pfiineslo zisk jen Renaultu
a Nissanu, které za to nechtûjí GM
vyplatit odpovídající kompenzaci. Po
jednání sebevûdomû prohlásil: „GM
prodává roãnû více neÏ 9 milionÛ aut
po celém svûtû. Proto by nebylo logic-
ké tvrdit, Ïe potfiebujeme partnera,
abychom se dostali z problémÛ.“

Co dál?
Pro Ghosna se tím uzavfiela jedna

z moÏností na vytvofiení skuteãnû glo-
bální aliance, po které touÏí. Jaké jiné
moÏnosti mu na americkém trhu zb˘-
vají? Chrysler nepfiichází v úvahu, takÏe
jedinou moÏností je aliance s Fordem,
kter˘ ãelí podobn˘m problémÛm jako

GM.William Clay Ford jr. uÏ pfied ãasem
Ghosnovi nabízel místo nejvy‰‰ího
v˘konného ‰éfa rodinného koncernu.

KdyÏ byl odmítnut pfiedal svou funkci
nejvy‰‰ího v˘konného pfiedstavitele
Alanu Mulallymu (61) od Boeingu.

O historickém prÛlomu a moÏném
spojení s Fordem ale podle dostupn˘ch
informací uvaÏuje i vedení GM („V tom-
to odvûtví není nikdy nic vylouãeno,“
fiekl na pfiím˘ dotaz ohlednû moÏné
spolupráce s Fordem Wagoner). Ghosn
si ale ponechává pootevfiená dvífika
i pro GM:„Mohou mi kdykoliv zavolat.“ 

Perspektivy GM
Wagoner podle amerického tisku sází

na to,Ïe letos vykáÏe zisk.To se mu moÏ-
ná podafií, ale nikoliv zásluhou jeho
úspornému programu,ale jen díky prode-
ji 51 % spoleãnosti GMAC,coÏ je finanãní
instituce koncernu. Pokud se mu jeho
plány zdafií, vzroste cena akcií GM.Nes-
pokojen˘ Kerkorian by pak mohl opûtov-
n˘m prodejem svého podílu svou investi-
ci minimálnû dvojnásobnû zhodnotit.Tím
by na celé transakci vydûlal mnohem
více, neÏ na obdobném pokusu ovlád-
nout Chrysler pfied pár lety.

Pokud ale Wagonerovi jeho plán
nevyjde a Kerkorian zaútoãí znovu, byl
by v˘sledkem nevídan˘ prÛvan v ústfie-
dí GM v nejvy‰‰ích patrech Renaissan-
ce Centra v detroitském Downtownu.
JenÏe to by vyÏadovalo ãas a elán a své-
ráznému miliardáfii arménského pÛvo-
du je uÏ 89 let. Od nûho proto burzov-
ní experti oãekávají spí‰ fie‰ení pfiiná-
‰ející zisk v co nejkrat‰ím termínu.

Analytici, jako tfieba Paul Ingrassia na
stránkách The Wall Street Journalu,
pfiedpokládají, Ïe rozhodující pro
WagonerÛv osud bude nástup nového
modelového roku velk˘ch SUV Chev-
rolet Tahoe a Suburban.Tyto vozy jsou
nejvût‰ím zdrojem pfiíjmÛ GM. JenÏe
zájem AmeriãanÛ o tuto kategorii klesá
vzhledem k rostoucím cenám pohon-
n˘ch hmot. Problémem je, Ïe GM, tak
jako v‰echny americké automobilky,
vykazuje zisk ve chvíli, kdy vozy prodá
sv˘m dealerÛm a nikoliv kdyÏ je zakou-
pí zákazník. Ov‰em GM ve snaze nav˘-
‰it zisk bûhem jarních mûsícÛ zv˘‰ilo
dodávky tûchto automobilÛ sv˘m pro-
dejcÛm. Ti v dÛsledku toho mûli na
konci záfií zásoby neprodan˘ch vozÛ
Tahoe dosavadní generace na 125 dní
a SuburbanÛ dokonce na 150 dní, coÏ
se odhaduje na více neÏ dvojnásobek
únosného mnoÏství. v

CARLOS GHOSNhGM RENAISSANCE CENTERh

ALAN MULALLYvDejte Mulallymu šanci
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AUTOMOBILKA BY MOHLA
HLEDAT MIMO SPOLEČ-
NOST

VLADIMÍR RYBECKÝ S VYUŽI-
TÍM TEXTŮ SYLVIANE
DE SAINT-SEINE V AUTOMOTI-
VE NEWS EUROPE

PAŘÍŽ | Spoleãnost PSA/Peugeot-
Citroën hledá nového vÛdce po pfie-
kvapivém oznámení svého nejvy‰‰ího
pfiedstavitele Jean-Martina Folze, Ïe
odstoupí krátce poté, co dosáhne vûku
60 let, tedy na poãátku roku 2007.

Zásluhy
Na dÛvody jeho odchodu jsme se

zeptali fieditele komunikace znaãky
Peugeot Christiana Peugeota. „Jean-
Martin Folz se sám rozhodl odejít.Vedl
spoleãnost deset let a po celou tuto
dobu musel mimofiádnû tvrdû praco-
vat. Nyní je mu 60 let a rozhodl se
ponûkud ubrat ve svém nasazení. Sám
fiíká, Ïe si chce koneãnû zase pfieãíst
knihu. Následující tfii roky budou pro
celé toto prÛmyslové odvûtví velmi
kritické a budou vyÏadovat plné nasa-
zení. Musím zdÛraznit, Ïe mezi pláno-
van˘m odchodem Jeana-Martina Folze
a souãasn˘mi problémy trhu není Ïád-
ná souvislost.“

Christian Peugeot nám také fiekl, jak
jako zástupce rodiny, kontrolující kon-
cern PSA s podílem 45 % hlasovacích
práv a 30 % podílu na majetku, hodnotí
Folzovo pÛsobení na ãele PSA: „Za

tûch deset let jen tfii znaãky zv˘‰ily
svÛj podíl na trhu – Peugeot, Citroën
a Toyota. Jeho velkou zásluhou je navá-
zání celé fiady partnerství, které nám
jsou dnes ku prospûchu a pfiiná‰ejí vel-
ké úspory v nezbytn˘ch investicích.
Jejich pfiínosem jsou navíc i vzájemnû
získané zku‰enosti vypl˘vající ze spo-
lupráce s partnery s odli‰nou firemní
a ãasto i národní kulturou. Díky tûmto
partnerstvím, zaji‰tûn˘m panem Fol-
zem, máme bohatou modelovou nabíd-

ku, kterou bychom sami nemohli
dosáhnout. Díky nûmu máme celou
fiadu cílen˘ch spoluprací s fiadou kon-
kurentÛ a tato partnerství budou
pokraãovat.“

Dodejme, Ïe nejnovûj‰í dohodou,
uzavfienou Folzem v dobû konání auto-

salonu v PafiíÏi, je smlouva o spolupráci
s malajsijsk˘m holdingem Proton, coÏ
by mûlo otevfiít dvefie pro francouzské
automobily na trhy jihov˘chodní Asie.

Otazníky
Otevfienou otázkou zÛstává, kdo Fol-

ze nahradí, protoÏe si nepfiipravil Ïád-
ného zjevného následovníka. Od polo-
viny 60. let vybírá k fiízení spoleãnosti
osobnosti pÛsobící mimo ni. Folz byl
napfiíklad získán z potravináfiské spo-
leãnosti Eridania Beghin-Say. Rodina
PeugeotÛ má v oblibû pfiedev‰ím fiedi-
tele se solidním akademick˘m doporu-
ãením z jedné elitní francouzské vyso-
ké ‰koly. Proto je vysoce pravdûpodob-
né, Ïe tomu tak bude i nyní.

V rámci spoleãnosti se nejãastûji mlu-
ví o pûti pfiípadn˘ch kandidátech.V ãele
seznamu jsou v˘konn˘ fieditel Peugeotu
Frederic Saint-Geours a jeho protûj‰ek
u Citroënu Claude Satinet.Ti spolu s Fol-
zem tvofií v˘konn˘ v˘bor spoleãnosti
PSA. JenÏe jmenování jednoho z nich by
naru‰ilo kfiehkou rovnováhu mezi kon-
kurenãními znaãkami v rámci koncer-
nu. Satinetovi je navíc uÏ 62 let. Dal‰í
moÏností by byl Robert Peugeot (56
let),kter˘ je ‰éfem oddûlení pro inovace
a kvalitu koncernu PSA. Patfií k nové
generaci rodiny PeugeotÛ aktivnû se
zapojující do fiízení spoleãnosti.Av‰ak
ten je kromû své funkce v automobilce
rovnûÏ ‰éfem rodinné holdingové spo-
leãnosti FFP ovládající PSA.

Patfiiãnou akademickou kvalifikaci
a zku‰enost z nûkolika let pÛsobení
v USA má ‰éf oddûlení pro platformy

a nákup spoleãnosti PSA Gilles Michel
(50 let), získan˘ pfied tfiemi lety ze
skláfiské spoleãnosti Saint-Gobain. Za
jeho nejvût‰ího moÏného soupefie b˘vá
oznaãován Gregoire Olivier (45), nov˘
‰éf firmy Faurecia, coÏ je hlavní dodava-
tel dílÛ pro PSA.Ten ov‰em musí nejpr-
ve získat zku‰enosti ve Faurecii.

FolzÛv nástupce bude muset defino-
vat nové strategické cíle, aby francouz-
sk˘ koncern  PSA/Peugeot-Citroën
vyvedl z problémÛ, kter˘m musí nyní
ãelit. Nedávno odstupující nejvy‰‰í
fieditel oznámil krátkodobá opatfiení na
sníÏení v˘dajÛ a zv˘‰ení ziskovosti
automobilky.Ty mj. pfiinesou bûhem tfii
a pÛl roku ztrátu zamûstnání pro
10 000 pracovníkÛ, tedy 7,5 % z celko-
vého poãtu 133 400 sv˘ch zamûstnan-
cÛ.Av‰ak nezmínil se o tom, zda PSA
bude mûnit své pfiedchozí strategické
cíle t˘kající se objemu v˘roby a zisku.
„Nechtûl jsem pfiedem urãovat politiku
svého nástupce,“ fiekl Folz na pafiíÏ-
ském autosalonu.

Folz dfiíve pro PSA vytyãil cíl vyrobit
roãnû 4 miliony vozidel (vloni to bylo
3,4 milionÛ vozÛ).

Francouz‰tí investiãní bankéfii
z Exane BNP Paribas jsou v hodnoce-
ní Folzov˘ch opatfiení skeptiãtí:
„Nevûfiíme, Ïe opatfiení budou dosta-
teãná pro reformu pfiíjmÛ v roce
2006, neboÈ prodej v Evropû dosud
zÛstává stejnû slab˘.“ Podle statistiky
ACEA prodej vozÛ koncernu PSA
v Evropû za prvních osm mûsícÛ klesl
o 3,3 %. Zisk koncernu PSA klesá uÏ
od roku 2002. v

PRO BUDOUCNOST ŠPA-
NĚLSKÉ AUTOMOBILKY
SEAT JE NEZBYTNÉ JASNÉ
SMĚŘOVÁNÍ

JASON STEIN & PAULO SOA-
RES DE OLIVEIRA, AUTOMOTI-
VE NEWS EUROPE

Erich Schmitt (59) nahradil pfiedse-
du Seatu Andrease Schleefa na konci
záfií. Pfiedtím byl ãlenem pfiedstaven-
stva Audi pro nákup. Oficiální zpráva
spoleãnosti Seat uvádí, Ïe Schleef
odstoupil ze zdravotních dÛvodÛ pfii
sv˘ch 63. narozeninách. Schmitt je
odborníkem na nákup, kter˘ svou kari-
éru zahájil v roce 1971 u General
Motors. U Audi Smitt pomáhal vytváfiet
vnitfiní programy na sniÏování nákladÛ
pro skupinu znaãek Audi.

Prodejci hledají identitu
Prodejci Seatu mají pro nastupujícího

pfiedsedu automobilky Seat zprávu: Dej-
te znaãce jasnou identitu. Prodejci fiíka-
jí, Ïe chtûjí, aby ztrátová ‰panûlská znaã-
ka skupiny Volkswagen na‰la pfii pokra-
ãující restrukturalizaci jasn˘ smûr.

Seat vykázal v loÀském roce ztrátu
62,5 milionÛ eur.To vedlo ke stanovení
cíle, kter˘m by mûl b˘t návrat k zisku
v roce 2008 prostfiednictvím sníÏení
nákladÛ na zamûstnance a roz‰ífiením
modelové nabídky. Prodejci Seatu tvr-

dí, Ïe Schmitt potfiebuje utratit více
penûz na marketing, aby pfiesvûdãil
zákazníky, Ïe tato znaãka jiÏ nemá mís-
to v dolní ãásti trhu.

„Zákazníci nepfiijali sportovní image
znaãky,“ fiekl Felix Serrano, v˘konn˘
fieditel prodejní skupiny MSX ve ·pa-
nûlsku a Portugalsku. Seat se stal sou-
ãástí divize Audi v rámci skupiny VW
v roce 2002. Byla to souãást strategie,
jak promûnit tuto znaãku dfiíve zamû-
fienou na kupující prvního vozu ve
sportovní znaãku vy‰‰í úrovnû konku-
rující Alfû Romeo.

Chiara Ciaulaová, fieditelka marketin-
gu ve firmû Amicar, prodejce Seatu
v Bari v Itálii, tvrdí, Ïe znaãka Seat by
mûla více propagovat své spojení se
sestersk˘mi znaãkami VW a Audi. Ty
jsou povaÏovány za prestiÏní a z hledis-
ka kvality mají v Itálii dobrou povûst.
Mnozí kupující v Itálii totiÏ povaÏují
Seat stále za levnou znaãku konkurují-
cí Fiatu. „Zákazníci si zaãínají uvûdo-
movat, Ïe se jedná o v˘robek VW. Rádi
bychom vidûli sportovnûj‰í modely
a více marketingu zamûfieného na roz-
voj image znaãky,“ fiekla.

Směřování nového modelu
Prodejci fiíkají, Ïe Seat velmi nutnû

potfiebuje roz‰ífiit svou nabídku o nové
modely, jako je velk˘ sedan pro jihoev-
ropské trhy, kde jsou tfiíprostorové
karoserie oblíbené. „Potfiebujeme
sedan velikosti Passatu. Toledo tuto

mezeru nevyplní,“ fiekla Maria Gomez
Diasová, prodejce Seatu u Nueva Auto-
mocion na hranicích mezi ·panûlskem
a Portugalskem.

Seat plánuje v pfií‰tích ãtyfiech letech
zv˘‰ení poãtu sv˘ch modelÛ ze ‰esti na
deset. Zatímco základní v˘robky si
podrÏí sportovní stylizaci, znaãka je
doplní o modely nabízející lep‰í uÏitné
vlastnosti, jako jsou vozy kombi a malé
dodávky odvozené z osobních automo-
bilÛ. MoÏná, Ïe dokonce pfiijdou i mini-
automobily. Analytikové si ale kladou
otázku,zda tato strategie bude úspû‰ná.

„Seat se potfiebuje rozhodnout, zda je
v˘robcem draÏ‰ích vozÛ s pevn˘m mís-
tem na trhu nebo modelÛ vyrábûn˘ch
ve velkém,“ fiekl Jose Luis Sancho Lle-
rin, automobilov˘ analytik poradenské
firmy Accenture v Madridu. „Seat si
musí definovat, jak˘ typ zákazníka chce
zaujmout.Trh stále neví, jaké segmenty
vlastnû chce Seat obsadit,“ dodal Llerin.

Javier Echeverria, automobilov˘
odborník firmy Arthur D. Lettle v Mad-
ridu fiekl, Ïe roz‰ifiování v˘robní fiady
Seatu o uÏitkové modely by bylo kro-
kem zpût a po‰kodilo by sportovní
image znaãky.

Prodej Seatu se podle firmy Global
Insight za prvních leto‰ních sedm
mûsícÛ zv˘‰il o 5,5 % na 233 572 vozÛ.
Analytici v‰ak fiíkají, Ïe automobilka je
stále pfiíli‰ závislá na domácím ‰panûl-
ském trhu, kde za prvních sedm mûsí-
cÛ prodala 94 092 automobilÛ. v

PSA hledá náhradu za Folze

JEAN-MARTIN FOLZh

PETR TÁBORSKÝ
h

Prodejci sdělují novému šéfovi: definujte značku

Změna u Seatu
i u nás

Nov˘m vedoucím divize Seat spo-
leãnosti Import Volkswagen Group byl
jmenován Petr Táborsk˘ (34).Ten pfii-
chází z úspû‰ného pÛsobení v roli
vedoucího oddûlení prodeje ojet˘ch
vozÛ programu IVG auto-plus. Petr
Táborsk˘ vystudoval fakultu strojního
inÏen˘rství âVUT, v souãasné dobû
dokonãuje postgraduální studium na
praÏském Institutu pro prÛmyslov˘
a finanãní management (IPFM). Po stu-
diu na âVUT FSI nastoupil do spoleã-
nosti ·koda Auto, odkud v roce 1997
pfie‰el na pozici oblastního vedoucího
prodeje u importéra vozÛ Volkswagen.
Od roku 2005 zastával pozici vedoucí-
ho oddûlení auto-plus spoleãnosti IVG.

„Chtûl bych dosáhnout toho, aby se
automobily znaãky Seat staly první vol-
bou pro v‰echny, ktefií hledají nekon-
venãní a sportovní znaãku,“ vysvûtluje
Petr Táborsk˘ svou pfiedstavu o smûfio-
vání Seatu na ãeském trhu.
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Lexus LS 600h: Luxus
s hybridním pohonem

Nová generace reprezentativního
modelu Lexus LS pfiiná‰í kromû tradiã-
ních siln˘ch stránek modelové fiady LS

také moÏnost získat hybridní pohon
spojující pûtilitrov˘ záÏehov˘ motor V8
s elektromotory, novû zkonstruovanou
sestavou vysokokapacitních akumulá-
torÛ s elektronicky fiízen˘m pfievod-
n˘m ústrojím s plynule promûnlivou
zmûnou pfievodového pomûru E-CVT
a stál˘m pohonem v‰ech kol se tfiemi
diferenciály. Nov˘ motor V8 má pfiímé
vstfiikování benzinu D-4S se dvûma
vstfiikovaãi na válec, spojující v sobû
pfiednosti pfiímého vstfiikování i vstfii-
kování do sacího kanálu, a inteligentní
promûnné ãasování rozvodu Dual VVT-i.
Lexus LS 600h nabízí také mnoÏství
sofistikovan˘ch preventivních, aktiv-
ních a pasivních bezpeãnostních tech-
nologií na svûtû, zahrnující mj. systém
fiízení stability vozidla VDIM, systém
bezpeãnosti pfied nárazem PCS, vyspû-
l˘ systém pro zji‰Èování pfiekáÏek,

poprvé pouÏit˘ systém monitorování
chování fiidiãe, asistent v pfiípadû ohro-
Ïení, systém bezpeãnosti pfied nárazem
zezadu, pomocn˘ systém udrÏující vÛz
v jízdním pruhu LKA atd. Model LS
600h také bude prvním automobilem

na svûtû s parkovacími svûtly tvofien˘-
mi svítiv˘mi diodami (LED). Lexus LS
600h se vyrábí v závodû Toyoty
v japonské Tahafie.

Seat Altea XL: Kombi
z minivanu 

Seat pfiedvedl dal‰í nekonvenãní
model.Altea XL si uchovala sportovní
charakter, ale souãasnû poskytuje pro-
stornûj‰í interiér s vût‰ím zavazadlo-
v˘m prostorem. ProdlouÏením zádû
vzniklo cosi jako kombi odvozené od
vozu na pomezí hatchbacku a MPV.
Altea XL je o 187 mm del‰í neÏ základ-
ní verze. Díky tomu vzrostl objem zava-
zadlového prostoru ze 409 na 532 l,
resp. 635 l pfii posunutí zadních seda-
del o 140 mm dopfiedu. Novû ale lze
zadní sedadla posunout téÏ o 20 mm
dozadu, aby se zvût‰il prostor pro nohy

vzrostl˘ch osob. Zajímavou novinkou
v˘bavy interiéru je rozhraní, které
umoÏÀuje instalaci pfienosného navi-
gaãního systému Tom Tom se speciální-
mi digitálními mapami, na kter˘ch jsou
vyznaãeni prodejci Seatu. Od základní

verze se Altea XL li‰í na první pohled
zmûnûn˘m tvarem zádû. Altea XL se
spolu se základní verzí vyrábí ve ‰pa-
nûlském Martorellu.

Subaru B9 Tribeca: Z USA
do terénu 

První SUV znaãky Subaru si získalo
velkou oblibu v USA, kde se také vyrá-
bí. Nyní pfiichází i do Evropy. Promûna

tohoto vozu do podoby, vyhovující
evropskému zpÛsobu jízdy byla velmi
peãlivá, o ãemÏ svûdãí i to, Ïe trvala
cel˘ rok. Oproti verzi prodávané na
americkém trhu má poevrop‰tûná Tri-
beca drobné stylistické úpravy, ale pfie-

dev‰ím pérování bylo odladûno tak,
aby vyhovovalo evropsk˘m poÏadav-
kÛm na lep‰í ovladatelnost. Nekon-
venãní uspofiádání vnitfiního prostoru
získalo v ãervnu 2006 ocenûní Nejlep-
‰í interiér v kategorii prestiÏních vozÛ
SUV.V˘robce vozÛ Subaru, spoleãnost
Fuji Heavy Industries, pfiedpokládá, Ïe
vzhledem k mimofiádné kvalitû v˘roby
a zku‰enostem znaãky s pohonem
v‰ech kol bude tento model velk˘m
konkurentem vozÛ jako jsou BMW
X5,Volvo XC90 ãi Nissan Murano. Pro-
ti nim mu tradiãní koncepce vozÛ
Subaru s nízkou polohou tûÏi‰tû,
danou ploch˘m motorem s protibûÏ-
n˘mi písty a stál˘m pohonem v‰ech
kol se zcela symetrick˘m uspofiádá-
ním poskytne nepopiratelné v˘hody
s ohledem na ovladatelnost a jízdní
vlastnosti. VÛz pohání ‰estiválcov˘
„boxer“ 3,0 l o v˘konu 180 kW pfies
pûtistupÀovou samoãinnou pfievodov-
ku s moÏností volby rychlostních stup-
ÀÛ systémem Sportshift. ·piãková ver-
ze tohoto modelu je sedmimístná.

Citroën C4 Picasso: Také je
větší

Koncem záfií se na autosalonu
v PafiíÏi pfiedstavil sourozenec velmi
úspû‰ného Citroënu Xsara Picasso.
Nov˘ kompaktní minivan Citroën C4
Picasso je vût‰í (délka vzrostla na
4590 mm) neÏ Xsara Picasso, a jak si
doba Ïádá, umoÏÀuje aÏ sedmimístné
uspofiádání. Na vzhledu vozu zau-
jmou ‰iroká panoramatická okna,
zaruãující v˘teãn˘ v˘hled v‰emi smû-
ry pro v‰echny cestujících.V interié-
ru zase nekonvenãnû fie‰ená pfiístro-
jová deska s mnoÏstvím odkládacích
prostor.V‰echny verze jsou vybaveny
‰estistupÀovou robotizovanou pfievo-
dovkou Sensodrive. Pohonn˘mi jed-
notkami zprvu budou záÏehov˘

2,0 l/105 kW a dva vznûtové motory
HDi 80 kW a 100 kW. Zavazadlov˘ pro-
stor je pfii sklopení sedadel ve tfietí
fiadû 576 l a pfii sklopení obou zadních
fiad vzroste aÏ na 1951 l.VÛz vznikl na
zesílené platformû modelu C4 a vyrá-
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bût se bude ve ‰panûlském Vigu.
Citroën C4 Picasso by se mûl zaãít
dodávat zákazníkÛm je‰tû pfied kon-
cem leto‰ního roku.

