
Radikální
omezení
emisí CO2

POČTY REGISTRACÍ
NOVÝCH VOZŮ NEDOZNALY
V LOŇSKÉM ROCE VĚTŠÍ
VÝKYVY

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

PRAHA | K situaci na ãeském trhu se
vyjádfiili nejvy‰‰í pfiedstavitelé tfií nejús-
pû‰nûj‰ích dovozních spoleãností.

Rudolf Javurek, generální ředitel
společnosti Import Volkswagen
Group:

„Rok 2006 byl pro nás rokem pûk-
n˘ch ãísel.Byli jsme v tomto roce oprav-
du velmi úspû‰ní a navíc jsme prodali
jubilejní 200 000. auto od zahájení ãin-
nosti IVG v roce