Audi allroad quattro:
Pokračování v úspěchu

Audi allroad quattro se stal symbo-
lem pro typick˘ evropsk˘ crossover,
spojující v sobû pfiednosti komfortní-
ho osobního automobilu a pohodlné-
ho vozu schopného jízdy v terénu. Na
základû studia poÏadavkÛ zákazníkÛ
se tvÛrci nového A6 allroad quattro
zamûfiili pfiedev‰ím na zlep‰ení jeho
chování na silnici. Tomu napomáhá
adaptivní pneumatické pérování,
umoÏÀující volbu nastavení charakte-
ristiky podvozku v pûti reÏimech. ¤ídi-
cí poãítaãová jednotka je pfiitom
schopna napravit chybnou volbu fiidi-
ãe pokud je to v zájmu zachování
maximální bezpeãnosti jízdy. Pfiedsta-
vitelé Audi oãekávají, Ïe i nadále
budou tento model volit zákazníci,

ktefií u nûho oceÀují jeho dÛstojn˘
vzhled nepfiipomínající vozy SUV,
coÏ je mnohdy dÛleÏité z hlediska
reprezentace majitele.Audi A6 allro-
ad má zavazadlov˘ prostor o objemu

565 l (1660 l).V nabídce pohonn˘ch
jednotek jsou ‰estiválce - záÏehov˘ 3,2
FSI/188 kW a vznûtové 2,7 TDI/132
kW a 3,0 TDI/171 kW.Vrcholnou ver-
ze pohání osmiválec 4,2 FSI/257 kW.

Honda Legend: Návrat do
vrcholné kategorie

Honda  po deseti letech pfiedstavila
ãtvrtou generaci svého vrcholného
modelu Legend. âtyfidvefiov˘ luxusní
sedan se sice navenek svému pfied-
chÛdci hodnû podobá, ale pod jeho
kapotou se ukr˘vá celá fiada pozoru-
hodn˘ch technick˘ch novinek. Zajíma-
vé je, Ïe nov˘ Legend je ve srovnání
s pfiedchÛdcem vy‰‰í i ‰ir‰í, ale oproti
souãasnému trendu rÛstu také
o 38 mm krat‰í a o 100 mm se zkrátil
i rozvor.V nabídce zatím je jen jediná
pohonná jednotka, kterou je napfiíã
uloÏen˘ záÏehov˘ ‰estiválec 3,5 litru
SOHC VTEC o v˘konu 217 kW. V˘z-
namnou novinkou je zcela nov˘
systém stálého pohonu v‰ech kol SH-
AWD, kter˘ rozdûluje toãiv˘ moment
nejen mezi pfiední a zadní nápravu, ale
i mezi jednotlivá zadní kola. v

x

x|Audi x

x|Honda

Fo
to

:A
u
d
i

Kia Motor oznámila, že nový kom-
paktní model, jehož výroba se roze-
bíhá na Slovensku v Žilině, ponese
neobvyklé jméno Cee’d. Pětidveřový
hatchback se začne zákazníkům
dodávat ještě do konce letošního
roku. V září 2007 přijde kombi

Cee’d SW a třídveřový hatchback blí-
ží se sportovnímu kupé v prosinci.

Daihatsu představilo na pařížském
autosalonu studii miniautomobilu D-
Compact X-over, jejíž karoserii navrhl

Giorgetto Giugiaro. Právě takto by
mohl vypadat připravovaný levný
automobil, který společnost Toyota
Motor, které Daihatsu patří, hodlá za
nedlouho nabídnout na rozvíjejících
se trzích střední a východní Evropy.

Podle experta rakouské společnosti
AVL Jana Danenerga se ještě
v letošním roce prodá více než půl
milionu vozidel s hybridním poho-
nem a v roce 2015 už budou před-
stavovat 11 % ze všech prodávaných
automobilů. Dohnat náskok společ-
ností Toyota a Honda nebude pro
konkurenci lehké.

DaimlerChrysler nepoužije pro při-
pravovaný malý automobil značky
Dodge platformu Volkswagenu Polo.
Výrobní náklady u VW jsou údajně
totiž příliš vysoké. Proto se Američa-
né se žádostí o spolupráci obrátili na
Hyundai, Mitsubishi a jednu nejme-
novanou evropskou automobilku.

Subaru hodlá rozšířit svou nabídku
v Evropě o malé vozy. Dosud nabízí
jen model Justy, který pro něj vyrábí
Suzuki. Vzhledem k dohodě o spolu-
práci s Toyotou, uzavřené v roce
2005, na jejímž základě vyrábí v USA
vozy Toyota Camry, by Subaru od
roku 2008 mohlo začít prodávat vozy
upravené z Toyoty Yaris nebo
z modelu Aygo, vyráběného v Kolíně.

Autosalon v Istanbulu připravil
neobvykle hned dvě světové premi-
éry. Poprvé zde byly k vidění sedany
Fiat Linea (foto) a Opel Astra, proto-
že v Turecku tříprostorovou karoserii
volí 70 % kupujících.
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ORGANIZACE AUTOBEST
JE JEDINOU MEZINÁROD-
NÍ NEZÁVISLOU POROTOU,
KTERÁ SE ZAMĚŘUJE NA
ZEMĚ S ROZVÍJEJÍCÍMI SE
TRHY.

Aby automobil mohl získat ocenûní
AutoBest, musí b˘t nejlep‰í nabídkou

pro prÛmûrného zákazníka v regionu.
Proto je základní podmínkou pro zafia-
zení vozu do této ankety jeho prodej
v nejménû pûti zúãastnûn˘ch zemích
s cenou základní verze nepfiesahující
15 000 eur vã. DPH.

NejdÛleÏitûj‰ími kritérii hlasovacího
procesu jsou cena, servisní síÈ, distribu-
ce náhradních dílÛ a v‰estranné uplat-
nûní.Teprve na dal‰ím místû je design
a mechanismy ‰piãkové techniky.Auto-

Best pfii rozhodování o vítûzi pouÏívá
komplexní matrici tfiinácti kritérií. Pfii
jejím vyplÀování posuzuje kaÏd˘
z porotcÛ pfiednosti vozu z hlediska
podmínek kaÏdého konkrétního trhu.

Jako finalisté ankety AutoBest 2007
byly vybrány automobily Fiat Grande
Punto, Hyundai Accent, Opel Corsa,
Peugeot 207 a ·koda Roomster.
„V leto‰ním roce je to velmi tvrd˘ boj.

V‰ichni kandidáti jsou po v‰ech strán-
kách velmi dobfií a velmi dobfie splÀují
tfiináct kritérií stanoven˘ch porotou
AutoBest,“ prohlásil pfiedseda poroty
AutoBest Dan Vardie. Ocenûní Auto-
Best 2006 získala Kia Rio.Vyhodnoce-
ní finalistÛ ankety AutoBest probûhne
poãátkem prosince 2006.

Porota AutoBest rovnûÏ vûnuje
pozornost v˘konÛm v rámci automobi-
lového prÛmyslu. Porota peãlivû pro-

vûfiuje a hodnotí investice, nabídku
nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí pro
obyvatelstvo, vûnování finanãních pro-
stfiedkÛ na ekologické iniciativy, pod-
poru rozvíjejících se regionÛ v Evropû.

Cenu MediaBest 2006 získal rusk˘
motoristick˘ ãasopis Auto review.
V Moskvû vyvinuli vlastní program
bariérov˘ch zkou‰ek. Koupili nejlépe
prodávané modely na trhu a provedli
s nimi nárazové testy tak, aby tak sv˘m
ãtenáfiÛm poskytli hlubokou znalost
testovan˘ch automobilÛ. „V rámci
regionu je to ojedinûl˘ program
a zajisté si zaslouÏí na‰e uznání,“ fiekl
Dan Vardie.

Ocenûní DesignBest 2006 bylo letos
udûleno spoleãnosti Giugiaro Design,
a to zejména Fabriziovi Giugiarovi za
jeho vynikající práci v návrháfiské díl-
nû zaloÏené jeho svûtovû proslul˘m
otcem. „Fabrizio je vzácnou kombinací
talentu v oblasti designu a manaÏer-
sk˘ch schopností. Je jedním z mimo-
fiádnû vzácn˘ch pfiíkladÛ, kdy syn
s vynikajícími v˘sledky kráãí ve sto-
pách svého otce. Fiat Grande Punto je
toho svûÏím pfiíkladem,“ uvedl Dan
Vardie.

Ocenûní SafetyBest 2006 získal
Jaguar za v˘suvnou kapotu u nového
modelu XK. Britská automobilka jako
první na svûtû zavedla tuto úãinnou
ochranu chodcÛ u sériovû vyrábûného
modelu. Systém má podstatnû omezit
zranûní hlavy v pfiípadû ãelního nára-
zu.

Ocenûní EcoBest 2006 bylo udûleno
spoleãnosti Toyota Motor Corporation
za její angaÏovanost v oblasti hybrid-
ních automobilÛ. Prius je jiÏ na nûkte-
r˘ch trzích velk˘m úspûchem a v˘kon-
né automobily Lexus s hybridním

pohonem jsou dynamické a ‰etrné
vÛãi Ïivotnímu prostfiedí.

Ocenûní Sport Best 2006 získal pol-
sk˘ jezdec formule 1 Robert Kubica,
kter˘ se stal prvním závodníkem
z regionu AutoBest, kter˘ se postavil
na stupnû vítûzÛ v závodû F1.

Porota se rozhodla poprvé udûlit
cenu za vynikající v˘sledky v oblasti
techniky a technologie. Prvním vítû-
zem v anketû TechnoBest je Honda za
svÛj pozoruhodn˘ systém pohonu
v‰ech kol, kter˘ letos zavedla v novém
modelu Legend.

Leto‰ní ocenûní v kategorii Compa-
nyBest a ManBest budou oznámena na
zaãátku prosince souãasnû s oznáme-
ním vítûze AutoBest 2007. v

Ocenění AutoBest po prvním kole

VELIKOST A HODNOTA
TOHOTO MODELU UDRŽU-
JÍ JEHO PRODEJ NA ROZ-
VÍJEJÍCÍCH SE TRZÍCH

LYLE FRINK, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

KdyÏ ãeská automobilka vyrobila
v srpnu svÛj 100 000. velk˘ sedan
Superb, získala tento vÛz do svého
vozového parku ukrajinská telekomu-
nikaãní spoleãnost Golden Telecom.
Místo urãení nebylo vÛbec neobvyklé.
Vzhledem k tomu, Ïe v západní Evropû
prodej tohoto ‰piãkového modelu
stagnuje, ·koda hledala nové kupující
na v˘chodû a na‰la je. Ukrajina se stala
jedním z pûti nejvût‰ích trhÛ ·kody
pro manaÏerské sedany a Golden Tele-
com je v˘znamn˘m zákazníkem.

Dal‰í ãtyfii nejvût‰í trhy jsou Nûmec-
ko, âeská republika, Velká Británie
a ·panûlsko. Na tûchto pûti trzích
Superb dosahuje 14,5 % kombinované-
ho prodeje v‰ech modelÛ ·koda.

Organizace CSM Worldwide pfiedpo-
vídá, Ïe prodej modelu Suberb se bude

ve stfiední Evropû nadále zvy‰ovat
a pfiekoná tak pokles prodej modelu
v západní Evropû. Prodej Superbu
v celé Evropû dosáhl svého vrcholu
v roce 2003 poãtem 22 982 proda-
n˘ch vozÛ a od té doby se kaÏdoroãnû
udrÏuje na úrovni kolem 20 000 pro-
dan˘ch vozÛ.Av‰ak prodej v západní
Evropû poklesl na zhruba 10 500 vozÛ
v loÀském roce z maxima 14 700 pro-
dan˘ch vozÛ v roce 2002. Prodej ve
stfiední Evropû naopak ve stejném
období trvale roste.

Superb je prodlouÏenou verzí pfied-
chozí generace Passatu sesterské znaã-
ky Volkswagen. To dává vozu ·koda

vût‰í prostor na zadních sedadlech,
takÏe se dá pouÏívat i pro dopravu
manaÏerÛ se sluÏebním fiidiãem.Auto-
mobil se vyrábí v Kvasinách v âeské
republice spolu s nov˘m mal˘m mini-
vanem od ·kody, Roomsterem. Superb
má vysokou úroveÀ standardní luxusní
a bezpeãnostní v˘bavy. K dispozici je
‰est motorÛ, tfii vznûtové a tfii záÏeho-
vé.

·koda chce letos na Ukrajinû prodat
nejménû 18 600 vozÛ vãetnû 2500
modelÛ Superb. ·koda na Ukrajinû
vede tûsn˘ souboj s tfiíprostorov˘mi
verzemi Opel Vectra, Ford Mondeo
a Peugeot 407. V minulém roce se
modelu Superb, kter˘ je, na rozdíl od
sv˘ch rivalÛ, jeÏ mají kombi verze,
k dispozici pouze ve verzi sedan, pro-
dalo 1454 kusÛ. Obou verzí typu karo-
serie modelu Vectra se prodalo 1635
vozÛ, modelu Peugeot 407 se prodalo
737 vozÛ a modelu Mondeo 298 vozÛ.

Kladení dÛrazu na v˘chodní trhy pfii
souãasném prodeji modelu Superb na
západû má smysl, fiíká Patrick Juche-
mich, automobilov˘ analytik ze Sal
Oppenheim v Kolínû nad R˘nem
v Nûmecku. „Model má pro Ukrajinu

skvûlou pozici, neboÈ znaãka je zde
známá a je spojená s technologií VW.“
TfiebaÏe je Superb vût‰í neÏ ostatní
vozidla skupiny VW a je velmi dobfie
vybaven, nemûl nikdy prestiÏ fiady
sv˘ch bratrancÛ od VW nebo Audi. ·ko-
da v‰ak získala silné image ve v˘chod-
ní Evropû a analytici témûfi jednohlas-
nû chválí Superb jako jednu z nejvût-
‰ích hodnot v automobilovém svûtû.
Napfiíklad britsk˘ ãasopis AA Car Buy-
ing Guide ·kodu Superb oznaãuje za
„fantastickou“ hodnotu. „·koda Superb
není jen levnûj‰í alternativou zavede-
n˘ch modelÛ pro manaÏery,“ uvádí se
v ãasopise. „Je levnûj‰í alternativou,
která je právû tak schopná, pohodlná
a praktická.“

Walt Madeira, kter˘ sleduje odvûtví
pro organizaci CSM v Lond˘nû, pfied-
povídá, Ïe Superb bude ve v˘chodní
Evropû hitem, protoÏe spotfiebitelé
tam jsou více orientováni na cenu neÏ
na západû. „Na západních trzích vût‰i-
na spotfiebitelÛ dbajících na image dá
pfiednost modelu Passat s niÏ‰í specifi-
kací,“ fiekl Madeira. „Av‰ak ve stfiední
Evropû dá vût‰ina spotfiebitelÛ dbají-
cích na cenu pfiednost opaku.“ v

Škoda Superb je na východě hitem

Členské státy AutoBest

Bulharsko
Česká republika
Kypr
Chorvatsko
Makedonie
Polsko
Rumunsko
Rusko
Srbsko
Slovensko 
Slovinsko
Turecko
Ukrajina

Držitelé ceny AutoBest

2002 Škoda Fabia Sedan
2003 Citroën C3
2004 Fiat Panda
2005 Dacia Logan
2006 Kia Rio

KOMISE AUTOBEST PŘI VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ LOŇSKÉHO ROČNÍKU V UKRAJINSKÉM KYJEVĚh

ŠKODA SUPERB
h



Pfiekvapením na stánku ·kody Auto
na pafiíÏském autosalonu se stal kon-
cept malého tfiídvefiového automobilu

Joyster.Tato studie je pozoruhodná ze
dvou dÛvodÛ. Jednak v pfiedstihu
naznaãuje nov˘ styl druhé generace

Fabie, která se pfiedstaví poãátkem
pfií‰tího roku. Souãasnû ale naznaãuje
i moÏnou novou verzi tohoto modelu.
„VÏdycky, kdyÏ ukazujeme na autosalo-
nu nûjak˘ nov˘ koncept, ãiníme tak
s úmyslem nûkdy jej uvést do v˘roby,“
prohlásil nejvy‰‰í pfiedstavitel znaãky
Detlef Wittig. PfiipomeÀme, Ïe koncept
Roomster, kter˘ vzbudil pozornost
v roce 2003, se letos zaãal vyrábût
a loni pfiedstaven˘ mal˘ SUV Yeti by se
mûl v sériové podobû objevit v roce
2009. Pouze studie dvoumístného
kupé Tudor, vytvofiená na bázi Super-
bu, nedostala zelenou k sériové pro-
dukci, i kdyÏ k ní mûla velmi blízko.
DÛvodem byl tehdy mal˘ zájem o vel-
ká kupé mezi zákazníky, takÏe v˘roba
tohoto vozu by byla pfies jeho pfiíznivé

pfiijetí ze strany odborníkÛ i vefiejnosti
neekonomická.

·koda Auto zatím nemá ve své nabíd-
ce tfiídvefiov˘ vÛz. Joyster by se tedy
mohl stát dal‰ím krokem k oslovení
mlad‰ích kupujících, „protoÏe v nich
je na‰e budoucnost“ fiíká Wittig. „Tím-
to vozem jsme také chtûli ukázat, Ïe
znaãka ·koda je schopna vystoupit ze
zabûhnut˘ch kolejí. Nechceme jen
následovat, ale chceme b˘t tûmi, ktefií
urãují smûr, kter˘ se, moÏná, stane
nov˘m trendem,“ dodal Wittig pfii
pfiedstavení Joysteru v PafiíÏi.

Nekonvenãní fie‰ení zádû vozu, kte-
rou lze promûnit v lavici, v PafiíÏi nad-
chlo pfii prohlídce stánku ·kody Auto
mj. i pfiedsedu dozorãí rady VW Ferdi-
nanda Piëcha. v

Škoda Joyster

Škoda Auto do Číny Úspěšná tři čtvrtletí
Škoda Auto

Roomster Roadshow,s níÏ spoleãnost
·koda Auto v rámci kampanû na podpo-
ru nové ·kody Roomster procestovala
kfiíÏem kráÏem celou Evropu, skonãila
velk˘m pfiedstavením v centru Prahy.
Zábavnou show,urãenou pro malé i vel-
ké, v prÛbûhu tfií mûsícÛ zhlédli diváci
v 17 velk˘ch mûstech 11 zemí Evropy.
Bûhem své 15 000 km dlouhé cesty pfii-
lákala Roomster Roadshow na 39 atrak-
tivních celodenních akcích témûfi
100 000 náv‰tûvníkÛ. Roomster Road-
show postupnû nav‰tívila Prahu, Edin-
burk, Biddinghuizen (NL), Hannover,
Berlín, Brno, Bratislavu, Oberhausen,
PlzeÀ,VídeÀ,Budape‰È ,PoznaÀ,Curych,
Lipsko,Milán,Lyon a znovu Prahu.

Hlavním cílem kampanû bylo pfied-
stavit nov˘ model znaãky ·koda, nicmé-
nû lákav˘ byl i doprovodn˘ zábavn˘
program, zahrnující vystoupení míst-
ních i zahraniãních hudebníkÛ, umûlcÛ,
hry a soutûÏe pro dûti i dospûlé a vzdu-
choloì Roomster Skyship.Vozy Room-
ster zde byly vystavovány v ‰esti pro-
storn˘ch mobilních jednotkách, pfied-
stavujících auta v rÛzn˘ch situacích
a umoÏÀujících náv‰tûvníkÛm vozy ze

v‰ech stran dÛkladnû prozkoumat, osa-
hat si je a zároveÀ sledovat show
i úãastnit se rÛzn˘ch soutûÏí.Více neÏ
‰edesátimetrová vzducholoì Roomster
Skyship nabídla nev‰ední dobrodruÏství
doprovázené pohledem z oken osmi-

místné luxusní kabiny 580 hostÛm
a v˘hercÛm soutûÏí provázejících Road-
show.Celkovû nalétala 325 hodin.

âlen pfiedstavenstva spoleãnosti
·koda Auto Fred Kappler zhodnotil
kampaÀ slovy: „Závûreãná akce Room-

ster Roadshow v Praze dokonale
zapadla do mozaiky této mimofiádné
kampanû. Nikdy v minulosti jsme nov˘
vÛz nepfiedstavovali takov˘mto zpÛso-
bem.Ale teì, po tfiech mûsících mÛÏe-
me fiíci, Ïe to byla velmi úspû‰ná kam-
paÀ. Roomster Roadshow nabídla
na‰im stávajícím i budoucím zákazní-
kÛm zcela nov˘, neotfiel˘ pohled na
ná‰ nejnovûj‰í model i na celou znaã-
ku ·koda. Reakce náv‰tûvníkÛ byly
skvûlé a my jsme pfiesvûdãeni, Ïe Road-
show do znaãné míry napomohla vel-
mi úspû‰nému uvedení ·kody Room-
ster na evropské trhy.“ 

·koda Roomster uÏ byla uvedena na
trh v âeské republice, Nûmecku, na
Slovensku, v Polsku, Rakousku a na dal-
‰ích evropsk˘ch trzích. ·koda Auto
pfiedpokládá, Ïe do konce roku 2006
vyrobí okolo 20 000 vozÛ Roomster,
ãímÏ tento nov˘ model v˘znamnû pfii-
spûje k naplnûní cíle pfiekonat letos
poprvé v historii znaãky hranici pÛl
milionu prodan˘ch vozÛ za rok. ·koda
Auto poté poãítá s roãním prodejem
pfiibliÏnû 50 000 vozÛ modelové fiady
Roomster. v

Ojedinělá propagační akce Škoda Auto

NEJVĚTŠÍ ATRAKCE ROOMSTER ROADSHOW: ROOMSTER SKYSHIP A AUTOMOBIL ŠKODA ROOMSTER
h
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v pokračování ze strany 1

ŠKODA JOYSTERh

Bûhem slavnostního veãera Martin
Jahn, ãlen pfiedstavenstva ·koda Auto,
pfiiblíÏil smûfiování spoleãnosti v nej-
bliÏ‰í budoucnosti: „Strategick˘m
cílem ·koda Auto je vyrábût milion
automobilÛ v roce 2015. Jedním
z dÛleÏit˘ch pfiedpokladÛ pro jeho
naplnûní je úspû‰ná expanze na ãínsk˘
trh, kde chceme prodávat více neÏ
100 000 vozÛ roãnû a dosáhnout tak
3% podílu na trhu. ·koda Auto tady
nyní vstupuje do nové éry pÛsobení na
ãínském trhu, kter˘ díky své dynamice
pravdûpodobnû v blízké budoucnosti
pfiev˘‰í americk˘ trh a stane se nejvût-
‰ím na svûtû."

Prezident Volkswagen Group China
Winfried Vahland, kter˘ donedávna
sám v Mladé Boleslavi pÛsobil jako ãlen

pfiedstavenstva spoleãnosti ·koda Auto,
tyto strategické zámûry podpofiil: „Jsem
velmi rád, Ïe dnes mohu znaãku ·koda
pfiivítat na ãínském trhu. Osobnû ji vel-
mi dobfie znám, sám jsem byl také
u prvních rozhovorÛ o pfiípadném pro-
jektu v âínû.Vzhledem k jejím kvalitám
a v˘konÛm v Evropû jsem pfiesvûdãen
o tom, Ïe bude úspû‰ná i zde.“

¤editel Shanghai Volkswagen âen
Îi-Xin poukázal na specifika domácího
trhu: „âínsk˘ zákazník se v souãasnosti
rozhoduje s ohledem na kvalitu v˘rob-
ku a poskytovan˘ servis.Ve prospûch
vozÛ ·koda navíc hovofií jejich design,
prostornost a chytrá praktická fie‰ení.
I pfies silnû konkurenãní prostfiedí na
na‰em trhu tak vûfiím, Ïe se vozy ·koda
budou ãínsk˘m zákazníkÛm líbit.“ v

·koda Auto v prvních devíti mûsících
roku 2006 dodala své vozy celkem 410
719 zákazníkÛm.V porovnání se srov-
nateln˘m obdobím loÀského roku
pfiedstavuje tento v˘sledek nárÛst pro-
deje o 11,1 %. Nejvíce ke zv˘‰ení obje-
mu prodeje pfiispûla modelová fiada
Octavia.Ta s 202 617 dodan˘mi vozy
pfiekonala loÀské v˘sledky o 18,1 %.

Nejv˘znamnûj‰ím odbyti‰tûm je
i nadále západní Evropa. Zde se proda-
lo 229 051 nov˘ch vozÛ ·koda, coÏ je
o 8,4% více neÏ v loÀském roce.
V Nûmecku se pfiitom podafiilo dosáh-
nout kumulativního trÏního podílu ve
v˘‰i 3,5 %.Také ve ·panûlsku pokraão-
val rÛst z roku 2005, kdyÏ  tam bylo

prodáno 18 533 vozÛ, tedy o 11,9 %
více neÏ loni.Také ve Francii, ·védsku,
¤ecku a Belgii byly v˘sledky z pfiede-
‰lého roku pfiekroãeny.

V zemích stfiední a v˘chodní Evropy
·koda dodala zákazníkÛm 152 829 vozÛ,
coÏ je o 12,5 % více neÏ v loÀském roce.
Velmi siln˘ rÛst byl zaznamenán zejmé-
na v Rusku,Rumunsku a Pobaltí.

V Asii a v zámofií bylo zákazníkÛm
dodáno celkem 28 839 vozÛ, tedy
o 28,1 % více neÏ v pfiedchozím roce.
Odbyt pfiitom stoupl zejména v Indii
na 9222 vozÛ, tedy o 39,8 %, Egyptû
(o 3168 vozÛ, coÏ je zv˘‰ení o 67,8 %)
a Izraeli (o 2696 vozÛ, tj nav˘‰ení
o 28,1 %). v



Tipovat může každý občan ČR starší 18 let. Tipovat můžete pomocí tipovacího lístku nebo na internetu na
www.autoroku.cz do 30.11.2006. Doplňkem je dětská soutěž. Děti do 10 let mají za úkol
namalovat obrázek na téma Autem do pohádky, děti 11-15 let na téma Autem na dovolenou. Tipovací lístky
a dětské kresby posílejte do 30. 11. 2006 na adresu P.O. Box 44, 225 44 Praha 025. Vítězové tipovací soutěže vylo-
sovaní za účasti notáře budou zveřejněni v tisku, na www.autoroku.cz a současně informováni písemně.

SSANGYONG KYRON-ACTYON

MERCEDES-BENZ T¤ÍDY GL

JAGUAR XK

HONDA LEGEND

CADILLAC BLS

SUBARU TRIBECA SUZUKI SX4 ·KODA ROOMSTER TOYOTA RAV4

MERCEDES-BENZ T¤ÍDY R MINI MITSUBISHI COLT CZC NISSAN NOTE

JEEP COMMANDER KIA CARENS KIA MAGENTIS

HYUNDAI ACCENT HYUNDAI GRANDEUR HYUNDAI SANTA FE CHEVROLET AVEO

DODGE CALIBER FIAT GRANDE PUNTO HONDA CIVIC SEDAN/
CIVIC HYBRID

HONDA CR-V

Svaz dovozců automobilů a Sdružení
automobilového průmyslu ve spolupráci s Klubem
motoristických novinářů a generálními partnery
Construct a Santander Consumer Finance vyhlašují
13. ročník ankety Auto roku 2007 v České republice

FINÁLE SOUTĚŽE MŮŽETE SLEDOVAT V PŘÍMÉM PŘENOSU V LEDNU 2007 NA TV PRIMA

AUTO ROKU 2007âESKO TIPUJE 
Tipnûte si, kter˘ vÛz

se stane Autem roku 2007 a vyhrajte ceny za více neÏ 750 000 Kã!
PRVNÍCH 10 000 RESPONDENTŮ ANKETY OBDRŽÍ NAVÍC ASISTENČNÍ KARTU ACA1213 V HODNOTĚ SLUŽEB 1000 KČ

KIA CARNIVAL
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNE¤I:

MEDIÁLNÍ PARTNE¤I:

HLAVNÍ PARTNER: PARTNE¤I:

Jméno a příjmení: _______________________________________

Ulice a číslo popisné:_____________________________________

PSČ: __________Město: __________________________________

Váš tip na Auto roku 2007:

_____________________________________________________

Podpis: _______________________________________________

Prosíme laskavě o vyplnění následujících nepovinných údajů:

Věk: ______Vlastním vůz: ❑ ano  ❑ ne  
Značka/typ:____________________________________________
rok výroby: ____________________________________________

Jméno a příjmení: _______________________________________

Ulice a číslo popisné:_____________________________________

PSČ: __________Město: __________________________________

Váš tip na Auto roku 2007:

_____________________________________________________

Podpis: _______________________________________________

Prosíme laskavě o vyplnění následujících nepovinných údajů:

Věk: ______Vlastním vůz: ❑ ano  ❑ ne  
Značka/typ:____________________________________________
rok výroby: ____________________________________________

Správně vyplněný lístek zašlete do 30. 11. 2006 na adresu: Auto roku,
P.O. Box 44, 225 44 Praha 025. Tipovat můžete i na internetu:
www.autoroku.cz Odesláním tipovacího lístku s výše uvedenými údaji
dáváte pořádající agentuře Car Communication souhlas se zpracováním
osobních údajů podle posledního článku úplných pravidel soutěže.
Ta najdete na www.autoroku.cz 

Tipovací lístek ✃

TOYOTA YARIS

OPEL ASTRA TWINTOP

LEXUS IS

CHEVROLET CAPTIVA

VOLVO C70

OPEL CORSA

MAZDA MX-5

CHEVROLET EPICA

VOLVO S80

PEUGEOT 207

MERCEDES-BENZ T¤ÍDY CL

www.santander.cz

Ke všem vozům
ankety Auto roku
poskytneme
výhodné
financování.

11

CENY V TIPOVACÍ SOUTĚŽI
1. cena: Poukázka v hodnotû 600 000 Kã
na nákup jednoho z nominovan˘ch vozÛ

2. – 4. cena: Domácí kino 
s nahráváním Pioneer 
za 23 000 Kã

5.– 7. cena: Pfienosná 
navigace AVIC-S1 

za 18 000 Kã

8.– 10. cena: Sada kol Alcar
z lehké slitiny za 12 000 Kã 

CENY V DĚTSKÝCH SOUTĚŽÍCH
I. Kategorie do 10 let (téma: Autem do pohádky)
II. Kategorie 11-15 let (téma: Autem na dovolenou)
(ceny jsou pro obû kategorie stejné)

1. místo Domácí kino Pioneer + model auta + v˘tvarné
potfieby celkem za 16 000 Kã 

2. místo DVD pfiehrávaã Pioneer + model auta + v˘tvarné
potfieby celkem za 10 000 Kã

3. místo DVD pfiehrávaã Pioneer + model auta + v˘tvarné
potfieby celkem za 7 000 Kã

V‰echny dûti, které se zúãastní soutûÏe, 
obdrÏí automobilové pexeso
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JAN TAUCHMAN STOJÍ
V ČELE ZÁVODU ŠKODA
AUTO V KVASINÁCH VÍCE
NEŽ DESET LET. BĚHEM
TÉTO DOBY SE ZÁVOD
NEJEN PODSTATNĚ ROZŠÍ-
ŘIL A ZMODERNIZOVAL,
ALE TAKÉ ZAČAL VYRÁ-
BĚT DVĚ ZCELA NOVÉ
MODELOVÉ ŘADY

V dubnu roku 2002 jste ve vašem
závodě slavnostně zahájili výrobu
nového reprezentačního modelu
Škoda Superb. Ještě předtím se
ovšem zcela změnila původní
podoba závodu. Co pro vás osob-
ně znamenalo rozhodnutí vyrábět
v Kvasinách automobil, který
doposud stojí na vrcholu nabídky
společnosti Škoda Auto?

Pro mû osobnû to znamenalo ukon-
ãení urãité etapy nejistot. KdyÏ jsem
pfii‰el v roce 1995 do Kvasin, tak mû
mnoho lidí stra‰ilo tím, Ïe budu fiedite-
lem, kter˘ vlastnû bude zdej‰í závod
zavírat. Nov˘ projekt pro nás pfiedsta-
voval nové moÏnosti a pfiedev‰ím roz-
sáhlé investice do v˘stavby zcela nové-
ho závodu. Kromû rekonstrukce
pÛvodní svafiovny se v‰e budovalo tak-
fiíkajíc na zelené louce, aÈ jiÏ to byla
kompletní lakovna ãi celá oblast mon-
táÏí vãetnû logistického zázemí. Museli
jsme pochopitelnû vybudovat také
potfiebnou infrastruktura, nové ãistiãky,
roz‰ífiit energetiku a prostory pro stra-
vování.

Předpokládám, že náběh výroby
superbu nebyl nikterak jednodu-
chý a že klad značné nároky jak
na logistiku a výrobní technolo-
gie, tak i na samotné zaměstnan-
ce.

Pro zamûstnance to bylo skuteãnû
velmi sloÏité, zhruba 900 lidí muselo
bûhem pfiestavby závodu v Kvasinách
odejít za prací na tfii ãtvrtû roku do
Mladé Boleslavi a navíc superb byl zce-
la nové auto, s jehoÏ montáÏí nikdo
nemûl ve ·koda Auto Ïádné zku‰enosti.
Proto jsme si také vytipovali nejzku‰e-
nûj‰í lidi a zapojili je jiÏ do fáze v˘voje
a stavby prototypÛ, aby si osvojili
nûkteré konstrukãní prvky vozu a zce-
la nové v˘robní technologie.Tento t˘m
zamûstnancÛ vlastnû rozbíhal nultou
sérii superbÛ a následnû pfiedával zku-
‰enosti dal‰ím zamûstnancÛm. Do kon-
ce roku 2001 jsme vyrobili 500 vozÛ,
sériovou produkci jsme oficiálnû zahá-
jili za úãasti vládních pfiedstavitelÛ
a vedení koncernu VW v dubnu násle-
dujícího roku. To jiÏ byla továrna
v témûfi dokonãeném stavu.

V současné době již máte dva
základní pilíře výroby–modely
Superb a Roomster. Jaká je vlast-
ně výrobní kapacita kvasinského
závodu a jak se bude v souladu se
strategickými plány společnosti
Škoda Auto v nejbližší budouc-
nosti dále rozšiřovat?

Závod v Kvasinách je projektován na
denní produkci 150 vozÛ Superb a 350
vozÛ Roomster, coÏ znamená, Ïe jsme

teoreticky schopni vyrábût aÏ 120 000
automobilÛ roãnû. Skuteãná finální
produkce je dnes ponûkud niÏ‰í, super-
bÛ dennû vyrobíme okolo 85 a model
Roomster je teprve v nábûhové fázi.
Lakovnu vyuÏíváme i pro modely Fabia

montované v Mladé Boleslavi a inten-
zivnû zvaÏujeme moÏnost zv˘‰it její
kapacitu aÏ na 700 karoserií dennû.
M˘m osobním pfiáním je, aby v blízké
dobû byla stejná kapacita i ve svafiovnû
a na montáÏi.

Poptávka po modelu Roomster na
evropských trzích neustále stou-
pá. Jak na tuto situaci reagujete?

Podle pÛvodních plánÛ jsme letos
mûli vyrobit 14 000 roomsterÛ, pozitiv-
ní reakce a rostoucí zájem evropsk˘ch
zákazníkÛ nás v‰ak pfiinutily tyto plány
pfiehodnotit a aktualizovat. Dnes ofici-
álnû hovofiíme o více neÏ 20 000
vozech a já osobnû si troufám tvrdit, Ïe
bychom se mohli dostat aÏ k hranici 24
000 vyroben˘ch vozÛ, k ãemuÏ by mûl
pomoci i tfiísmûnn˘ provoz, kter˘ hod-
láme zahájit ke konci fiíjna. Musím
podotknout, Ïe ve‰kerá leto‰ní produk-

ce modelÛ ·koda Roomster je jiÏ pfie-
dem vyprodána, tak obrovsk˘ je zájem
o tuto novinku. Pfiedpokládám, Ïe plá-
nované denní kapacity 350 vozÛ dosáh-
neme v prvních mûsících pfií‰tího
roku, takÏe v roce 2007 poãítáme

s produkcí 70 000 aÏ 80 000 roomste-
rÛ. S rostoucí produkcí roste i poãet
na‰ich zamûstnancÛ, v pfií‰tím roce jich
bude jiÏ okolo 3600, coÏ je zhruba tfii-
krát více neÏ pfied deseti lety.

S náběhem výroby modelové
řady Roomster byly jistě spojeny
další nemalé investice do vašeho
závodu.

Pochopitelnû. Kromû nové sváfiecí
technologie, která stojí v místû b˘valé
svafiovny modelu Fabia Sedan, jsme
museli vybudovat novou montáÏní lin-
ku vãetnû logistického zázemí a novou
infrastrukturu - nové pfiíjezdové komu-
nikace a vrátnici, parkovi‰tû pro kamio-
ny a zamûstnance ãi zdravotní stfiedis-
ko.V˘robní zafiízení a technologie pro
model Roomster jsou logicky opût
o generaci dále neÏ tomu bylo pfii roz-
bûhu v˘roby modelu Superb. Na svafio-

vací lince máme napfiíklad instalováno
90 robotÛ.

Předseda představenstva Škoda
Auto pan Detlef Wittig nedávno
oznámil, že v roce 2009 bude

zahájena sériová produkce vozu
vycházejícího ze stylistické studie
Škoda Yeti. Uvažuje se o tom, že
by se tento automobil vyráběl
v Kvasinách?

Zatím není definitivnû rozhodnu-
to, kde se yeti bude vyrábût. V sou-
ãasné dobû mû ale více zajímá
následník modelu Superb. Pfiedpoklá-
dám, Ïe se tento automobil bude
vyrábût u nás!

Závod v Kvasinách rozhodně patří
mezi nejmodernější v Evropě. Jak
byste jej hodnotil  v porovnání
s ostatními závody automobilky
Škoda Auto a továrnami koncer-
nu VW?

To, Ïe nám byla svûfiena v˘roba
modelové fiady ·koda Superb, nebylo
vÛbec náhodné. JiÏ v roce 1996 byl
závod v Kvasinách vyhodnocen z hle-
diska dosahované kvality v˘roby jako
nejlep‰í v celém koncernu Volkswagen.
V krátké dobû po nábûhu v˘roby
superbu jsme dosáhli v‰ech kvalitativ-
ních cílÛ a ukazatelÛ.VÛz tehdy získal
fiadu prestiÏních ocenûní a v bfieznu
leto‰ního roku byl superb dokonce
vyhodnocen jako nejkvalitnûj‰í pro-
dukt v rámci koncernu VW. Závod
v Kvasinách si udrÏuje vysok˘ standard
i v produktivitû v˘roby, bezpeãnosti
práce a ochranû Ïivotního prostfiedí
a skuteãnû patfií mezi nejmodernûj‰í
v Evropû. v

Patříme ke špičce v celém koncernu VW

JiÏ v roce 1996 byl závod
v Kvasinách vyhodnocen
z hlediska dosahované kvality
v˘roby jako nejlep‰í v celém
koncernu Volkswagen
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Je to pût let od doby, kdy se v‰ichni
pustili do Bangleho. KdyÏ byla pfiedsta-

vena souãasná generace BMW fiady 7,
její v˘razné a kontroverzní zadní partie
vzbudily tak velkou kritiku, Ïe se mno-
zí obávali, Ïe americk˘ ‰éf designu
BMW Chris Bangle pfiijde o místo.
PfiívrÏenci star˘ch tradic byly pfiesvûd-
ãeni, Ïe dÛvûrnû známé, elegantní
bavorské sedany by nemûly b˘t zneu-
ctûny revoluãnû pojat˘mi nov˘mi
modely s naprosto odli‰n˘mi rysy
s konkávními povrchy, brutální pfiídí
a asymetrickou grafikou.

Kritici strhli pokfiik.Av‰ak po pûti
letech ti, co kupují vozy znaãky BMW
potvrdili, Ïe Bangle mûl pravdu a puri-
táni se m˘lili.Vozy BMW se prodávají
lépe, neÏ kdy jindy.

Zásluhou Bangleho éry získalo BMW
své vlastní nezamûnitelné postavení.
Majitelé tûchto automobilÛ nedbají na
to, zda se jejich sousedÛm jejich vÛz
BMW líbí.

Je jasné, Ïe BMW nejen bude pokra-
ãovat ve svém novém designovém
trendu, ale Ïe jej roz‰ífií na dal‰í gene-
raci sv˘ch modelÛ. Inovaãní koncept
Coupe Mille Miglia 2006 nám ukázal,
co mÛÏeme od BMW v budoucnosti
oãekávat.

Tvořivá svoboda
Od svého pfiíchodu do Mnichova

pfied 12 lety Bangle udûlal více, neÏ Ïe
jen vytvofiil strategii designu.Vytvofiil
infrastrukturu, která jí má podporovat.
Vychovává zfietelné a odli‰né designo-
vé t˘my pro tfii znaãky (BMW, Mini
a Rolls-Royce), dává vût‰í volnost
pokrokovému studiu BMW a americké
studio automobilky promûnil v Ïivnou
pÛdu pro nové nápady.

KuráÏ BMW pokud jde o design se
roz‰ífiila na zpÛsob, jak˘m jedná se sv˘-
mi návrháfii a jejich prací.Vût‰ina auto-
mobilek skr˘vá své designové talenty
a pfiíbûh designu spoleãnosti nechává
vyprávût politicky správn˘m jazykem
dobfie obleãené manaÏery designu.
Tento pfiístup, kladoucí na první místo

bezpeãnost, znamená, Ïe mnoho tak-
zvan˘ch konceptÛ není nic víc neÏ
pfiedv˘robními prototypy. Tûmi ale
automobilky nepodnítí pfiedstavivost
vefiejnosti, neboÈ jsou jednodu‰e mar-
ketingov˘mi nástroji, které volají:

„Nekupujte model na‰eho konkurenta,
protoÏe tento bude k dostání za pÛl
roku.“

Bangle naopak nachází a pfiipravuje
mladé designéry a pak jim bez kom-
promisÛ dovoluje vyjádfiit se jejich tvo-
fiivostí. Upoutává zároveÀ pozornost
na tyto mladé muÏe a Ïeny, ktefií odvá-
dûjí souãasnou práci.V˘sledkem není
pouze transparentní proces designu
automobilu. Cílem je i pfiirozená zvû-
davost kupujícího na to, kdo navrhoval
jeho automobil. Podpis designéra je
doplnûní charakteru automobilu.A to
je na prodej, i kdyÏ design kaÏdého
neosloví.

Bangleho tajemství
Jedním z dÛvodÛ, proã skupina

BMW zaznamenává tak rychl˘ rÛst, je
její záhadná schopnost dokázat, Ïe lidé
okamÏitû propadají kouzlu jejích
nov˘ch modelov˘ch fiad. Nové Mini
a BMW X5, X3 a fiada 3 ‰ly okamÏitû na
odbyt, sotva se dostaly do prodejen.
Obrátili jsme se na Chrise Bangleho,
aby nám poodhalil pozadí tohoto
úspûchu.

Jak je možné, že BMW téměř
nikdy neudělá s novým modelem
chybu?

„Jsem pfiesvûdãen, Ïe trvalé úspûchy
minul˘ch let jsou v˘sledkem na‰eho
postupu pro definování a vyvíjení
nov˘ch v˘robkÛ, kter˘ dûlíme do tfií
fází: pochopení, pfiesvûdãení a zhléd-
nutí.“ 

Podívejme se na popořádku.
Co máte na mysli pod pojmem
fáze pochopení?

„Je to fáze, která trvá jeden nebo
dva roky. ¤ada lidí jí naz˘vá koncepã-
ní fází, ale já dávám pfiednost názvu
fáze pochopení. SnaÏíme se pochopit,
co by BMW mûlo nabídnout. Hovofií-
me proto se zákazníky, studujeme
prÛzkumy trhu a sledujeme prognózy

demografického a spotfiebitelského
v˘voje.“

Probíhají v této fázi práce na
designu?

„Navrhujeme a stavíme zmen‰ené
modely i modely v reálné velikosti.Ale
svou pozornost nevûnujeme tolik tva-
ru jako spí‰ architektufie, proporcím,
prostoru a pfiístupnosti.“

Zabýváte se v této fázi průmyslo-
vou a ekonomickou proveditel-
ností projektu?

„Zajisté, to je velmi dÛleÏité. Mnoho
jin˘ch spoleãností zaãíná navrhovat
nov˘ model a souãasnû musí volit plat-
formu a moÏná také pfiesvûdãovat
vedení o stylistickém smûfiování.
U skupiny BMW jsou v‰echna tato roz-
hodnutí uãinûna pfiedtím, neÏ je zahá-
jena konkrétní designová fáze.“

Je projekt po uzavření fáze
pochopení schválen?

„Obvykle ano. Poté, ve druhé fázi,
kterou naz˘váme pfiesvûdãení, se pus-
tíme do skuteãné designové soutûÏe.
Zaãínáme od architektury, která byla
zvolena bûhem fáze pochopení a pfie-
vádíme ji do koneãného modelu, kter˘
jde pfiípadnû do v˘roby.“

Jak dlouho trvá vaše fáze desig-
nu?

„Mezi jedním rokem a 18 mûsíci. Je
ale tûÏké to fiíci obecnû, neboÈ desig-
nová soutûÏ zhrnuje alespoÀ dva odli‰-
né stylistické modely.Av‰ak v prÛmûru
je to 10 mûsícÛ. Pro pfiedchozí tfii
modelové fiady jsme pracovali s 15
odli‰n˘mi designy.“

Najímáte si designové poradce
zvenčí?

„V souãasné dobû to u sériov˘ch
automobilÛ témûfi nikdy nedûláme.
Nyní je design naprosto zamûfien˘ na
znaãku a nikdo není lépe vybaven
k zachovávání a interpretování hod-
not znaãky neÏ vlastní designové
centrum. Takov˘ je trend u v‰ech
automobilek vyrábûjících prestiÏní
automobily, ne pouze u BMW. V nej-
lep‰ím pfiípadû poÏádáme o externí
spolupráci bûhem fáze pochopení,
abychom zjistili, zda jinou nebo zají-
mavûj‰í architekturu nebo proporce
nového modelu je moÏné najít mimo
spoleãnost.“

Pak nastává konečná fáze: zhléd-
nutí. Na co se díváte?

„Technicky se to naz˘vá povrchová
vytfiíbenost.Tvar dospûl do koneãné
podoby. Jakékoli zmûny se jiÏ nepohy-
bují v fiádu centimetrÛ, ale jen nûkoli-
ka milimetrÛ.Témûfi jako ‰ílenci analy-
zujeme kaÏd˘ jednotliv˘ spoj, kaÏdou
linii, abychom zjistili, zda pfii zachování
stejného obecného tvaru, mÛÏe vytfií-
bení tohoto detailu znamenat dal‰í
zhodnocení.“

Jak dlouho trvá tvůrčí proces?
„Od prvních náãrtkÛ pfies fázi

pochopení aÏ k zahájení v˘roby uvaÏu-
jeme o sedmi letech. Av‰ak bûhem
posledních 24 mûsícÛ mÛÏe návrháfi
zasahovat pouze do detailÛ, jinak kaÏ-
dá zmûna vede ke zpoÏdûní zahájení
v˘roby.“

Nebyly to přímo propadáky, ale
poslední dvě generace hatchbac-
ků BMW řady 3 si zákazníky příliš
nezískaly. Proč?

„¤ekl bych, Ïe bûhem fáze pochope-
ní jsme patfiiãnû neporozumûli, jak
vytvofiit men‰í BMW neÏ je sedan fiady
3. ¤e‰ení se zdálo b˘t zfiejmé. Krat‰í
koncová ãást vozu. Av‰ak zkrácením
panelÛ vzadu jsme vyrobili automobil,
kter˘ je pouze krat‰ím modelem fiady
3 pfii pohledu z boku. Zepfiedu má stej-
né proporce.“

Takže řada 1 byla výsledkem
lépe provedené fáze pochope-
ní?

„Pfiesnû tak. Sedany fiady 3 a fiady 1
jsou si podobné po technické stránce
a pokud jde o komponenty, ale po
estetické stránce jsou odli‰né. Neje-
nom Ïe boky mají úplnû jiné propor-
ce, neboÈ fiada 1 je skuteãn˘m hatch-
backem, ale pfii pohledu zepfiedu fiadu
1 okamÏitû rozpoznáte, neboÈ se od
fiady 3 li‰í.“

Řada 7, představená v roce
2001, byla začátkem designo-
vé revoluce u BMW. Bude
nástup nové generace řady 7
v roce 2008 začátkem další
revoluce?

„Nikoli. Historie BMW nás uãí, Ïe
kaÏdá designová revoluce je následo-
vána v˘vojovou fází. Dal‰í fiada 7 bude
evoluãní pokud jde o vnûj‰í design,
ale více inovaãní, pokud jde o její
interiér.“ v

Automobilky, neskrývejte své designéry
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Bûhem fáze
pochopení jsme
patfiiãnû neporo-
zumûli, jak
vytvofiit men‰í
BMW
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DOBYTÍ SVÝCH BÝVALÝCH
POZIC
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PRAHA | Koncern General Motors ãelí
v poslední dobû znaãn˘m problémÛm.
V˘konn˘ fieditel GM Central & Eastern
Europe Chris Lacey se tomuto tématu
pfii na‰em setkání nechtûl vyh˘bat.
Naopak, právû s nimi zaãal.

„Není tajemstvím, Ïe loÀsk˘ rok byl
pro General Motors doslova pohro-
mou. V Severní Americe jsme uÏ ale
ohlásili kroky, které povedou ke zlep-
‰ení situace.Ty zahrnou uzavfiení 12
továren, coÏ bude znamenat propu‰tû-
ní asi 30 tisíc zamûstnancÛ. S pomocí
tûchto drastick˘ch opatfiení bude dosa-
Ïeno lep‰í vyuÏití kapacit ostatních
v˘robních závodÛ.V Evropû se podob-
ná opatfiení právû realizují. Nadbyteã-
né provozy se zavírají a efekt lep‰ího
vyuÏívání v˘robních kapacit se uÏ zaãí-
ná projevovat. Práci zde ztratí 12 tisíc
zamûstnancÛ pfiedev‰ím ve Velké Britá-
nii a Portugalsku. Co se t˘ãe na‰eho
hlavního subdodavatele spoleãnosti
Delphi, je situace mnohem sloÏitûj‰í
a zatím není zcela vyfie‰ena. Na druhou
stranu ale dodávky od této spoleãnosti
plynule pokraãují a to je nejdÛleÏitûj‰í,
protoÏe jejich zastavení by vyvolalo
oboustrannû kritickou situaci.

Pozitivní je, Ïe se ná‰ plán ve v‰ech
oblastech dafií realizovat. Mûní se
struktura nákladÛ a blíÏíme se k cíli
dosaÏení roãních úspor ve v˘‰i sedmi
miliard dolarÛ – letos oãekáváme, Ïe to
uÏ bude ‰est miliard. To je pozitivní
efekt, kter˘ je nezbytn˘, abychom opût
zaãali vydûlávat peníze.“

Ne v‰echno podnikání GM ale pro-
vázejí problémy. „Otevfieli jsme novou
továrnu v St. Petûrburku, coÏ pomÛÏe
k tomu, aby se Rusko stalo pro GM
desát˘m nejv˘znamnûj‰ím trhem,“
s potû‰ením konstatoval Lacey. „Dafií
se nám pfiedev‰ím v âínû, kde se uÏ
GM stalo jedniãkou na trhu. Bûhem
sedmi let se zde podafiilo vybudovat
povûdomí o na‰ich koncernov˘ch
znaãkách. V leto‰ním roce by se zde
mûlo prodat 700 000 aÏ 800 000 vozÛ,
takÏe se âína stane po Spojen˘ch stá-
tech na‰ím druh˘m nejvût‰ím trhem.“

Drastická redukce pracovních míst
ale musí vyvolávat nepfiíznivou reakci
ze strany postiÏen˘ch zamûstnancÛ.
Pfiedev‰ím ve Spojen˘ch státech odbo-
ry vydobyly pro své ãleny takové v˘ho-
dy, Ïe dnes strhávají své zamûstnavate-
le pod vodu.Ale zdá se, Ïe tento pro-
blém se dafií fie‰it. „Velmi dobfie spolu-
pracujeme s odbory a jejich zástupci
se pfiímo podílejí na fie‰ení na‰ich potí-
Ïí,“ fiíká Lacey, a dodává: „Je zde ov‰em
zásadní problém, kter˘ pfiedstavuje
zatíÏení kaÏdého vozu vyrobeného
v USA 1700 dolary za zdravotní
a dÛchodové poji‰tûní. To vyÏaduje

restrukturalizaci, jinak zÛstanou ame-
rické automobilky v nev˘hodû proti
zahraniãní konkurenci.“

JenÏe jenom úsporami se úspûchu
dosáhnout nedá.Také v tomto ohledu
je Lacey optimistou: „V˘voj je jiÏ pozi-
tivní. Pro získání zájmu zákazníkÛ
musíme pozmûnit nabídku. Ta done-
dávna opravdu nebyla z na‰í strany
nejlep‰í, ale nyní uÏ jsme na cestû

k tomu, abychom nabídli kupujícím to
nejlep‰í – opravdu vynikající v˘robky.
V prÛbûhu následujících tfií let se toto
zlep‰ení projeví.“

General Motors se snaÏí vylep‰it si
své postavení v zemích s rozvíjejícími
se trhy ve stfiední a v˘chodní Evropû.
Proto zde také roz‰ifiuje své v˘robní
kapacity a hledá subdodavatele. Nejak-
tivnûj‰í je v tomto ohledu v Polsku.
„Závod Opelu v Glivicích má pro GM
klíãov˘ v˘znam,“ pfiipomíná Lacey.
„Jeho pfiedností je nejvy‰‰í kvalita
v˘roby.“ Ale tím aktivity GM v této
zemi nekonãí. „Továrna FSO uÏ byla
mrtvou, kdyÏ ji pfievzala ukrajinská
spoleãnost UkrAVTO.A ta je dÛleÏit˘m
partnerem GM pro v˘znamné trhy na
Ukrajinû a v Rusku. Zatím je‰tû nebylo
uzavfieno jednání o formû spolupráce
mezi GM a FSO, moÏnosti jsou stále
‰iroké poãínaje licenãní v˘robou ãi
montáÏí aÏ po vytvofiení nûjaké formy
spoleãného podniku. Nabízí se tedy
zde nûkolik forem vyuÏití této v˘robní
kapacity pro znaãku Chevrolet.Velkou
v˘hodou pro tento podnik je skuteã-
nost, Ïe v tomto regionu je skvûlé záze-
mí subdodavatelÛ, jejichÏ kvalita uÏ
byla provûfiena ve spolupráci s GM.To

se t˘ká i celé fiady firem pÛsobících
v âeské republice.“

Není tajemstvím, Ïe GM je také jed-
ním z uchazeãÛ o získání v˘robního
závodu v Rumunsku.

„Vyrábûjí se tam auta i motory také
pro GM.Auta se stále je‰tû prodávají
pod znaãkou Daewoo, ale motory
odtud GM odebírá i pro jiné závody.
Proto je tento podnik pro GM velmi
v˘znamn˘. Máme o nûj zájem, protoÏe
zde mÛÏe navázat na 15letou spoluprá-
ci a mÛÏe tam pokraãovat v rámci uÏ
existujících spoleãn˘ch podnikÛ.
V Rumunsku právû probíhá v˘bûrové
fiízení a do konce leto‰ního roku bude
o osudu tohoto závodu jasno.“

Ale jak uÏ Chris Lacey naznaãil
v úvodu na‰eho setkání, nejde jen
o v˘robní kapacity, ale i o kvalitní pro-
dukty. Proto jsme zji‰Èovali, zda GM
pfiipravuje nûjaké modely speciálnû
urãené pro specifické podmínky rozví-
jejících se trhÛ v˘chodní Evropy. „Ve
v˘chodní Evropû je mnohem vût‰í
zájem o sedany neÏ o hatchbacky. Pfie-
dev‰ím se to t˘ká Turecka a Ruska, kde
kupující radûji volí klasické tvary aut.
ProtoÏe sledujeme specifika tohoto

regionu, budeme od srpna 2007 v Gli-
vicích vyrábût Astru nové generace
s karoserií tohoto typu (nepÛjde o Ast-
ru Classic) s velk˘m vyuÏitím dílÛ
dodávan˘ch od subdodavatelÛ z toho-
to regionu. Co se t˘ãe mal˘ch vozÛ,
pfiipravuje se náhrada modelu Agila,
jak uÏ bylo patrné z dfiíve pfiedvede-
n˘ch designérsk˘ch studií minivozÛ.
Vzhledem ke specifice ãeského trhu
se do prodeje dostane i Corsa nové
generace ve verzi N1.“

Zajímavostí vût‰iny prodejních míst
GM je skuteãnost, Ïe se zde pod jed-
nou stfiechou obvykle prodávají obû
hlavní evropské znaãky koncernu, tedy
Opel a Chevrolet. Bude tomu tak i do
budoucna? „Podporujeme víceznaãko-
vé prodejce, protoÏe je to pfiirozená
cesta k tomu, aby snáze dosáhli zisku.
V zásadû to neãiní problém, protoÏe
cílové skupiny obou znaãek jsou odli‰-
né. ZáleÏí ale na místních podmínkách.
Na pfiíklad v Rusku se prodává pfies
100 tisíc vozÛ znaãky Chevrolet, zatím-
co Opelu asi 18 tisíc. Podobnû je tomu
i na Ukrajinû,“ fiíká Lacey. „Musíme ale
b˘t v tomto regionu aktivnûj‰í se znaã-
kou Saab a roz‰ífiit její síÈ prodejcÛ.
âeská republika je pro tuto znaãku vel-

mi zajímav˘m trhem. Potfiebujeme zde
ale více prodejcÛ a roz‰ífiit marketin-
gové aktivity.“

Závûrem na‰eho setkání jsme se
dostali i k problematice ãeského trhu,
kde si GM v poslední dobû rovnûÏ
nevede právû nejlépe.Také vystfiídání
hned tfií generálních fieditelÛ bûhem
nûkolika mûsícÛ nepÛsobí dojmem
koncepãní práce. Lacey ale vysvûtluje:
„¤ízení ãeské a slovenské poboãky
Nikem Nemcem bylo od samotného
poãátku zam˘‰leno jen jako pfiechod-
né fie‰ení. Potfiebuji jej zpût ve vedení
GM pro stfiední a v˘chodní Evropu
v Budape‰ti. Proto jej od zaãátku záfií
vystfiídal Wojciech Masalski. V âeské
republice chceme znovu získat tfietí
místo na trhu. Je zde zvlá‰tní situace,
protoÏe nikde jinde v Evropû nezaují-
má domácí v˘robce více neÏ 35 %
podílu na trhu jako zde ·koda Auto.
âesk˘ trh se ukazuje jako statick˘, coÏ
znamená, Ïe je velmi obtíÏné zvolit pro
nûj strategii, která by pfiinesla zisky
v konkrétních segmentech. âesk˘ trh
neroste, ale na druhou stranu je dobré,
Ïe je velmi stabilní a nemá problémy,
s jak˘mi se pot˘kají tfieba v Polsku

nebo Turecku. Rozhodnû ale nehodlá-
me zv˘‰it ná‰ podíl na ãeském trhu za
cenu vyvolání nového kola cenové vál-
ky, protoÏe jsme v situaci, kdy chceme
vydûlávat peníze. Pro zlep‰ení na‰í
pozice se musejí zkvalitnit i poprodej-
ní sluÏby. Proto jsme uÏ vybudovali
nové logistické stfiedisko v Maìarsku,
odkud budou dodávány díly do 14
zemí, mezi nimi i do âeské republiky.
To urychlí zásobování. âeská republika
ale má pro GM zcela mimofiádné
postavení i proto, Ïe zde kaÏdoroãnû
nakupujeme díly za více neÏ pÛl mili-
ardy eur.“

Na závûr na‰eho setkání se Chris
Lacey dotkl i problému, na kter˘ upo-
zorÀují v‰ichni dovozci: „Problémem
ãeského trhu je dovoz ojetin.Vláda by
mûla poÏadovat, aby dováÏená ojetá
auta plnila normu Euro III nebo IV,
jinak je to nefér vÛãi dodavatelÛm
nov˘ch vozÛ. Pro nás to ale má i pozi-
tivní stránku vûci. Nejvíce ojet˘ch
vozÛ totiÏ podle statistik nese znaãku
Opel, coÏ znamená, Ïe se tyto vozy
v Nûmecku a dal‰ích zemích zase
musejí nahradit. Problémy to Opelu
ãiní pfiedev‰ím v Polsku, kde rapidnû
klesl prodej nov˘ch vozÛ.“ v
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Chceme být opět na špici

Není tajem-
stvím, Ïe loÀsk˘
rok byl pro
General Motors
doslova pohro-
mou



DOCHÁZÍ K USILOVNÉMU
HLEDÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ,
ODVĚTVÍ ZVEDÁ PLATY,
DOCHÁZÍ K INTENZIVNÍMU
ŠKOLENÍ, NÁBORŮM PRA-
COVNÍKŮ

LYLE FRINK, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

PRAHA | Automobilky a dodavatelé
usilují o nábor pracovníkÛ, neboÈ roz-
mach automobilového prÛmyslu ve
stfiední a v˘chodní Evropû mûní tradiã-
ní pfiíliv pracovní síly.V zemích, jako
jsou âeská republika a Slovensko, kde
rychle se rychle rozvíjí automobilov˘
prÛmysl, se zvedají náklady na pracov-
ní sílu a poãet zahraniãních dûlníkÛ.
Automobilky ãelí problémÛm nábo-
rem pracovníkÛ z jin˘ch zemí a doda-
vatelé staví své továrny daleko od
sv˘ch zákazníkÛ, aby nepfiicházeli
o zamûstnance, neboÈ automobilky
platí více.

âeská republika má nejvíce pracov-
ních míst v automobilovém sektoru
v tomto rychle se rozvíjejícím regionu.
Podle odhadÛ zde pracuje 120 000
pracovníkÛ. SdruÏení automobilového
prÛmyslu uvádí, Ïe její ãlenové na kon-
ci roku 2005 zamûstnávali 105 302
lidí, ale tento poãet nezahrnuje pra-
covníky mnoha asijsk˘ch dodavatelÛ,
které nejsou ãleny této organizace.

Bitva o pracovníky v automobilo-
vém prÛmyslu se v‰ak pfiesunuje na
sousední Slovensko a zaãíná zasahovat
do Maìarska a Polska.V minulém roce
slovensk˘ automobilov˘ prÛmysl
zamûstnal dal‰ích 10 000 pracovníkÛ,
coÏ celkovou zamûstnanost v tomto
odvûtví zv˘‰ilo na 65 000 lidí.V tomto
roce otevírají své nové velké montáÏní
továrny PSA/Peugeot-Citroën a Kia.
A jejich místní dodavatelé rovnûÏ nají-
mají pracovní síly, aby pokryli zv˘‰e-
nou poptávku po dílech.

„Podle pfiedpovûdí by zamûstnanost
v automobilovém odvûtví do roku
2010 mûla dosáhnout poãtu 100 000
lidí. MoÏná Ïe této úrovnû dosáhneme
je‰tû dfiíve,“ fiekl Miroslav Pliak, part-
ner z Amrop Jenewein, poradenské fir-
my pro lidské zdroje v Bratislavû. „Je
zde prostor pro kvalifikované pracov-
níky v oborech logistiky, kontroly kva-
lity a strojírenství.“

¤editel firmy Volkswagen Bratislava
Thomas Schmall fiíká, Ïe region má
nedostatek jak dûlníkÛ, tak úfiedníkÛ.
„Na trhu je málo kvalifikovan˘ch lidí.
·kolící programy se mûly opravdu
zavést pfied pûti lety,“fiekl na kvûtnové
konferenci v Bratislavû.

VW má v Bratislavû a Martinu na
severu Slovenska 7000 zamûstnancÛ.
Av‰ak vzhledem k pfiíchodu PSA a Kia
Motors i vût‰ímu poãtu dodavatelÛ
hledá Volkswagen obtíÏnûji kvalifikova-
né pracovníky. Letos zaãal Volkswagen
poprvé najímat pracovníky z jin˘ch
ãástí Slovenska. Spoleãnost si najala
náborové kanceláfie v Rakousku, âeské
republice, Maìarsku a Polsku.Ve spolu-
práci se slovensk˘mi univerzitami vyví-
jí mezinárodní ‰kolicí programy.

„Je obtíÏné udrÏet potenciál mla-
d˘ch lidí, kdyÏ jim fieknete, „tady zaã-

nete a tady budete pracovat aÏ do smr-
ti.“ Talent se skuteãnû musí projevit,“
fiekl Schmall.

Promarněná příležitost
Dává se pfiednost nabídce meziná-

rodních zku‰eností v rámci spoleãnos-
ti, aby se tak pracovníci odradili od
pfiechodu k jiné spoleãnosti. „Pokud to
udûláte, nemáte moÏnost se vrátit. Pak
je to turistická ãinnost a ne automobi-
lová spoleãnost,“ fiekl Schmall.

Vzhledem k radikálnímu souboji
o zruãné pracovníky v regionu zvy‰ují
tradiãnû nízké platy. Platy na Sloven-
sku se letos zv˘‰í o zhruba 6 %, zatím-
co inflace bude 3,5 %. Pfiedpovídá to
Herve Montloin, fieditel firmy Visteon
v Nitfie, vyrábûjící panely a ovládání
klimatizace. Má 90 pracovníkÛ, ale
letos potfiebuje najmout dal‰ích 150
lidí.Visteon zámûrnû postavil továrnu

45 km v˘chodnû od továrny PSA
v Trnavû. Zjistil, Ïe získání místní
dostupné pracovní síly, kterou si firma
finanãnû mÛÏe dovolit, vyváÏí vût‰í
náklady na logistiku.

Av‰ak pracovníci v automobilovém
prÛmyslu si mohou zvolit místní továr-
ny nebo lépe zaplacené pracovní mís-
to kdekoli v rámci regionu. Poãet
zahraniãních pracovníkÛ zamûstna-
n˘ch spoleãností, ale nebydlících trva-
le v zemi, ve stfiední Evropû stále pfii-
b˘vá. Jsou to Slováci, ktefií dennû pfie-
jíÏdûjí Dunaj do továrny Suzuki v Ostfii-
homi v Maìarsku. Jsou to Slováci, Polá-
ci a Ukrajinci, ktefií Ïijí v ubytovnách
poblíÏ ãesk˘ch továren a domÛ cestují
nûkolikrát za rok.

Zahraniãní pracovníci jsou velmi
dÛleÏitou souãástí ãeského prÛmyslu.
Za uplynul˘ch 18 mûsícÛ jich celá ães-
ká ekonomika zamûstnala o 60 000
více, takÏe v ãervnu jich bylo celkem
165 148.

Hledají se inženýři
âeská republika má nedostatek pra-

covních sil v fiadû oblastí. Specialisté
fiíkají, Ïe jsou Ïádáni inÏen˘fii a návrhá-
fii, a to vzhledem k zahájení v˘roby
v montáÏním závodû Toyota-PSA
v Kolínû a rychlému rÛstu dodavatelÛ.

V lokálních oblastech je rovnûÏ nedo-
statek montáÏních dûlníkÛ.

Polovina zahraniãních pracovníkÛ
pochází ze Slovenska. Jsou to dûlníci
pro v˘robní linky a inÏen˘fii, ktefií pfii-
‰li za vzdûláním a zÛstali, neboÈ je zlá-
kaly vy‰‰í platy a pozdûji zÛstali v zemi
natrvalo.

Specialisté na pracovní
síly říkají, že trh se mění.

„V âeské republice hledá práci
ménû SlovákÛ neÏ pfied deseti lety.
A po otevfiení závodÛ spoleãností
Hyundai a Kia oãekáváme, Ïe toto ãíslo
bude je‰tû niÏ‰í,“ fiekla Tamara âermá-
ková, poradkynû v Synergie-Recruit-
ment v Praze.

SlovákÛ, ktefií se domÛ vrací se zku-
‰enostmi z ãeského automobilového
prÛmyslu, je stále málo, ale jejich
poãet stoupá. KdyÏ nyní mohou získat

zamûstnání na Slovensku, nûktefií
z nich volí ménû placenou práci
v˘mûnou za to, Ïe mohou b˘t blíÏ
domovu.

Pol‰tí a ukrajin‰tí pracovníci se bûÏ-
nû vyuÏívají jako doãasní zamûstnanci
na ‰piãkovou dobu v˘roby.V automo-
bilce ·koda Auto zabírají zahraniãní
pracovníci 1000 z 22 500 trval˘ch pra-
covních míst. Tyto národnosti v‰ak
tvofií znaãnou ãást z 3200 krátkodo-
b˘ch pracovníkÛ, uvedl ãlen pfiedsta-
venstva spoleãnosti ·koda Auto Martin
Jahn.

Budoucnost 
automobilového průmyslu

V leto‰ním roce by se mûlo na svûtû
vyrobit rekordních 64 milionÛ osob-
ních automobilÛ a lehk˘ch uÏitkov˘ch
vozidel. I toto ãíslo ale bude rychle
pfiekonáno.

Do roku 2010 by se mûla v˘roba
osobních automobilÛ ve svûtû zv˘‰it
o 14 % a dosáhnout hranice 70 milio-
nÛ vozÛ.Takfika tfietina z tohoto nárÛs-
tu – pfiesnû 27 % – pfiipadne na konto
firmy Toyota Motors.Tvrdí se to ales-
poÀ ve studii spoleãnosti Pricewater-
house Coopers. Z nárÛstu produkce
by dále mûly tûÏit Aliance Renault-Nis-
san s 15,8 %, Hyundai-Kia se 14,8 %

a Volkswagen Group se 12,3 %. Pouze
ãtyfiprocentní podíl z uvedeného
nárÛstu se pfiipisuje spoleãnostem
DaimlerChrysler a Ford Motor, zatímco
General Motors si údajnû nepolep‰í
vÛbec. Nejvût‰í rÛst bude dosaÏen na
rychle rostoucích trzích v âínû, Indii,
Rusku a Brazílii. âína s roãní v˘robou
5,4 milionu vozÛ pfiedstihne Nûmecko
a stane se tfietím nejvût‰ím producen-
tem aut na svûtû.

Je‰tû dále do budoucnosti nahlíÏí
studie spoleãnosti Polk. Podle ní se
v roce 2015 vyrobí na svûtû 75 milio-
nu vozidel, pfiiãemÏ o nejvût‰í nárÛst
se postará âína, kde se má vyrobit uÏ
5,9 milionu aut. I nadále se ale více
vyrobí v USA (12 milionÛ) a Japonsku
(10 milionÛ).

Toyota Motor Corporation podle stu-
die spoleãnosti Polk  je‰tû letos pfied-
stihne General Motors v roli nejvût‰ího

producenta a vyrobí 8,6 milionu vozÛ.
Toyota uÏ je nejprodávanûj‰í znaãkou
na svûtû se 7,5 miliony vozÛ, zatímco
na druhém místû je Ford s 5 miliony.
Volkswagen se 3,8 miliony prodan˘ch
aut do konce roku má tûsnû pfiedstih-
nout na tfietí pfiíãce Chevrolet.

Nepodceňujme Írán
Zatímco evropské automobilky

s obavami nahlíÏejí na expanzní plány
ãínsk˘ch a indick˘ch automobilek,
nenápadnû se do v˘chodní Evropy
vydává íránská automobilka Iran Khod-
ro. Zatím se tak dûje jen v zemích
b˘valého Sovûtského svazu, kde se
zaãal prodávat automobil Samand,
jehoÏ základem je Peugeot 405 a jehoÏ
v˘roba v Evropû skonãila v roce 1995
(vyrábûl se od roku 1986). Cena toho-
to sedanu stfiední tfiídy se pohybuje
kolem 10 000 eur. Pfiipravuje uÏ se
i jeho montáÏ v bûloruském Minsku,
v b˘valé továrnû Fordu. Nyní írán‰tí
technici usilovnû pracují na jeho úpra-
vách, aby splnil standardy EU.Velkou
pomocí jim pfii tom jsou konzultace
s jejich francouzsk˘mi kolegy. Není
divu, Ïe se ve Francii se znepokojením
dívají na hrozbu izolace Íránu v souvis-
losti s jeho aktivitami v jaderném
v˘zkumu. v

Střední Evropa se vyrovnává s nedostatkem pracovních sil
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S CHRISTIANEM PEUGEO-
TEM A BERNDEM
SCHANTZEM JSME MLUVI-
LI O SOUČASNOSTI
A BUDOUCNOSTI ZNAČKY
PEUGEOT

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

ABBEY, PAŘÍŽ | Pfii na‰em setkání
Christian Peugeot, zastupující zájmy
rodiny majitelÛ spoleãnosti ve funkci
fieditele komunikace znaãky Peugeot,
záfiil spokojeností. „Postavení Peugeotu
v Evropû se v˘znamnou mûrou posílilo
nástupem nového modelu 207. Do
konce srpna se jej prodalo 158 300
kusÛ.To znamená, Ïe spoleãnû s pokra-
ãujícími dodávkami modelu 206 se
obou dodalo o 16,4 % více neÏ za stej-
né období loÀského roku jen modelu
206. Pfiitom sériová produkce 207 tepr-
ve nabíhá.V Trnavû jde v‰echno podle
plánu, takÏe v prosinci uÏ dosáhneme
ve v‰ech tfiech v˘robních závodech,
tedy Poissy, Madridu a Trnavû denní
produkce celkem 2265 vozÛ. Pro pfií‰tí
rok pfiedpokládáme v˘robu 300 000
tûchto vozÛ. Z toho by mûlo b˘t 55 %
pohánûn˘ch vznûtov˘mi motory.“

TakÏe nástup modelu 207 bûÏí bez
nejmen‰ích potíÏí? „Museli jsme fie‰it
men‰í problém ve v˘robû karoserií,
protoÏe oproti pÛvodnímu pfiedpokla-
du, Ïe se bude prodávat stejnû tfiídvefio-
vé i pûtidvefiové verze, dodáváme 70 %
pûtidvefiov˘ch. Jsme pfiedev‰ím potû‰e-
ni tím, Ïe je mnohem vût‰í zájem kupu-
jících o vy‰‰í úrovnû v˘bavy. Proto
jsme optimisty i v otázce pfiijetí nové
verze 207 GT s motorem vyvinut˘m ve
spolupráci s BMW. Podle na‰ich prÛ-
zkumÛ totiÏ vzrostl podíl vozÛ segmen-
tu B pohánûn˘ch motory o v˘konu
vy‰‰ím neÏ 130 k ze zanedbateln˘ch
0,1 % v roce 1998 na loÀsk˘ch 1,7 %,
coÏ pfiedstavuje 85 400 vozÛ v zemích
EU. Proto oãekáváme, Ïe verze 207 GT
THP prodáme v pfií‰tím roce nejménû
8000 kusÛ.“

Nový motor s BMW
Motor THP (Turbo High Pressure)

korunuje nabídku záÏehov˘ch motorÛ
modelové fiady 207.Vyvíjel se ve spolu-
práci s BMW a vyrábí se v Douvrinu na
severu Francie (BMW jej bude pro
svou potfiebu vyrábût ve Velké Britá-
nii). Integruje v sobû hned nûkolik ino-
vativních technologií pouÏit˘ch popr-
vé u pohonné jednotky v segmentu
mal˘ch vozÛ.

V rámci v˘voje kaÏd˘ z partnerÛ
uplatnil to nejlep‰í v rámci t˘mu sesta-
veného z technikÛ obou automobilek.
Mezi základními poÏadavky, kladen˘mi
na nov˘ motor, byly malé rozmûry
a hmotnost, aby byl pouÏiteln˘
i v malém voze. DÛleÏit˘m poÏadav-
kem, kladen˘m na konstruktéry, bylo
uÏití motoru v reÏimu nízk˘ch otáãek
zkrácením doby odezvy turba. Proto
bylo zvoleno pfieplÀování turbodmy-
chadlem. PouÏito ale bylo zcela nové
fie‰ení, oznaãované jako Twin Scroll,
vyuÏívající rázy v proudu spalin ve

v˘fukovém potrubí. V˘hodou tohoto
systému je, Ïe nepfiiná‰í Ïádné dal‰í
pohyblivé díly, ale jedná se jen o lep‰í
vyuÏití dynamiky proudûní. Podle ‰éf-
technika Christopha Chateaua se jedná
o jednoduch˘ princip, kter˘ ov‰em
vÛbec není jednoduch˘ po stránce
konstrukce. Dal‰í technickou novinkou
je pouÏití pfiímého vstfiikování benzinu
prostfiednictvím vysokotlakého spoleã-
ného potrubí s plnicím tlakem 12 MPa
(120 bar).

Uvedením tohoto motoru spoluprá-
ce mezi BMW a PSA nekonãí. Partner-
ství není ãasovû nijak omezeno a je
zaloÏeno na jednotliv˘ch projektech,
pro které se vytváfiejí spoleãné t˘my
sloÏené ze specialistÛ obou stran. UÏ
na jafie se pfiedstaví nepfieplÀovaná ver-
ze tohoto ãtyfiválce.

Další verze 207
Christian Peugeot nám poodhalil

i plány na dal‰í verze vozu 207. „Coupé
Cabrio se pfiedstaví v roce 2007, ale
k vidûní uÏ bylo jako prototyp pohánû-
n˘ palivov˘mi ãlánky. Bude samozfiej-
mû i verze SW. Souãasnû ale pfiipravuje-
me i variantu, s jakou jste se u modelu
206 nesetkali. Dáváme zákazníkÛm na
vybranou z bohaté nabídky variant.
Nyní máme v tomto segmentu ãtyfii
esa.Tím trumfov˘m je 207. DoplÀuje
jej pokraãující v˘roba modelu 206 jako
jeho men‰í a levnûj‰í alternativy, která
je i nadále plnû konkurenceschopná.
Navíc se v Íránu zaãala vyrábût varian-
ta 206 s karoserií sedan, protoÏe tfií-
prostorová karoserie je v fiadû zemí
v˘chodní Evropy a Asie nejvyhledáva-
nûj‰í.A k tomu samozfiejmû pfiistupují
modely 107 a 1007 urãené pro vyhra-
nûnûj‰í skupiny zákazníkÛ.“

·éf marketingu David Rio jej doplnil:
„Model 207 pfiedstavuje horní hranici
tohoto segmentu. SnaÏíme se zhodno-
tit fenomenální úspûch modelu 206 ,
ze kterého tûÏí jak 207, tak nov˘ sedan
206. Máme dohodu s v˘robcem v Írá-
nu, Ïe se tato verze nebude prodávat
v západní Evropû. NejdÛleÏitûj‰í
exportní trhy pro sedan budou Turec-
ko a Rusko.V prÛbûhu roku 2007 by se
mûla objevit i v Rumunsku, Bulharsku,
Srbsku a snad i Chorvatsku. S jejím pro-
dejem v Polsku a âeské republice ale
zatím nepoãítáme.“

Důležitá východní Evropa
Plány znaãky Peugeot ve v˘chodní

Evropû nám pfiiblíÏil fieditel mezinárod-
ních operací Bernd Schantz. „Na‰e
marketingová filozofie je jasná - musí-
me myslet globálnû, protoÏe v‰ude na
svûtû platí stejné jednoduché formule,
ov‰em kaÏdá zemû má odli‰nou kultu-
ru, které se musíme pfiizpÛsobit. DÛle-
Ïité je, Ïe se nám dafií zaji‰Èovat rÛst ve
v‰ech oblastech svûta. Novinkou
posledních dvou ãi tfií let jsou produk-
ty speciálnû navrÏené pro specifické
podmínky urãit˘ch trhÛ. Pfiíkladem
mÛÏe b˘t model 206 sedan, kter˘ se
bude prodávat v Turecku a Rusku
a snad i dal‰ích zemích.Tento vÛz lze
homologovat i pro zemû EU. JenÏe jde
také o to, zda tam má jeho prodej smysl
vzhledem k oãekávání zákazníkÛ, Ïe

jeho cena by mûla b˘t niÏ‰í neÏ u hat-
chbacku. Pfiitom tfiíprostorová karose-
rie zde ztrácí na oblibû.Tento vÛz by
mohl b˘t odpovûdí na Dacii Logan, ale
jedná se o zcela odli‰n˘ koncept, o zce-
la jinou filozofii. Podobnû model 307
s karoserií sedan se vyrábí v Argentinû
a zfiejmû pfiijde i do Evropy, protoÏe
zájem o nûj se objevuje napfiíklad
v Nûmecku.“

A jaké jsou konkrétní plány Peugeotu
na v˘chodû Evropy? „Podmínky v auto-
mobilovém prÛmyslu se v poslední
dobû zásadnû zmûnily. Nyní jsou mno-
hem draÏ‰í zdroje a silné euro kompli-
kuje export. Na druhou stranu se ale
objevují nové v˘znamné trhy, vãetnû
tûch ve v˘chodní Evropû. Z tûch se
ukazuje jako nejdÛleÏitûj‰í Rusko jako
nejvût‰í zemû svûta. Ve v‰ech tûchto
zemích dûláme marketingové studie
jednotliv˘ch segmentÛ a zji‰Èujeme
specifické poÏadavky kupujících. Neza-
pomínáme na to, Ïe v fiadû tûchto zemí

je kupní síla nyní malá, ale je dÛleÏité
mít v nich své zákazníky a zaji‰Èovat
tam zisk na‰ich prodejcÛ pro budoucí
vzestup.“

Co zde tedy mÛÏeme od Peugeotu
v nejbliÏ‰í dobû oãekávat? „Pfiipravuje-
me celou fiadu nov˘ch vozÛ, z nichÏ
mnohé se moÏná nikdy neobjeví
v Evropû,“ fiíká Schantz. Bude mezi
nimi koneãnû i MPV? „ Model 307 SW
byl v dobû své premiéry v roce 2001
zcela nov˘m konceptem nabízejícím
více prostoru neÏ hatchback.To je jeho
pfiednost, ale nejedná se o typické
MPV. Nemyslím si, Ïe by vût‰í prostor
nad hlavou byl tak velkou pfiedností,
pfiesto prodej tohoto typu vozÛ roste
a to je pro nás dÛleÏité. Model 307 SW
zaznamenal velk˘ úspûch a fiada klien-
tÛ mu dává pfiednost pfied MPV, nicmé-
nû minivany se staly v˘znamn˘m seg-
mentem. Musíme to vzít na vûdomí
a reagovat na tento trend. Mohu potvr-
dit, Ïe na tom pracujeme.“ v

Situace se mění

CHRISTIAN PEUGEOTx
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Audi chce být exkluzivnější
Audi v Evropû sdílí více neÏ polovi-

nu sv˘ch prodejních míst pfieváÏnû se
sesterskou znaãkou Volkswagen.
V˘konn˘ fieditel pro servis a díly Johan-
nes Thammer v rozhovoru na obchod-
ním veletrhu Automechanika ve Frank-
furtu prohlásil, Ïe zákazníci Audi oãe-
kávají vy‰‰í úroveÀ prodeje znaãky neÏ
ti, ktefií kupují vozy Volkswagen. Potfie-
ba oddûlit Audi od VW je je‰tû zásad-
nûj‰í vzhledem k pfiíchodu superauto-
mobilu Audi R8.

„Oãekáváme, Ïe R8 pfiiláká do pro-
dejních míst více lidí,“ prohlásil Tham-

mer. „Chceme se odli‰it prostfiednic-
tvím vá‰nû.To zahrnuje konec pÛjãová-
ní automobilÛ od VW nebo jin˘ch zna-
ãek, kdyÏ je v servisu va‰e Audi. Chce-
me zajistit, aby zákazníci Audi, jejichÏ
vÛz je v servisu, mohli jezdit v˘robky
znaãky Audi a nikoli jin˘mi znaãkami.“

Audi má v souãasnû dobû uÏ 40,2 %
exkluzivních prodejních míst, zatímco
v roce 1996 vystupovalo samostatnû
jen v 1,9 % z 4850 prodejních míst.
Thammer ale chce více: „V budoucnos-
ti si pfiejeme oddûlenûj‰í, exkluzivní
prodejce v‰ude tam, kde to má smysl.“

Na to, zda se tato snaha projeví i pfii
prodeji vozÛ Audi v âeské republice
jsme se zeptali generálního fieditele
dovozní organizace IVG Rudolfa Javurka.
„V Evropû se nám dafií dobfie,ale v âeské
republice je‰tû mnohem lépe.Audi je zde
nejprodávanûj‰í znaãkou exkluzivních
vozÛ s náskokem pfied BMW a Mercede-
sem-Benz. UÏ dnes splÀuje 85 % na‰ich
prodejcÛ nejvy‰‰í kritéria vyÏadovaná
pro znaãku Audi a v brzké dobû to
budou v‰ichni.Proto s oddûlováním pro-
deje vozÛ znaãky Audi od ostatních kon-
cernov˘ch znaãek nepoãítáme.“ v

NOVÉ IMAGE: VŘELÉ, PŘÁ-
TELSKÉ, NA VYŠŠÍ ÚROV-
NI, ALE NIKOLI LUXUSNÍ

JAMES B. TREECE, 
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

PAŘÍŽ | V˘konn˘ viceprezident Renaul-
tu Patrick Pélata oznámil, Ïe Renault
zaãne pfied autosalonem ve Frankurtu
v roce 2007 mûnit postavení své znaã-
ky. Bude mít vy‰‰í úroveÀ v˘bavy, ale
nebude se snaÏit o to, aby se stal luxus-
ní znaãkou, fiíká Pélata, kter˘ fiídí pláno-
vání v˘robkÛ a programy.

Jako souãást plánu „Závazek Renaul-
tu pro rok 2009“, oznámeného v únoru
prezidentem Carlosem Ghosnem, chce
Renault usilovat o zdvojnásobení pro-

deje vozidel s cenou pfiesahující
27 000 eur. Nûktefií to charakterizují
jako posun do luxusního segmentu, ale
Pelata oponuje: „Nejsem si stále jist˘,
Ïe je to správn˘ v˘klad.“ Tvrdí, Ïe
Renault musí prodávat více sedanÛ
Laguna stfiední tfiídy, aby dosáhl cíle
svého prodeje v poÏadovaném ceno-
vém rozmezí. Francouzská automobil-
ka v‰ak nepotfiebuje luxusní automo-
bil. „Nemáme Ïádné vozy typu crosso-
ver. Proã nemít jeden v cenovém roz-
mezí 30 000 aÏ 40 000 eur?“ fiíká Péla-
ta. „To je oblast, kde Renault chce
pÛsobit. Není to 50 000 eur a více.“

Znaãka Renault se v souãasné dobû
zab˘vá rozborem uvaÏování zákazníkÛ.
To zahrnuje:

– zabezpeãení a bezpeãnost

– pohodlí
– nízké náklady na provoz
– automobily pro to, aby „byli v‰ich-
ni pohromadû“.
Tím se rozumí automobily, které jsou

vhodné pro rodiny, jako jsou Mégane
Scénic a Espace. „Renault uvaÏuje spí‰e
o pfiátelsk˘ch automobilech, o vfielosti,“
fiíká Pélata. Renault zavede pfiepracova-
nou komunikaci se znaãkou, jakmile
bude moci odhalit v˘robky,které budou
podporovat jeho nové image. „V 90.
letech mûla znaãka Renault lep‰í pozici
neÏ dnes zásluhou svého image „auto-

mobilÛ pro Ïivot“, fiíká Pélata. Renault
„udûlal chybu,Ïe tuto image opustil“.

Automobilka usiluje o pozici, která
je odli‰ná od té, kterou zastávají znaãky
Peugeot,Toyota a dal‰í, fiíká Pélata. v

Renault mění postavení své značky

RICHARD FEAST,
AUTOMOTIVE NEWS

KdyÏ prezident Suzuki Hiroshi Tsuda
na pafiíÏském autosalonu odhalil mûst-
sk˘ automobil Splash, nepfiilákal tím
velkou pozornost. Média, analytikové
a konkurenti obvykle Suzuki pfiehlíÏejí.

To je chyba. Jen málo automobilek je
tak trvale úspû‰n˘ch jako Suzuki.

Spoleãnost Suzuki byla zaloÏena
v roce 1909 jako v˘robce tkalcovsk˘ch
stavÛ, v roce 1952 pfie‰la na v˘robu
motocyklÛ a v roce 1955 zaãala vyrá-
bût automobily. Od té doby nikdy neza-
znamenala meziroãní ztrátu. To je
u spoleãnosti zamûfiené na málo zisko-
vé motocykly a malé automobily ohro-
mující.

Jedním z dÛvodÛ mÛÏe b˘t mal˘ ego-
ismus této spoleãnosti. Po desetiletí
vyrábí automobily, které prodávají jiné
automobilky: v Evropû Opel, Subaru
a Fiat a globálnû Mazda, Nissan a Chev-
rolet a Holden u GM.

Trvalé zisky automobilky Suzuki posi-
lují v jistém smyslu její nerozhodnost.
Jak se mÛÏe Suzuki dostat na titulní
stránky, kdyÏ její rivalové si stále pohrá-
vají s finanãní katastrofou? Suzuki v‰ak
není moÏné dále ignorovat.V Evropû se
svou mírou rÛstu od roku 2000 vyrov-
nala Toyotû, tfiebaÏe s men‰í základnou.
PÛsobení Suzuki v Evropû je dobfie
vyváÏené.V loÀském roce zde Suzuki

prodala rekordních 234 500 automobi-
lÛ.V leto‰ním prvním pololetí prodej
vzrostl témûfi o pûtinu na 137 000 vozÛ.
AniÏ si toho nûkdo v‰iml, tato statistika
za první pololetí rovnûÏ ukazuje, Ïe se
Suzuki drÏí za Hondou a Mazdou jen
o ménû neÏ 6000 vozÛ. Suzuki pfiekona-
lo Kiu a prodalo dvojnásobné mnoÏství
vozÛ neÏ Mitsubishi. Nyní chce Suzuki

udrÏet s Evropou tempo. Nejvût‰í pfie-
káÏkou je ov‰em to, Ïe nemá globální
kapacitu, aby vyrábûla dostatek vozidel,
protoÏe nejnovûj‰í modely Swift, Grand
Vitara a SX4 se prodávají neuvûfiitelnû
skvûle. Na rozdíl od sv˘ch konkurentÛ
s nevytíÏen˘mi továrnami, Suzuki zvy‰u-
je kapacitu v˘roby v Maìarsku, Japon-
sku, Indii a Pákistánu. Poãtem 2,12 mili-

onÛ vyroben˘ch vozÛ se Suzuki uÏ ve
svûtû fiadí za desát˘ Renault.

Suzuki si v leto‰ním roce vede tak
dobfie, Ïe moÏná bude muset zmûnit
cíle udané v bfieznu na Ïenevském
autosalonu. Suzuki pfiedpovídá v obdo-
bí 2009–2010 prodej v Evropû na
320 000 vozÛ a celosvûtovû na 2,6
milionÛ vozÛ. v

Suzuki se nenápadně stává zdatným globálním hráčem



NEJVYŠŠÍ ŠÉF ZNAČKY
FIAT NÁS SEZNÁMIL S PŘI-
PRAVOVANÝMI NOVÝMI
MODELY BRAVO, LINEA
A 500, ALE PŘEDEVŠÍM SE
STRATEGIÍ PRO NEJBLIŽŠÍ
DOBU

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

TURÍN | V pfiedveãer svûtové premiéry
nového modelu Linea nám nejvy‰‰í
pfiedstavitel znaãky Fiat Luca de Meo
v budovû Fiat Centro Stile poodhalil
závoj nad nejÏhavûj‰ími novinkami, kte-
ré se pfiedstaví v nejbliÏ‰ích mûsících.

Jako symbol znovuzrození spoleã-
nosti nám také pfiedvedl nové logo
s ãerven˘m podkladem, evokující nej-
úspû‰nûj‰í období let 1930 aÏ 1969.
„Nové logo vytváfií v poslední dobû
chybûjící spojení mezi minulostí
a budoucností znaãky.“ fiíká de Meo.

Bravo novým směrem
„Po neúspûchu modelu Stilo jsme

chtûli, aby jeho nástupce pÛsobil na
první pohled pfiíjemn˘m, pozitivním
dojmem. Chybou Stila bylo, Ïe se snaÏi-
lo smûfiovat pfiíli‰ vysoko. Proto se nyní
vracíme k na‰im kofienÛm a chceme
zdÛraznit identitu znaãky. Ná‰ vÛz musí

b˘t pfiedev‰ím bezpeãn˘ a cenovû
dostupn˘. Stilo bylo dobr˘m vozem, ale
ãelili jsme u nûho problémÛm s elek-
tronick˘mi obvody. Ty naopak patfií
k siln˘m stránkám Punta, za kterého
jsme nyní vy‰li.“

Bravo, které po technické stránce
vyvinula v Rakousku spoleãnost Magna
International, se bude vyrábût jen
s pûtidvefiovou karoserií. Luca de Meo
to vysvûtluje: „Zájemci o tfiídvefiové
karoserie chtûjí sportovní vÛz. Máme
pfiitom zji‰tûno, Ïe pro ménû neÏ 30 %
kupujících vypadá dobfie jen tfiídvefio-
vá verze. Naopak z ní odvozenou pûtid-
vefiovou pokládají za nevzhlednou. Pro-
to jsme se rozhodli vytvofiit hezké auto
pro 80 % zájemcÛ a u‰etfiené peníze
radûji investovat do nov˘ch technolo-
gií. Nezapomínejte, Ïe vycházíme z vel-
mi tûÏké situace na‰í firmy a tento vÛz
jsme potfiebovali ve velmi krátké dobû.
Rozhodující objem prodeje v tomto
segmentu pfiedstavují pûtidvefiové
hatchbacky, zatímco v‰echny ostatní
verze jsou jen okrajové a nedÛleÏité.“

Auta musejí vydělávat
Z toho se odvíjí i zcela nov˘ pfiístup

Fiatu k roz‰ifiování modelové nabídky,

kter˘ je v protikladu se strategií vût‰i-
ny konkurentÛ. „Na‰í filozofií je vytvá-
fiet auta pro vût‰inové zákazníky.
Nemusíme pak hledat Ïádné kompro-
misy,“ fiíká de Meo.

JenÏe konkurence nyní smûfiuje
k MPV. „ZvaÏujeme moÏnost v˘roby
inovativní podoby rodinného vozu na
stejném základû. Hledáme náhradu za
Multiplu, ale zda to bude MPV, jsme se
je‰tû nerozhodli.Ale nezapomínejte, Ïe
v tomto segmentu se prodá 2,3 milio-
nu pûtidvefiov˘ch hatchbackÛ a ménû
neÏ milion minivanÛ. JenÏe tûch uÏ je
na trhu pfiíli‰ mnoho. Pfiitom jejich
v˘roba je drahá, takÏe pfiiná‰ejí jen
mal˘ zisk. Zákazníci u nich neakceptují
vy‰‰í cenu, takÏe se sice jedná o siln˘
segment, ale nikdo v nûm nedokáÏe
vydûlávat,“ vysvûtluje de Meo. Nicmé-
nû letmo zahlédnutá karoserie elegant-
ního MPV s hodnû ‰ikmou pfiídí, ozna-
ãovaného zatím Emotion, naznaãuje, Ïe
bychom na pfiedstavení dal‰í novinky
z Turína nemuseli dlouho ãekat.

„Urãitû také nebudeme dûlat kombi
ani coupé-cabrio, protoÏe ty nemohou
pfiinést zisk,“ fiíká ‰éf Fiatu. „Víte, mnû
se také vozy CC moc líbí, ale ztráta
hodnoty za tfii roky jejich provozu je
u nich pfiíli‰ velká. KdyÏ si v‰e zkalku-
lujete a porovnáte s jin˘mi vozy, pak
zjistíte, Ïe za stejné peníze si mÛÏete
pofiídit tfieba Porsche Boxster. My radû-
ji investujeme peníze do atraktivních
a snadno dostupn˘ch variant, jako je
Punto Rally.Ty mají z obchodního hle-
diska smysl, i kdyÏ jde jen o pár kusÛ
brutálního vozu pro ‰ílence. Chceme
se prostû soustfieìovat na klíãové
modely,“ dodal.

Ale to pfiece pfiipomíná filozofii Toyo-
ty. „Ale já jsem pfiece k Fiatu pfii‰el od
Toyoty,“ smûje se de Meo. „Segmentace
trhu je sice snadnou cestou, ale také
nesmírnû riskantní. VyÏaduje totiÏ
nesmírné investice, které se vût‰inou
nevracejí. Nûco takového si mÛÏe dovo-
lit jen finanãnû silná firma jako je Toyo-
ta, jenÏe ta to nedûlá. MÛÏe si to dovolit
i BMW, ale podívejte se, Ïe pan Zetsche
u Mercedesu tento trend nyní zarazil.“

Střízlivé plány
Pfiekvapující je velmi stfiídm˘ plán

roãní produkce Brava 120 000 vozÛ
(u Stila to bylo 400 000 kusÛ). „Ano, je
to hodnû konzervativní plán, ale vychá-
zí z na‰ich peãliv˘ch anal˘z. Jde nám
o dosaÏení dobrého rozpoãtu, aby-
chom zajistili ziskovost celého projek-
tu, ne jako u Stila, kdy byl plán pfiíli‰
optimistick˘ a v˘roba postupnû klesa-
la. V pfiípadû zájmu ale nebude pro-
blém ve v˘robním závodû v Cassinu
objem produkce zv˘‰it,“ vysvûtluje de
Meo.

„V posledních letech se Fiat vrátil do
ãela v segmentu mal˘ch vozÛ s Pandou
a Grande Puntem. Po 30 letech chce-
me koneãnû uspût také s kompaktním
vozem. Fiat zaujímá solidní postavení
v oãích zájemcÛ o druh˘ ãi tfietí vÛz do
rodiny, ale pro zlep‰ení na‰í pozice se
potfiebujeme prosadit i s prvním
vozem v rodinû. Nejdeme ale smûrem
k draÏ‰ím vozÛm jako ostatní, ale zcela
opaãn˘m smûrem. Soustfiedili jsme se
pfiedev‰ím na kvalitu zamûfienou na
uÏivatele, protoÏe ten bude s tímto
vozem proÏívat nûkolik let.Tomu napo-
máhají i zcela nové obkladové materiá-
ly mnohem pfiíjemnûj‰í na dotek a sou-
ãasnû umoÏÀující v maximální mífie
vytvofiit si vlastní podobu vozu,“ fiíká
de Meo o novém vozu, jehoÏ oficiální
premiéra je plánována na 29. leden
2007.

Linea směrem na východ
Je‰tû pfied tím se pfiedstaví dal‰í zají-

mavá novinka. Fiat Linea je elegantní
sedan urãen˘ pfiedev‰ím pro zemû, ve
kter˘ch je o tento typ karoserie velk˘
zájem, tedy pfiedev‰ím Rusko,Turecko,
Indii ãi Brazílii a snad i âínu. Oproti
pÛvodním informacím se ov‰em nejed-
ná o soupefie pro Dacii Logan. Linea
není koncipována jako lacin˘ automo-
bil a nebude dokonce ani náhradou za
model Albea, protoÏe se zafiadí v nabíd-
ce nad nûj.

Linea se bude vyrábût v Turecku
a proto se její svûtová premiéra ode-

hrála na autosalonu v Istanbulu.Vznik-
la na zcela nové platformû vycházející
koncepãnû z Grande Punta. Elegantní
karoserie pfiitáhne k tomuto vozu
pozornost kupujících a podle de Mea
je zaujme i velmi pfiitaÏlivá cena.
S v˘vozem tohoto vozu do západní
Evropy se nepoãítá, nicménû v pfiípa-
dû, Ïe cena bude opravdu zajímavá,
mûl by se objevit i v âeské republice.

Míří na srdce
O tom, Ïe ne v‰e se u Fiatu fiídí jen

chladn˘m kalkulem, ale i nadále je zde
místo pro emoce, dokládá dal‰í pfiipra-
vovaná novinka, kterou Fiat uvede
koncem pfií‰tího roku. Nová generace
Fiatu 500 je autem, které nadchne
mladé i pamûtníky. Pfiedstavuje ojedi-
nûlou smûs retrostylu s módními tren-
dy. „U tohoto vozu se nesnaÏíme b˘t
nejlevnûj‰í na trhu, jako tomu bylo
u pÛvodní generace 500. Nechceme
ale ani vytváfiet exkluzivitu ve stylu
Mini. Na‰ím cílem je prodej 120 000
vozÛ roãnû, pro které budeme nabízet
‰irokou ‰kálu doplÀkÛ pro individuali-
zaci kaÏd˘m uÏivatelem. Nechceme
jich ale mít pfiíli‰ mnoho, protoÏe lidé
pak ztrácejí pfiehled a v‰e je moc dra-
hé. Radûji budeme nabízet pár kolek-
cí, které se budou postupnû obmûÀo-
vat.Tento vÛz vznikl na platformû Pan-
dy, ale bude urãitû draÏ‰í. Jeho kon-
krétní cenu ale zatím zvaÏujeme,“ fiíká
de Meo s neskr˘van˘m nad‰ením
u nádherného ãerveného vozítka,
jehoÏ kouzlu nepochybnû kaÏd˘ pro-
padne.

Na rozlouãenou jsme se Luky de
Mea zeptali, jak je spokojen s ostatními
modely, které uÏ jsou v prodeji. „Pfiede-
v‰ím Panda je velmi úspû‰n˘m produk-
tem, jenÏe v mnoha zemích jsme jej
neuvedli dobfie. Na‰i lidé totiÏ chybnû
Pandu pfiedstavují jako malé auto
a zdÛrazÀují, Ïe je jen 3,5 m dlouhé.
Panda ov‰em pfiiná‰í ‰piãkové techno-
logie a velikost u tohoto vozu vÛbec
není dÛleÏitá.Vûfiím, Ïe potenciál Pan-
dy je mnohem vût‰í, jen jsme jej dosud
nedokázali plnû vyuÏít.“ v
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Fiat sází na jistotu



Honda představila motory pro budoucnost
Honda pfiedvedla demonstraãní jíz-

du se sv˘m prototypem FCX s novou
generací palivov˘ch ãlánkÛ.Tento vÛz
bude tvofiit základ pro sériov˘ model
vyrábûn˘ v malém mnoÏství od roku
2008. Model FCX má blok palivov˘ch
ãlánkÛ o 20 % men‰í a 30 % lehãí neÏ
jeho pfiedchÛdce, ale vyvíjí o 14 kW
vût‰í v˘kon. Celá pohonná jednotka je
o 40 % men‰í a o 180 kg lehãí neÏ
pfiedtím. Honda tvrdí, Ïe dosáhla ener-
getické úãinnosti kolem 60 %, coÏ je
pfiibliÏnû trojnásobek hodnoty dosaho-
vané vozidlem se záÏehov˘m moto-
rem, dvojnásobek hodnoty dosahované
vozidlem s hybridním pohonem
a o 10 % lep‰í neÏ u souãasného mode-
lu FCX. Interval mezi doplÀováními
vodíku se prodlouÏil o 30 %. Honda
uvádí, Ïe se zlep‰ila v˘konnost pfii níz-
ké teplotû a systém je nyní moÏné
spustit aÏ do 30 °C. Upravené rozmûry
a uspofiádání rovnûÏ znamenají, Ïe
model FCX získá prostornûj‰í interiér
a lep‰í celkovou úãinnost. Pfiednosti
vozu FCX ve vztahu k Ïivotnímu pro-
stfiedí posiluje materiál BioFabric vyvi-

nut˘ Hondou, kter˘ se pouÏívá pro
ãalounûní a dvefiní v˘plnû. Dal‰í nové
prvky zahrnují dokonalej‰í pfievodné
ústrojí fiízené elektronick˘m pfienosem
signálu a nov˘ pfiístrojov˘ panel.

Honda rovnûÏ oznámila fiadu v˘vojo-
v˘ch prvkÛ v technologiích vznûto-
v˘ch a záÏehov˘ch motorÛ, které jsou
nyní kompatibilní s pohonem na eta-
nol.V Brazílii jsou v nabídce vozidla na
flexibilní paliva kompatibilní s poho-
nem na etanol, která jsou trvale schop-
ná provozu na smûs etanolu a benzínu
obsahující od 20 do 100 % etanolu.
Tyto modely se zaãnou prodávat je‰tû
v tomto roce.

Dal‰í v˘vojové prvky vyvinuté Hon-
dou zahrnují schopnost pouÏívat pali-
va s rÛzn˘m oktanov˘m ãíslem a splnû-
ní americk˘ch pfiedpisÛ pro vestavûné
diagnostické systémy nezbytné pro
prodej automobilÛ pohánûn˘ch vznû-
tov˘mi motory v USA.

Honda také dále vyvinula svÛj záÏe-
hov˘ motor VTEC, kter˘ se objeví
v sériov˘ch automobilech v pfií‰tích
tfiech letech. Poskytuje vût‰í toãiv˘

moment pfii v‰ech rychlostech, lep‰í
hospodárnost a niÏ‰í emise, které
splÀují jak americké normy LEV2-
ULEV, tak japonská kritéria pro vozidla
s nízk˘mi emisemi.

Honda si pfiipravila je‰tû jedno velké
pfiekvapení. Od roku 2009 hodlá ve
Spojen˘ch státech prosadit prodej
vozÛ se vznûtov˘mi motory. Nástup
dieselÛ v zámofií uÏ del‰í dobu ohla‰ují
Mercedes-Benz a Volkswagen, které je
stále udrÏují ve své nabídce, ale od
dlouholetého oponenta tûchto pohon-
n˘ch jednotek se to neãekalo. Pfiedcho-
zí pokusy se vznûtov˘mi motory v USA
v 70. a 80. letech, do kter˘ch se zapoji-

lo i GM, neuspûly.Tyto pohonné jedno-
tky tam zÛstávají vyhrazeny jen pro vel-
ké pick-upy. Nyní je ale situace jiná.
Moderní hospodárné diesely mají reál-
nou ‰anci splnit stále pfiísnûj‰í emisní
limity a stát se rozumnou alternativou
k Ïízniv˘m záÏehov˘m motorÛm vzhle-
dem k rostoucím cenám pohonn˘ch
hmot.

Nov˘ vznûtov˘ motor Hondy pro
americk˘ trh splÀuje pfiísné emisní
standardy, a to vãetnû pfiísn˘ch pfiedpi-
sÛ pro Kalifornii. Je tomu tak zásluhou
dvoustupÀové filtrace s katalyzátorem,
kter˘ neutralizuje ‰kodlivé oxidy dusí-
ku tím, Ïe je pfiemûÀuje na dusík
pomocí pfiemûny na ãpavek. Katalyzá-
tor bude montován do nov˘ch modelÛ
se vznûtov˘m motorem 2,2 i-CDTi.
Motor bude vybaven diagnostikou, kte-
rá fiidiãe upozorní na nebezpeãn˘
nárÛst emisí. Podle prezidenta Hondy
Takea Fukuie ale bude v˘voj tûchto
motorÛ vyÏadovat je‰tû tfii roky práce.
„Vûfiím, Ïe Ameriãané pak zmûní svÛj
názor na diesely a pochopí, Ïe to uÏ
není jen motor pro náklaìáky.“ v

AMERICKÉ AUTOMOBILO-
VÉ KONCERNY SE ROZHOD-
LY SNÍŽIT SVÉ ZTRÁTY TÍM,
ŽE ZVÝŠILY CENY AUT
DODÁVANÝCH DO PŮJČO-
VEN. V DŮSLEDKU TOHO
ALE ZTRATILY DALŠÍ ČÁST
PODÍLU NA DOMÁCÍM
TRHU

Od 80. let General Motors, Ford
Motor Company a Chrysler Group fie‰í
pfiebytek produkce osobních automo-
bilÛ, pro které nenacházejí kupující,
tím, Ïe tyto automobily prodávají vût‰i-
nou za symbolické ceny velk˘m pÛjãov-
nám.To jim umoÏÀuje udrÏovat v˘robu
v nûkter˘ch továrnách a souãasnû navy-
‰ovat svÛj podíl na trhu.

„Je velmi dÛleÏité, Ïe jim to koneãnû
do‰lo,“ fiíká ‰éf nejvût‰í prodejní sítû
AutoNation Michael J. Jackson. „KdyÏ
vyrábíte produkt, kter˘ nikdo nechce,
a vy se jej zbavujete jen za cenu slev

pro fleetové zákazníky, pak podkopává-
te své ‰ance na úspûch.“

Zmûnûn˘ pfiístup „Velké trojky“ se
nepochybnû projeví i v cenách ve vel-
k˘ch pÛjãovnách v USA. Pro Ford to

znamená zastavení produkce modelu
Taurus, kter˘ byl mimo pÛjãovny
neprodejn˘.

¤adu let proudily nové vozy od v˘rob-
cÛ do pÛjãoven, odkud se po ‰esti mûsí-

cích vracely jako takfika nové k prodej-
cÛm, ktefií je prodávali jako ojeté.Tyto
levné vozy samozfiejmû podr˘valy ceno-
vou politiku pro nové vozy a pfiipravova-
ly v˘robce o zisk. Nyní se pfiedpokládá,
Ïe pÛjãovny si draÏ‰í vozy podrÏí ve
sv˘ch sluÏbách namísto dosavadních 6
aÏ 8 mûsícÛ 9 aÏ 12 mûsícÛ.Ty pak ale
s najet˘mi asi 50 000 km nebudou moci
konkurovat nov˘m vozÛm.

Americké pÛjãovny kaÏdoroãnû
nakupují kolem 2 milionÛ vozÛ pfieváÏ-
nû ve dvou obdobích - bûhem ledna
a února a poté v ãervenci a srpnu. Pfii
v˘bûru vozÛ pfieváÏnû rozhoduje jen
cena. Sv˘m zákazníkÛm se pfiitom snaÏí
nabízet nejnovûj‰í modely, kter˘ch se
v zápûtí zbavují dfiíve, neÏ zaãnou
narÛstat náklady na jejich údrÏbu. Podle
informací GM tento koncern v USA
prodává 41 % osobních automobilÛ
(mezi ty se zde nezahrnují SUV a mini-
vany) jako fleetov˘ch.V leto‰ním roce
by to u GM mûlo b˘t kolem 600 000
vozÛ. v
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Konec se slevami

Stát Kalifornie vstoupil do kontro-
verzního soudního fiízení proti ‰esti nej-
vût‰ím automobilkám – Fordu, General
Motors, Chrysleru a severoamerick˘m
divizím Toyoty, Hondy a Nissanu. Obvi-
Àuje je, Ïe pfiispívají ke globálními otep-
lování ve zmínûném státû.

V oficiálním prohlá‰ení se uvádí, Ïe
globální oteplování pÛsobí znaãnou
‰kodu Ïivotnímu prostfiedí, ekonomi-
ce, zemûdûlství a zdraví obyvatel Kali-
fornie. Následky jiÏ nyní stojí miliony
dolarÛ. Emise pocházející z automobi-
lÛ jsou jedin˘m nejrychleji rostoucím
zdrojem emisí CO2, kter˘ pfiispívá ke
globálnímu oteplování, a federální vlá-
da a automobilky pfiesto odmítají jed-
nat. Je na ãase, aby se tyto spoleãnosti

staly zodpovûdné za svÛj podíl na této
krizi.

Îalobci tvrdí, Ïe motorová vozidla se
na emisích skleníkov˘ch plynÛ v Kali-
fornii podílejí 30 %.V rámci ‰kod obÏa-
loba uvádí zv˘‰ení hladiny mofie, men‰í
mnoÏství snûhov˘ch sráÏek a tím nedo-
stateãné zásoby vody, vût‰í zneãistûní
ozónem, vût‰í nebezpeãí niãiv˘ch poÏá-
rÛ, úmrtí z nadmûrného horka, d˘chací
problémy v oblastech zasaÏen˘ch pfií-
zemním smogem, naru‰ení dodávek
vody, záplavy, dramatické v˘kyvy
v poãasí, po‰kození lesÛ a ekosystémÛ,
eroze pláÏí, po‰kození nízko poloÏe-
n˘ch pobfieÏních pozemkÛ.

Soudní pfie následuje poté, co guver-
nér Kalifornie Arnold Schwarzenegger

nafiídil sníÏit emise skleníkového plynu
ve státû o 25 % do roku 2020. Schwar-
zeneggerÛv krok je ov‰em pfiedev‰ím
pfiedvolebním trikem, kter˘ má holly-
woodské hvûzdû zajistit pfiízeÀ „zele-
nû“ uvaÏujících voliãÛ ve volbách.Ve
svém televizním vystoupení Schwarze-
negger pochválil opatfiení pro boj s glo-
bálními zmûnami klimatu, zavádûná
prezidentem Georgem W. Bushem, ale
souãasnû prohlásil, Ïe Kalifornie se
zavádûním tûchto opatfiení nebude
ãekat aÏ na pokyn z Washingtonu.

Je velmi nepravdûpodobné, Ïe by
v˘sledkem této soudní pfie byl nûjak˘
koneãn˘ verdikt proti automobilkám.
Nicménû se jedná o velmi úspû‰né upo-
zornûní na problémy související s glo-

bálním oteplo-
váním a emise-
mi CO2, protoÏe
zpráva o této
soudní pfii se
dostala do médií
celého svûta
a byla jí vûnová-
na vût‰í pozor-
nost, neÏ vystou-
pením ekologick˘ch aktivistÛ. Paradox-
ní na tom je, Ïe kalifornsk˘ guvernér
Schwarzenegger se sice zúãastnil otev-
fiení první ãerpací stanice s vodíkem
a slovnû podporuje pouÏívání vozidel
s hybridním pohonem, ale sám má
v garáÏi celou fiadu obfiích terénních
vozidel znaãky Hummer… v

Stát Kalifornie se soudí s automobilkami
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ZPRÁVY J. D. POWER
& ASSOCIATES

Pro hodnocení spokojenosti zákazní-
kÛ vytvofiila specializovaná spoleãnost
J. D. Power & Associates kritérium
sestávající ze ãtyfi faktorÛ: kvalita a spo-
lehlivost, pfiitaÏlivost vozidla, spokoje-
nost se servisem a náklady na vlastnic-
tví. KaÏdé z tûchto kritérií má v rÛz-
n˘ch zemích ponûkud jinou váhu
vzhledem k odli‰n˘m dlouhodob˘m
prioritám kupujících. Tak jako pfied
rokem pfiiná‰íme pfiehled nejúspû‰nûj-
‰ích znaãek a modelÛ ve tfiech zemích
Evropy s nejvût‰ími trhy nov˘ch vozÛ.

I v Německu na čele Japonci
PrÛzkum v Nûmecku byl zaloÏen na

odpovûdích více neÏ 22 000 majitelÛ
vozidel. Studie poskytuje informace
o 28 zafiazen˘ch znaãkách a 126 mode-
lech po zhruba dvou letech vlastnictví.

Modely znaãky Toyota obsadily nej-
vy‰‰í pfiíãku v hodnocení spokojenosti
nûmeck˘ch zákazníkÛ ve ãtyfiech ze
sedmi automobilov˘ch segmentÛ,
zatímco modely znaãky Mazda byly
nejlep‰í ve dvou segmentech a Volvo
uspûlo v jednom segmentu.

Toyota se v Nûmecku ocitla na ãele
automobilového odvûtví jako znaãka
pfiiná‰ející nejvût‰í spokojenost popáté
za sebou.V rámci tisícibodové stupnice
získala 851 bodÛ. Od sv˘ch zákazníkÛ
získala Toyota nejvy‰‰í hodnocení
z hlediska kvality, spolehlivosti a spo-
kojenosti se servisem.

Honda se oproti roku 2005 zlep‰ila
o tfii pozice a skonãila hned za Toyo-
tou. Jako tfietí se celkovû umístila Maz-
da. Mazda rovnûÏ vyrábí model, kter˘
ve studii získal vÛbec nejvíce bodÛ. Je
jím Mazda6. Nad celostátním prÛmû-
rem se dále ocitly znaãky Subaru,Vol-
vo, Mitsubishi, Audi, BMW, Daihatsu,
·koda, Mercedes-Benz, Mini, Opel
a Ford. Mezi znaãkami, které se umísti-
ly nad prÛmûrem, se oproti roku 2005
nejvíce zlep‰ilo Subaru následované
Hondou. Z evropsk˘ch znaãek se nejví-
ce zlep‰ilo Mini.Audi se zlep‰ilo zejmé-
na po stránce kvality vozÛ a sluÏeb
zákazníkÛm a trvale se zlep‰uje i z hle-
diska pfiitaÏlivosti vozidla.

Menší spokojenost ve Francii
V rámci studie spokojenosti zákazní-

kÛ se ve Francii na nejvy‰‰ích místech
umístily automobily znaãek Toyota,
BMW, Honda a Peugeot. Honda ve Fran-
cii zÛstává znaãkou, která sv˘m majite-
lÛm pfiiná‰í nejvût‰í spokojenost

Modely znaãky Toyota obsadily nej-
vy‰‰í pfiíãku v hodnocení spokojenosti
zákazníkÛ ve tfiech ze ‰esti automobilo-

v˘ch segmentÛ, zatímco BMW, Honda
a Peugeot získaly nejvy‰‰í místo vÏdy
v jednom segmentu.

Honda je v ãele automobilového
odvûtví jako znaãka pfiiná‰ející nejvût‰í
spokojenost, kdyÏ od zákazníkÛ získala
nejvy‰‰í hodnocení v oblasti spokoje-
nosti se servisem a obzvlá‰tû dobfie si
vede v oblasti kvality, spolehlivosti
a nákladÛ na vlastnictví.

Na druhé místû za Hondou skonãi-
lo BMW, které získalo nejvy‰‰í ocenû-
ní od zákazníkÛ kvalitu, spolehlivost
a pfiitaÏlivost vozidla. Nad prÛmûrem
celkové spokojenosti v rámci odvût-
ví si dále vedou znaãky  Toyota,Vol-
vo,Audi, Ford, Mazda, ·koda, Renault,
Citroën a Mercedes-Benz.

TfiebaÏe francouzské znaãky získaly
pouze jedno ocenûní pro model, uãini-
ly bûhem roku 2006 velk˘ pokrok
a nûkteré francouzské modely se umís-
tily v nejlep‰í trojici ve sv˘ch segmen-
tech.

PrÛzkum se ve Francii uskuteãnil
druh˘m rokem. Byl zaloÏen na odpo-
vûdích více neÏ 16 000 majitelÛ vozi-
del. Studie poskytla informace o 26
zafiazen˘ch znaãkách a 93 zafiazen˘ch
modelech po zhruba dvou letech
vlastnictví.

Ve Velké Británii vládne Lexus 
Lexus uÏ po‰esté za sebou obdrÏel

nejvy‰‰í hodnocení ve studii spokoje-
nosti britsk˘ch zákazníkÛ. Zatímco
i nadále dominují japonské znaãky, ãty-
fii z deseti modelÛ pfiiná‰ejících nejvût-
‰í uspokojení se vyrábûjí ve Velké Britá-
nii. Mezi deseti nejlépe umístûn˘mi
modely jsou totiÏ Honda Civic,Toyota
Avensis,Toyota Corolla a Jaguar S-Type,
vyrábûné ve Velké Británii. Britské
znaãky Mini a Jaguar se zafiadily mezi
deset nejlépe hodnocen˘ch znaãek.

Zb˘vající evropské znaãky umístûné
mezi nejlep‰ími jsou ·koda, BMW a Vol-
vo.

Luxusní japonská znaãka Lexus
po‰esté za sebou obsadila nejvy‰‰í
pfiíãku v hodnocení spokojenosti
zákazníkÛ. Za Lexusem následují Hon-
da, ·koda a Toyota. Nad prÛmûrem cel-
kové spokojenosti zákazníkÛ v rámci
odvûtví si dále vedou znaãky Merce-

des-Benz, Hyundai, Subaru a Volkswa-
gen.

Lexus rovnûÏ vyrobil nejlépe umís-
tûn˘ model Lexus IS. Za modelem IS
následuje Honda Jazz, která se umísti-
la nejv˘‰e v letech 2004 a 2005. Na

tfietím místû se umístil vÛz Suzuki
Liana.

Velmi povzbuzující se zdá b˘t trend,
kdy 24 ze 30 zafiazen˘ch znaãek v tom-
to roce dosáhlo zlep‰ení v hodnocení
spokojenosti zákazníkÛ. Mezi znaãky,
které se umístily nad prÛmûrem a pro-
kázaly znaãné zlep‰ení ve spokojenosti
se servisem prodejcÛ, patfií Mercedes-
Benz, Lexus,Volkswagen a Subaru.

PrÛzkum ve Velké Británii byl zalo-
Ïen na odpovûdích více neÏ 15 000
majitelÛ vozidel. Studie poskytla infor-
mace o 30 zafiazen˘ch znaãkách a 105
zafiazen˘ch modelech po zhruba dvou
letech vlastnictví.

Paradoxy
O dominantním postavení japon-

sk˘ch znaãek Honda a Toyota není
pochyby v Ïádné ze tfií zemí. Lexus
sice triumfoval ve Velké Británii, ale jin-
de zatím neprodával dostateãné mnoÏ-
ství vozÛ, takÏe nemohl b˘t zafiazen do
hodnocení. Potû‰itelné je, Ïe mezi troji-
ci nejlépe hodnocen˘ch evropsk˘ch
znaãek se spolu s BMW a Volvem
i nadále fiadí také ·koda.

Zatímco u vût‰iny znaãek se hodno-
cení v jednotliv˘ch zemích zásadním
zpÛsobem neli‰í, objevují se dvû v˘jim-
ky. Na jedné stranû je Ford velmi dobfie
hodnocen v Nûmecku a Francii, ale ost-
fie je kritizován britsk˘mi kupujícími,
aãkoliv právû tam má na trhu nejsilnûj-
‰í postavení. Naopak Mitsubishi sklidi-
lo kritiku ve Francii i Velké Británii, ale
na nároãném nûmeckém trhu se zafia-
dilo mezi nejlépe hodnocené. v

Průzkumy spokojenosti zákazníků

Co se hodnotilo?
(Složení indexu spokojenosti zákazníků)

Uživatelské náklady
– spotřeba paliva
– náklady na pojištění
– náklady na servisní služby a opravy

Kvalita a spolehlivost
Problémy s vozidly v rámci devíti oblastí:
– motor
– převodné ústrojí
– řízení, ovládání a brzdění
– interiér vozidla
– vybavení a ovládací prvky
– sedadla
– topení, větrání a chlazení
– zvukový systém
– exteriér vozidla

Přitažlivost vozidla
Spokojenost s výkonem, designem a funkčností vozidla v rámci
osmi oblastí:
– motor a převodné ústrojí
– řízení, ovládání a brzdění
– místo řidiče a přístrojový panel
– pohodlí a vymoženosti
– sedadla
– topení, větrání a chlazení
– zvukový systém
– design vozidla/exteriéru

Spokojenost se servisem
– přijetí
– rady
– zázemí prodejce
– výbava vozidla
– kvalita servisu
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Cena rozhoduje
EVROPŠTÍ ZÁKAZNÍCI
MAJÍ VELKÉ POVĚDOMÍ
A ZÁJEM O NAVIGAČNÍ
SYSTÉMY, NICMÉNĚ
ZÁJEM DRAMATICKY KLE-
SÁ, JAKMILE SE ZVEŘEJNÍ
JEJICH TRŽNÍ CENA

Podle studie spoleãnosti J. D. Power
& Associates, zab˘vající se nov˘mi tech-
nologiemi pro automobily, jsou navigaã-
ní systémy mezi zákazníky nejÏádanûj‰í
novinkou, ale do té doby, neÏ je zvefiej-

nûna jejich cena. Studie zkoumala povû-
domí a zájem o 14 automobilov˘ch
technologií ve Velké Británii a Nûmec-
ku. Pfiitom zjistila, Ïe 75 % EvropanÛ
projevuje velk˘ zájem o navigaãní
systémy.To, zda si v‰ak tuto technologii
zákazník koupí, urãuje cena, která je
velmi vysoká.

Druhou nejÏádanûj‰í technologií
pfied zvefiejnûním ceny je parkovací asi-
stent. Tento prvek si získal nejvût‰í
poãet zákazníkÛ, ktefií se o nûj zajímají
i po odhalení ceny. Zákazníci vyjadfiují
znaãn˘ zájem i o dal‰í prvky, kter˘mi

vozidlo reaguje na situaci, jako jsou
aktivní pfiední svûtlomety a elimimina-
ce slepého úhlu.

Zájem o nûkteré technologie se
v rÛzn˘ch zemích li‰í.Ve Velké Británii
se za tfietí nejuznávanûj‰í technologii
povaÏuje systém zábavy pro zadní
sedadla, zatímco v Nûmecku je tento
systém aÏ na osmém místû.

Malá povûdomost je jak v Nûmecku,
tak ve Velké Británii o satelitním rozhla-
sovém pfiijímaãi, elimiminaci slepého
úhlu a dal‰ích pomocn˘ch sluÏbách,
jako jsou upozornûní na naplnûní airba-

gu a dálkové odemykání dvefií.V˘sledky
v˘zkumu vycházejí z odpovûdí více neÏ
4000 majitelÛ nov˘ch automobilÛ
v Nûmecku a Velké Británii. v

Automobily jsou stále bezpečnější, řidiči však nikoli
AMERICKÝ POJIŠŤOVACÍ
ÚŘAD PRO BEZPEČNOST
NA DÁLNICÍCH VE SVÉ
ZPRÁVĚ UVÁDÍ, ŽE NA SNÍ-
ŽENÍ POČTU ÚMRTÍ NA SIL-
NICÍCH MAJÍ ZÁSLUHU
ZLEPŠENÍ V KONSTRUKCI

AUTOMOBILŮ A NIKOLIV
ZLEPŠENÍ V CHOVÁNÍ ŘIDI-
ČŮ A JEJICH DOVEDNOSTÍ

¤idiãi, ktefií by pfied mnoha lety ve star-
‰ích modelech automobilÛ pfii‰li o Ïivot,
v souãasnosti ãastûji pfieÏijí. Poãty úmrtí
vztaÏené na vozidla a ujetou vzdálenost

se po celá desetiletí sniÏují. Studie ale
ukazuje, Ïe v minul˘ch let tomu tak bylo
jen zásluhou konstrukce vozidel a nikoli
fiidiãÛ nebo kvalitnûj‰ích silnic. Studie
odhaluje v˘znam zmûn v konstrukci
automobilÛ a typÛ vozidel,která si moto-
risté vybírají a naznaãuje, Ïe pokud by
úroveÀ bezpeãnostních prvkÛ v auto-

mobilech zÛstala na úrovni roku 1985,
nedo‰lo by v uplynul˘ch deseti letech
k poklesu úmrtnosti na silnicích, n˘brÏ
k jeho vzrÛstu. Je proto potfieba pokra-
ãovat ve zdokonalování automobilÛ,
neboÈ to je hlavní ochrana pfii nehodách
vypl˘vajících z neukáznûného chování
fiidiãÛ,pfiedev‰ím rychlé jízdy. v

Evropská studie rozvíjejících se technologií 2006
Zájem zákazníků před a po zjištění ceny
poř. systém % zájemců před zjištěním ceny poř. po zjištění ceny cena (eur)
1. navigace 75 12. 2500
2. parkovací asistent 72 1. 500
3. adaptivní světlomety svítící do zatáčky 68 2. 450
4. detekce mrtvého úhlu 65 8. 550
5. centrální řídicí jednotka 60 3. 400
6. vyhřívaná/chlazená přední sedadla 57 7. 800
7. bezdrátové ovládání 54 4. 300
8. samočinné udržování rychlosti 54 13. 1600
9. špičkové prostorové ozvučení 51 6. 600
10. HD radio 50 5. 300
11. osobní podpůrné bezpečnostní systémy 45 9. 8/měsíční poplatek
12. upozornění na vybočení z jízdního pruhu 45 11. 600
13. satelitní radiopřijímač 44 10. 8/měsíční poplatek
14. zábavný systém pro zadní sedadla 33 14. 1500

Počet zájemců vyjadřuje ty, kteří vyjádřili zájem určitě nebo možná. Údaj je průměrem z průzkumů uskutečněných v Německu a Velké Británii

poř. společnost prodej  autodílů v mil. USD podíl v Evropě % sortiment
1. Robert Bosch, D 28 400 69 % vstřikovací systémy, šasi a karoserie, multimedia a elektronika
2. Denso, J 22 871 14 % teplotní systémy, řídicí jednotky, elektronika, malé motory, telekomunikační 

systémy, environmentální systémy
3. Magna International, CDN 22 800 43 % interiéry, karoserie, šasi, sedadla, zrcátka, elektronika, motory, převodná ústrojí
4. Delphi, USA 22 588 21 % řízení, šasi, el. obvody, řídicí systémy, teplotní systémy, interiéry, elektronika, 

multimedia
5. Johnson Controls, USA 19 400 47 % sedadla, interiéry, akumulátory, elektronika, přístroje
6. Aisin Seiki, J 17 909 8 % karoserie, brzdy, šasi, elektronika, pohonné jednotky
7. Lear, USA 17 089 38 % interiéry, sedadla, přístroje, akustické systémy, elektronika, el. obvody
8. Visteon, USA 15 876 24 % interiéry, klima jednotky, elektronika, osvětlení
9. Faurecia, F 14 000 81 % sedadla, interiéry, dveře, akustické systémy, přední moduly, výfukové systémy
10. TRW Automotive, USA 11 726 54 % řízení, pérování, brzdy, díly motorů, upínače, ochranné systémy, elektronika
11. Siemens VDO Automotive, D 11 300 65 % pohonné jednotky, šasi, interiéry, akustické systémy
12. Valeo, F 10 584 69 % elektronika, elektrické obvody, termální systémy, převodná ústrojí
13. Continental, D 10 320 60 % brzdy, stabilizační elektronika, pneumatiky, šasi, bezpečnostní systémy
14. ThyssenKrupp Automotive, D 9 189 49 % karoserie, moduly šasi, pohonné jednotky, pérování, řízení
15. ZF Friedrichshafen, D 9 015 72 % převodná ústrojí, řízení, pérování, spojky, tlumiče

Pozn.: kompletní přehled 100 největších dodavatelů automobilového průmyslu s dalšími údaji o nich je pro registrované zájemce dostupný na stránkách Autonews.com/topglobal06, pro neregistro-
vané můžeme některá data zprostředkovat naše redakce.

Největší dodavatelé automobilového
průmyslu na světě za rok 2005

Z
d

ro
j:

J
. 
D

. 
P

o
w

e
r 

&
 A

s
s
o
c
ia

te
s

Z
d

ro
j:

A
u
to

m
o
ti
v
e
 N

e
w

s
 E

u
ro

p
e



Prodej Česká republika | Auto Data & News | Říjen/listopad 200620

Ford FIESTA 1026 57 1083 1237 76 1313
Ford FOCUS 1043 740 1783 1181 693 1874
Ford Focus C MAX 180 100 280 206 182 388
Ford FUSION 633 269 902 706 158 864
Ford GALAXY 18 12 30 22 20 42
Ford KA 83 83 108 108
Ford MAVERICK 5 9 14 10 4 14
Ford MONDEO 508 414 922 607 352 959
Ford RANGER 105 105 56 56
Ford S-MAX 63 37 100 0
Ford TOURNEO CONNECT 6 159 165 29 161 190
Ford TRANSIT 117 2040 2157 116 1508 1624
Ford TRANSIT CONNECT 0 201 201
Ford 3883 4076 7959 4407 3470 7877
Gasolone 8 8 3 3
Gaz 0 46 46 1 47 48
Hobby 0 1 1 5 0 5
Honda - nezařazeno 32 1 33 10 0 10
Honda ACCORD 125 125 177 177
Honda CITY 254 254 0
Honda CIVIC 770 770 308 308
Honda CR-V 115 218 333 169 271 440
Honda FR-V 62 62 147 147
Honda HR-V 1 1 2 2
Honda JAZZ 271 271 390 390
Honda LEGEND 15 15 0
Honda S2000 2 2 3 3
Honda 1647 219 1866 1206 271 1477
Hummer 2 33 35 5 0 5
Hymermobil 5 1 6 7 1 8
Hyundai - nezařazeno 33 16 49 21 5 26
Hyundai ACCENT 985 985 1219 1219
Hyundai ATOS 582 582 467 467
Hyundai COUPÉ 30 30 59 59
Hyundai ELANTRA 285 285 258 258
Hyundai GETZ 2143 13 2156 2288 9 2297
Hyundai GRANDEUR 28 28 1 1
Hyundai H-1 278 278 7 164 171
Hyundai MATRIX 84 39 123 111 18 129
Hyundai SANTA FE 288 606 894 77 131 208
Hyundai SONATA 104 104 138 138
Hyundai TERRACAN 20 59 79 28 69 97
Hyundai TRAJET 25 29 54 25 39 64
Hyundai TUCSON 245 254 499 261 298 559
Hyundai XG 0 4 4
Hyundai 4852 1294 6146 4964 733 5697
Chausson 1 1 2 2
Chevrolet - nezařazeno 24 1 25 18 1 19
Chevrolet AVEO 545 545 0
Chevrolet CAPTIVA 19 19 0
Chevrolet EPICA 23 23 0
Chevrolet EVANDA 2 2 15 15
Chevrolet KALOS 148 148 827 827
Chevrolet LACETTI 228 7 235 365 365
Chevrolet MATIZ 0 152 152
Chevrolet NUBIRA 0 64 64
Chevrolet SPARK 821 821 367 367
Chevrolet TACUMA 8 8 42 42
Chevrolet 1818 8 1826 1850 1 1851
Chrysler - nezařazeno 9 0 9 13 0 13
Chrysler CROSSFIRE 7 7 14 14
Chrysler GRAND VOYAGER 27 4 31 32 8 40
Chrysler LX 32 32 18 18
Chrysler NEON 8 8 7 7
Chrysler PT 12 14 9 14
Chrysler SEBRING 1 1 3 3
Chrysler VOYAGER 13 9 22 9 4 13
Chrysler 109 13 122 105 12 117
Iveco - nezařazeno 15 15 0 5 5
Iveco DAILY 315 315 311 311
Iveco 330 330 316 316
Jaguar - nezařazeno 2 0 2 2 0 2
Jaguar S-TYPE 23 23 17 17
Jaguar X-TYPE 17 7 24 10 4 14
Jaguar XJ 7 7 7 7
Jaguar XK 9 9 3 3
Jaguar 58 7 65 39 4 43
Jeep - nezařazeno 7 11 18 6 1 7
Jeep COMMANDER 9 14 23 0
Jeep GRAND CHEROKEE 16 38 54 26 12 38
Jeep CHEROKEE 8 8 15 2 17
Jeep WRANGLER 4 1 5 3 1 4
Jeep 44 64 108 50 16 66
Kaipan 6 6 7 7
Kia - nezařazeno 18 3 21 4 4 8
Kia CARENS 31 21 52 52 31 83
Kia CARNIVAL 40 36 76 49 34 83
Kia CERATO 286 286 283 283
Kia K 132 132 178 178
Kia MAGENTIS 27 27 20 20
Kia OPIRUS 6 6 12 12
Kia PICANTO 858 858 657 657

První registrace osobních a lehkých
užitkových vozidel v České republice za
prvních devět měsíců 2006

OA LUV celkem A1 LUV celkem
1–9/06 1–9/06 1–9/06 9/05 1–9/05 1–9/05

Typ ks ks ks ks ks ks
Adria 6 4 10 4 0 4
Alfa Romeo - nezařazeno 8 0 8 8 8
Alfa Romeo 147 20 20 62 62
Alfa Romeo 156 7 7 86 86
Alfa Romeo 159 86 8 94 5 5
Alfa Romeo 166 4 4 6 6
Alfa Romeo BRERA 16 16 0
Alfa Romeo GT 58 58 90 90
Alfa Romeo 199 199 257 257
Andoria-Mot 0 2 2
Aro 13 13 45 45
Aston Martin 3 3 2 2
Audi - nezařazeno 58 27 85 47 7 54
Audi A2 1 1 9 9
Audi A3 318 318 414 414
Audi A4 261 156 417 370 153 523
Audi A4 CABRIO 28 28 13 13
Audi A6 422 251 673 543 153 696
Audi A8 66 66 75 75
Audi ALLROAD QUATTRO 19 84 103 23 108 131
Audi Q7 52 240 292 0
Audi TT 5 5 4 4
Audi 1230 758 1988 1498 421 1919
Bentley 25 25 7 7
BMW - nezařazeno 45 18 63 59 15 74
BMW 1 118 75 193 166 166
BMW 3 260 104 364 280 280
BMW 5 230 87 317 215 62 277
BMW 6 35 35 30 30
BMW 7 39 39 67 67
BMW X 3 63 143 206 60 163 223
BMW X 5 19 124 143 37 151 188
BMW Z 4 26 26 20 20
BMW 835 551 1386 934 391 1325
Bucher Schörling 4 4 0
Bürstner 8 3 11 5 2 7
Cadillac 120 5 125 9 0 9
Caravelair 0 0 3 3
Caterham 3 3 0
Citroën - nezařazeno 89 16 105 77 10 87
Citroën BERLINGO 520 1407 1927 204 837 1041
Citroën C1 306 21 327 58 58
Citroën C15 0 52 52
Citroën C2 85 43 128 100 38 138
Citroën C3 1243 1243 1442 1442
Citroën C3 PLURIEL 3 3 19 19
Citroën C4 1051 1051 608 608
Citroën C5 179 105 284 181 83 264
Citroën C6 15 15 0
Citroën C8 18 32 50 26 26 52
Citroën JUMPER 33 392 425 32 127 159
Citroën JUMPY 110 110 1 62 63
Citroën XSARA 0 77 82 159
Citroën XSARA PICASSO 510 270 780 171 171
Citroën 4052 2396 6448 2996 1417 4413
Dacia - nezařazeno 1 1 34 19 53
Dacia Logan 1290 1290 1954 1954
Dacia Solenza 0 7 7
Dacia 1291 13 1304 1995 19 2014
Daihatsu 1 1 1 1
Daimler 1 1 0 0
Dethleffs 7 10 17 1 0 1
Dodge - nezařazeno 0 1 1 2 2
Dodge CALIBER 32 32 0
Dodge VIPER 1 1 0
Elnagh 2 2 6 6
Ferrari 15 15 19 19
Fiat - nezařazeno 107 26 133 103 21 124
Fiat BARCHETTA 0 1 1
Fiat CROMA 25 12 37 26 26
Fiat DOBLÓ 3 355 358 26 337 363
Fiat DUCATO 9 371 380 9 313 322
Fiat IDEA 8 8 54 6 60
Fiat MULTIPLA 25 2 27 34 4 38
Fiat PANDA 907 15 922 811 80 891
Fiat PUNTO 787 46 833 434 18 452
Fiat SCUDO 4 4 1 7 8
Fiat SEICENTO 48 48 83 83
Fiat STILO 295 48 343 452 43 495
Fiat STRADA 14 14 55 55
Fiat ULYSSE 0 1 1 2
Fiat 2214 893 3107 2035 885 2920
Ford - nezařazeno 201 34 235 185 59 244



Kia PREGIO 3 3 90 90
Kia RIO 432 432 122 122
Kia SORENTO 45 167 212 50 228 278
Kia SPORTAGE 155 213 368 123 206 329
Kia 1898 575 2473 1372 771 2143
Knaus 6 2 8 3 3
Lada - nezařazeno 8 0 8 8 0 8
Lada VAZ 21 32 32 67 67
Lada VAZ 2121 51 22 73 57 12 69
Lada 91 22 113 132 12 144
Laika 1 1 0
Lamborghini 8 8 7 7
Lancia 4 4 3 3
Land Rover - nezařazeno 12 19 31 8 4 12
Land Rover DEFENDER 10 10 7 6 13
Land Rover DISCOVERY 8 60 68 19 77 96
Land Rover FREELANDER 25 87 112 6 41 47
Land Rover RANGE ROVER 1 13 14 3 21 24
Land Rover RANGE ROVER SPORT 14 54 68 12 9 21
Land Rover 60 243 303 55 158 213
LDV CONVOY 3 3 15 15
Lexus - nezařazeno 29 4 33 18 0 18
Lexus GS 14 14 9 9
Lexus IS 40 40 1 1
Lexus LS 2 2 0
Lexus RX 58 19 77 9 9 18
Lexus SC 1 1 1 1
Lexus 144 23 167 38 9 47
Lincoln 0 0 1 1
LMC 3 3 0 0
Lublin 16 16 23 23
Magma 10 10 19 19
Maro 14 14 5 5
Maserati 7 7 9 9
Mazda - nezařazeno 18 5 23 11 2 13
Mazda 2 191 191 258 258
Mazda 3 399 399 576 576
Mazda 5 177 134 311 21 17 38
Mazda 6 338 138 476 305 133 438
Mazda FIGHTER 7 7 21 21
Mazda MPV 2 2 8 3 11
Mazda MX5 9 9 1 1
Mazda PREMACY 2 2 19 27 46
Mazda RX8 12 12 24 24
Mazda TRIBUTE 3 3 17 3 20
Mazda 1149 286 1435 1240 206 1446
Mercedes-Benz - nezařazeno 40 30 70 29 10 39
Mercedes-Benz A 153 153 214 214
Mercedes-Benz B 55 69 124 39 32 71
Mercedes-Benz C 111 30 141 164 54 218
Mercedes-Benz CL 2 2 3 3
Mercedes-Benz CLK 21 21 27 27
Mercedes-Benz CLS 60 60 116 116
Mercedes-Benz E 167 19 186 154 11 165
Mercedes-Benz G 1 1 2 5 5
Mercedes-Benz GL 2 2 0
Mercedes-Benz ML 79 361 440 15 44 59
Mercedes-Benz R 51 24 75 0
Mercedes-Benz S 130 130 17 17
Mercedes-Benz SL 11 11 6 6
Mercedes-Benz SLK 23 23 47 47
Mercedes-Benz SLR 1 1 2 2
Mercedes-Benz SPRINTER 27 594 621 29 604 633
Mercedes-Benz VANEO 2 2 7 52 59
Mercedes-Benz VIANO 36 153 189 32 123 155
Mercedes-Benz VITO 71 335 406 61 307 368
Mercedes-Benz 1041 1611 2652 962 1242 2204
Mini - nezařazeno 6 6 4 4
Mini COOPER 37 37 44 44
Mini ONE 6 6 12 12
Mini 49 49 60 60
Mitsubishi 19 6 25 33 20 53
Mitsubishi CARISMA 0 2 2
Mitsubishi COLT 372 372 207 207
Mitsubishi Fuso CANTER 37 37 2 2
Mitsubishi GRANDIS 21 9 30 8 8
Mitsubishi L 200 106 106 42 42
Mitsubishi LANCER 86 86 69 69
Mitsubishi OUTLANDER 26 14 40 35 7 42
Mitsubishi PAJERO 12 37 49 11 30 41
Mitsubishi PAJERO PININ 32
Mitsubishi PAJERO SPORT 2 5 7 2 3 5
Mitsubishi SPACE STAR 6 6 36 36
Mitsubishi 544 2145 2689 435 104 539
Multicar 57 57 42 42
Niesmann+Bischoff 4 4 0
Nissan - nezařazeno 38 24 62 24 11 35
Nissan 350 Z 13 13 35 35
Nissan ALMERA 111 111 333 333
Nissan ALMERA TINO 52 49 101 61 58 119
Nissan ATLEON 3 3 6 6
Nissan CABSTAR 53 53 49 49
Nissan DOUBLE-CAB 78 78 132 132

Nissan INTERSTAR 4 4 5 5
Nissan KING-CAB 11 11 15 15
Nissan KUBISTAR 16 16 34 34
Nissan MICRA 204 1 205 360 205
Nissan MURANO 21 32 53 105 8 113
Nissan NAVARA 178 178 4 4
Nissan NOTE 218 218 0
Nissan PATHFINDER 38 68 106 21 43 64
Nissan PATROL 1 3 4 4 11 15
Nissan PRIMASTAR 1 7 8 1 23 24
Nissan PRIMERA 34 12 46 75 41 116
Nissan SINGLE-CAB 2 2 1 1
Nissan TERRANO 0 5 15 20
Nissan X-TRAIL 57 137 194 96 164 260
Nissan 788 678 1466 1120 620 1740
Opel - nezařazeno 81 2 83 88 4 92
Opel AGILA 326 326 120 120
Opel ASTRA 984 419 1403 1589 433 2022
Opel ASTRA CABRIO 6 6 2 2
Opel COMBO 12 155 167 34 207 241
Opel CORSA 292 69 361 455 61 516
Opel FRONTERA 0 1 1
Opel MERIVA 167 37 204 169 50 219
Opel MOVANO 1 20 21 4 64 68
Opel SIGNUM 13 13 10 10
Opel TIGRA 5 5 23 23
Opel VECTRA 211 106 317 194 120 314
Opel VIVARO 23 100 123 34 133 167
Opel ZAFIRA 210 120 330 119 36 155
Opel 2331 1028 3359 2841 1109 3950
Peugeot - nezařazeno 139 11 150 103 16 119
Peugeot 1007 92 92 25 25
Peugeot 107 407 3 410 171 171
Peugeot 206 1935 253 2188 2301 183 2484
Peugeot 207 363 363 0
Peugeot 307 880 298 1178 1177 395 1572
Peugeot 406 0 1 1
Peugeot 406 Coupé 0 1 1
Peugeot 407 246 171 417 321 253 574
Peugeot 407 COUPÉ 37 37 0
Peugeot 607 90 90 127 127
Peugeot 807 18 41 59 21 37 58
Peugeot BOXER 21 250 271 19 450 469
Peugeot EXPERT 80 80 3 66 69
Peugeot PARTNER 88 570 658 87 513 600
Peugeot 4216 1877 6093 4357 1913 6270
Pilote 0 0 0
Piaggio 16 16 4 4
Polonez 0 1 1
Porsche - nezařazeno 9 2 11 16 5 21
Porsche 911 33 33 16 16
Porsche 911 CABRIO 7 7 1 1
Porsche BOXSTER 5 5 4 4
Porsche CARRERA GT 0 1 1
Porsche CAYENNE 4 29 33 8 46 54
Porsche CAYMAN 9 9 0
Porsche 67 31 98 46 51 97
Proton 0 0 1 1
RAG 19 19 0 0
Renault - nezařazeno 177 13 190 164 5 169
Renault CLIO 1640 15 1655 701 31 732
Renault ESPACE 59 28 87 59 27 86
Renault KANGOO 310 693 1003 329 378 707
Renault LAGUNA 193 150 343 258 147 405
Renault MASCOTT 11 11 8 8
Renault MASTER 48 482 530 35 334 369
Renault MEGANE 1191 853 2044 1484 555 2039
Renault SCENIC 258 151 409 321 201 522
Renault MODUS 116 43 159 219 44 263
Renault THALIA 2092 2092 2940 2940
Renault TRAFIC 160 284 444 86 224 310
Renault TWINGO 77 77 167 2 169
Renault VEL SATIS 9 9 10 10
Renault 6330 2723 9053 6773 1956 8729
Rimor 0 1 1
Rotec 0 2 2
Rover 6 6 5 5
Saab - nezařazeno 0 2 2
Saab 9-3 18 5 23 3 3
Saab 9-5 7 3 10 4 4
Saab 29 9 38 9 9
Santana 7 56 63 15 15
Scam 1 1 0
Seat - nezařazeno 29 0 29 17 2 19
Seat ALHAMBRA 45 54 99 18 37 55
Seat ALTEA 132 87 219 224 174 398
Seat CORDOBA 432 432 476 476
Seat IBIZA 608 1 609 562 4 566
Seat INCA 1 1
Seat LEON 251 71 322 293 293
Seat TOLEDO 108 81 189 156 51 207
Seat 1605 294 1899 1747 268 2015 Z
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Registrace nových vozů v Evropě za
prvních devět měsíců 2006
značka 1.–9./2006 1.–9./2005 změna

ks ks %
Volkswagen 1257807 1154492 8,9
Audi 484304 481144 0,7
Seat 294188 285734 3
Škoda 322931 315143 2,5
ostatní 2967 3132 -5,3
VOLKSWAGEN AG 2362197 2239645 5,5
Peugeot 855166 888172 -3,7
Citroen 708237 729273 -2,9
PSA GROUP 1563403 1617445 -3,3
Ford 980342 999611 -1,9
Volvo 181008 190620 -5
Land Rover 63685 61070 4,3
Jaguar 33259 36921 -9,9
FORD MOTOR 1258294 1288222 -2,3
Opel/Vauxhall 1022104 1070591 -4,5
Chevrolet/GM Daewoo 127260 135906 -6,4
Saab 69951 59151 18,3
GM U. S. 4660 4577 1,8
GENERAL MOTORS 1223975 1270225 -3,6
Renault 1006517 1144618 -12,1
Dacia 31876 13384 138,2
RENAULT 1038393 1158002 -10,3
Fiat 686253 558990 22,8
Lancia 91093 93495 -2,6
Alfa Romeo 111993 101553 10,3
ostatní 3901 4333 -10
FIAT GROUP 893240 758371 17,8
Mercedes-Benz 548725 525274 4,5
Smart 81681 103638 -21,2
Chrysler group 73075 64828 12,7
DAIMLERCHRYSLER AG 703481 693740 1,4
Toyota 662782 619425 7
Lexus 31687 15922 99
TOYOTA MOTOR 694469 635347 9,3
BMW 512773 497330 3,1
Mini 89638 101777 -11,9
BMW GROUP 602411 599107 0,6
NISSAN 249048 304168 -18,1
HYUNDAI 236135 247002 -4,4
HONDA 214276 205320 4,4
MAZDA 202876 186400 8,8
SUZUKI 192220 176380 9
KIA 165819 185858 -10,8
MITSUBISHI 100111 105436 -5,1
MG ROVER GROUP 7125 41707 -82,9
ostatní 140638 128850 9,1
CELKEM 11848112 11841225 0,1

Estimated Europe registrations by
Country, September & YTD
Registrace nových vozů v Evropě za
prvních devět měsíců 2006
země 1.–9./2006 1.–9./2005 změna

ks ks %
Německo 2544675 2518564 1
Velká Británie 1901888 1971880 -3,5
Itálie 1798391 1728451 4
Francie 1518367 1566749 -3,1
Španělsko 1143188 1172355 -2,5
Belgie 428977 387235 10,8
Nizozemsko 396966 388254 2,2
Rakousko 242045 244275 -0,9
Řecko 216936 220064 -1,4
Švédsko 209820 199789 5
Švýcarsko 203335 202015 0,7
Polsko 175348 183971 -4,7
Irská rep. 172052 165247 4,1
Portugalsko 152183 160676 -5,3
Maďarsko 141282 144675 -2,3
Finsko 119759 121169 -1,2
Dánsko 118191 111131 6,4
Česká republika 92667 96361 -3,8
Norsko 80714 81904 -1,5
Slovinsko 46561 46770 -0,4
Slovensko 43215 42044 2,8
Lucembursko 40570 38855 4,4
Estonsko 18733 15031 24,6
Lotyšsko 17660 11755 50,2
Island 14599 14271 2,3
Litva 9990 7734 29,2
CELKEM 11848112 11841225 0,1
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Je oficiálním partnerem mezinárodní ankety AutoBest
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Smart - nezařazeno 7 7 1 1
Smart For Two 41 41 56 56
Smart ForFour 35 35 41 41
Smart 83 83 98 98
Ssangyong - nezařazeno 0 26 26
Ssangyong KYRON 16 25 41 0
Ssangyong MUSSO SPORTS 4 4 0
Ssangyong REXTON 15 37 52 0
Ssangyong RODIUS 6 1 7 0
Ssangyong 44 78 122 17 26 43
Subaru - nezařazeno 24 3 27 19 1 20
Subaru FORESTER 123 129 252 103 122 225
Subaru IMPREZA 43 8 51 39 7 46
Subaru JUSTY 8 8 1 1
Subaru LEGACY 132 142 274 115 111 226
Subaru 330 282 612 277 243 520
Suzuki - nezařazeno 25 2 27 19 0 19
Suzuki GRAND VITARA 312 266 578 108 145 253
Suzuki IGNIS 646 8 654 620 620
Suzuki JIMNY 30 8 38 30 10 40
Suzuki LIANA 6 6 5 5
Suzuki SWIFT 525 525 227 227
Suzuki SX4 198 198 0
Suzuki WAGON 1 1 153 9 162
Suzuki 1743 284 2027 1162 164 1326
Škoda - nezařazeno 0 9 9
Škoda FABIA 24784 3186 27970 27515 1950 29465
Škoda OCTAVIA 10613 4640 15253 13169 3046 16215
Škoda ROOMSTER 819 166 985 0
Škoda SUPERB 1391 1391 1751 1751
Škoda 38216 8036 46252 42767 5005 47772
Toyota - nezařazeno 104 81 185 54 24 78
Toyota AVENSIS 156 141 297 214 143 357
Toyota AVENSIS VERSO 0 1 2 3
Toyota AYGO 270 270 78 78
Toyota COROLLA 706 706 743 743
Toyota COROLLA VERSO 101 108 209 106 88 194
Toyota HIACE 4 7 11 1 14 15
Toyota HILUX 8 8 1 1
Toyota LAND CRUISER 24 69 93 37 113 150
Toyota PRIUS 10 10 22 22
Toyota RAV4 124 226 350 134 165 299
Toyota YARIS 1888 1 1889 1408 5 1413
Toyota 3387 641 4028 2798 555 3353
Trigano 0 0 1 1
UAZ 0 10 10 2 1 3
Volkswagen - nezařazeno 123 21 144 85 25 110
Volkswagen BORA 0 98 98
Volkswagen CADDY 63 861 924 54 867 921
Volkswagen CALIFORNIA 3 3 3 3
Volkswagen CRAFTER 1 78 79 0
Volkswagen EOS 48 48 0
Volkswagen FOX 258 258 25 25
Volkswagen GOLF 1271 376 1647 1520 159 1679
Volkswagen JETTA 327 327 9 9
Volkswagen LT 5 204 209 8 187 195
Volkswagen MULTIVAN 87 205 292 78 226 304
Volkswagen NEW BEETLE 6 6 12 12
Volkswagen PASSAT 1375 928 2303 1272 318 1590
Volkswagen PHAETON 10 10 20 20
Volkswagen POLO 1567 1567 1512 2 1514
Volkswagen SHARAN 20 22 42 44 88 132
Volkswagen SHUTTLE 0 3 3
Volkswagen TOUAREG 36 263 299 34 216 250
Volkswagen TOURAN 115 224 339 122 231 353
Volkswagen TRANSPORTER 291 1073 1364 311 983 1294
Volkswagen 5606 4255 9861 5207 3306 8513
Volvo - nezařazeno 44 10 54 23 4 27
Volvo 60 95 95 101 101
Volvo 70 35 42 77 36 75 111
Volvo 80 53 53 54 54
Volvo C70 2 2 0
Volvo S 40 47 47 74 74
Volvo V 50 56 91 147 41 88 129
Volvo XC70 21 66 87 25 50 75
Volvo XC90 54 150 204 43 165 208
Volvo 407 359 766 397 382 779

celkem 92667 34519 127186 96361 26299 122660



Registrace nových vozů
v Evropě za prvních osm
měsíců roku 2006
model/značka 1.–8./2006 1.–8./2005
Alfa Romeo 147 43510 48851
Alfa Romeo 159 38783 212
Alfa Romeo GT 9576 14176
Alfa Romeo 101514 91480
Aston Martin 2634 2012
Audi A3/S3 137996 129405
Audi A4/S4/RS4 164431 183672
Audi A6/S6/RS6/allroad 95531 88972
Audi Q7 19807 5
Audi 432009 427632
Bentley 2077 2308
BMW 1 86833 88329
BMW 3 188405 153230
BMW 5 85171 89146
BMW X3 41312 44254
BMW X5 18968 29043
BMW 444803 430367
Bugatti 7 2
Cadillac 2032 1534
Citroen Berlingo 41824 43008
Citroen C1 56942 5031
Citroen C2 63920 80756
Citroen C3 149659 167730
Citroen C4 131967 140434
Citroen C5 46836 60400
Citroen C8 14107 16061
Citroen Xsara Picasso 114946 114527
Citroen 636595 652425
Dacia 30047 11932
Daihatsu 26495 22367
Dodge 4569 227
Ferrari 2104 2144
Fiat Croma 25968 6973
Fiat Dobló 18411 13822
Fiat Ducato 12869 14228
Fiat Idea 23819 31734
Fiat Multipla 19243 22089
Fiat Panda 156262 147465
Fiat Punto/Grande Punto 280969 173681
Fiat Sedici 6426 -
Fiat Seicento 30514 35579
Fiat Stilo 34060 53109
Fiat 615466 508551
Ford Fiesta 238157 223278
Ford Focus 313010 293128
Ford Focus C-MAX 76365 101145
Ford Fusion 61039 53992
Ford Galaxy 12562 23627
Ford Ka 41946 47778
Ford Mondeo 92986 111314
Ford S-MAX 13621 -
Ford 866081 877183
FSO 286 1492
GM/Daewoo 587 8571
Honda Accord 22333 25344
Honda Civic 65141 49848
Honda CR-V 27656 31484
Honda FR-V 11871 9241
Honda Jazz 52847 56336
Honda 184266 176605
Hyundai Accent 12905 17618
Hyundai Atos/Amica 26960 24359
Hyundai Getz/TB 58971 69501
Hyundai Matrix 17793 22749
Hyundai Santa Fé 32592 21378
Hyundai Tucson 42865 37977
Hyundai 219583 228557
Hummer 326 105
Chevrolet Kalos/Aveo 37912 37787
Chevrolet Lacetti 13324 15345
Chevrolet Matiz/Spark 41542 35995
Chevrolet 112905 109557
Chrysler Voyager/Gr. Voyager 19073 19523
Chrysler 41343 38053
Isuzu 860 1008
Jaguar X-Type 14496 18742
Jaguar 27834 30939
Jeep Grand Cherokee 14071 8818

Jeep 26021 20917
Kia Carnival/Sedona 15387 15543
Kia Cerato 13288 16648
Kia Picanto 50324 53296
Kia Rio 22002 15769
Kia Sorento 24258 26857
Kia Sportage 21667 24981
Kia 159988 166893
Lada 3148 4015
Lamborghini 418 331
Lancia Musa 24240 24376
Lancia Ypsilon 53533 50808
Lancia 82817 84274
Land Rover Discovery 12796 15528
Land Rover Freelander 18220 23985
Range Rover Sport 17972 6290
Land Rover 59987 57094
Lexus IS 13515 3360
Lexus RX 10470 6707
Lexus 28009 13902
Lotus 956 1020
Maserati 1550 1820
Maybach 55 40
Mazda2 23127 24869
Mazda3 51333 56879
Mazda5 30659 6252
Mazda6 52106 51017
Mazda MX-5 14330 6841
Mazda 178909 162917
Mercedes A 100327 120210
Mercedes B 77433 20712
Mercedes C 94373 119556
Mercedes CLK 19952 22320
Mercedes CLS 14555 12641
Mercedes E 70580 83361
Mercedes M 40982 14348
Mercedes S 17745 6016
Mercedes SLK 20695 29182
Mercedes Vito/Viano 16404 13665
Mercedes-Benz 491300 460182
MG 2535 16724
Mini 77599 86963
Mitsubishi Colt 49400 41929
Mitsubisho Lancer 10649 10597
Mitsubishi Pajero/Montero/Shogun10167 12079
Mitsubishi 93799 97022
Nissan Almera 23520 46747
Nissan Micra 87221 106628
Nissan Note 41693 -
Nissan Pathfinder 12605 9721
Nissan Primera 16329 28701
Nissan X-Trail 27478 34932
Nissan 228421 271634
Opel Agila 16985 23803
Opel Astra 229610 253762
Opel Astra Classic 11843 12177
Opel Combo/Combo Tour 9582 8084
Opel Corsa 138083 137875
Opel Meriva 102775 113808
Opel Tigra TwinTop 12054 23081
Opel Vectra 51421 58394
Opel Zafira 120385 85724
Opel 707336 730930
Perodua 316 465
Peugeot 1007 29149 20652
Peugeot 107 59163 5348
Peugeot 206/206SW 192975 297527
Peugeot 207 90374 -
Peugeot 307/307SW 223075 258434
Peugeot 407/407SW 114898 145694
Peugeot 807 16084 17550
Peugeot Partner/Ranch 20899 23190
Peugeot 756087 785964
Porsche 911 14722 12379
Porsche 33556 32964
Proton 1945 1149
Renault Clio 299013 209227
Renault Espace/Grand Espace 30182 37306
Renault Kangoo 35525 40466
Renault Laguna 56340 76222
Renault Mégane 193239 248981
Renault Modus 56283 123477
Renault Scénic/Grand Scénic 181139 209503

Renault Twingo 37308 51734
Renault 909461 1023059
Rolls Royce 106 100
Rover 4114 22235
Saab 9-3 43144 35615
Saab 9-5 17246 14086
Saab 60859 49711
Seat Alhambra 11279 10982
Seat Altea 35770 42956
Seat Cordoba 15060 21550
Seat Ibiza 112001 112231
Seat Leon 85411 50018
Seat Toledo 9389 18414
Seat 269105 257716
Smart ForFour 27528 37014
Smart ForTwo 40981 50078
Smart 72707 93417
SsangYong Kyron 11689 -
SsangYong Rexton 9042 13262
SssangYong 24570 15459
Subaru Forester 12518 10712
Subaru Legacy/Outback 9754 11380
Subaru 33499 33133
Suzuki Ignis 22282 34922
Suzuki Jimny 18560 18302
Suzuki Swift 63246 29383
Suzuki SX4 11434 -
Suzuki Vitara/Grand Vitara/XL7 44896 31034
Suzuki 179117 158972
Škoda Fabia 144102 141869
Škoda Octavia 134399 124796
Škoda Roomster 2846 -
Škoda Superb 9267 11369
Škoda 290653 278048
Tata 1937 1882
Toyota Avensis 80958 90280
Toyota Aygo 61664 3931
Toyota Corolla 114608 128894
Toyota Corolla Verso 63913 60305
Toyota LandCruiser 20079 24940
Toyota Prius 14140 11955
Toyota RAV4 70508 62180
Toyota Yaris 160183 148541
Toyota 595008 557874
Vauxhall Astra 69124 71491
Vauxhall Corsa 46964 60031
Vauxhall Meriva 12107 12928
Vauxhall Vectra 30076 28571
Vauxhall Zafira 31254 25350
Vauxhall 197894 207492
Volkswagen Caddy 24992 18871
Volkswagen Eos 11143 -
Volkswagen Fox 55575 24668
Volkswagen Golf 279777 334570
Volkswagen Golf Plus 82586 60628
Volkswagen Jetta 34772 1092
Volkswagen New Beetle 15276 18161
Volkswagen Passat 225018 147602
Volkswagen Polo 192480 177391
Volkswagen Sharan 19208 23480
Volkswagen Touareg 26160 29531
Volkswagen Touran 112129 116915
Volkswagen Transporter
/Caravelle/T4/T5 33265 33365
Volkswagen 1120573 1010969
Volvo S40 21963 25035
Volvo S60 14858 19819
Volvo V50 46036 47788
Volvo V70/XC70 45713 44614
Volvo XC90 23068 22795
Volvo 159527 168964
ostatní značky 5797 4808

CELKEM 10615224 10506892
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Do přehledu jsou zahrnuty země Belgie, Česká rep., Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lotyš-
sko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portu-
galsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko Z
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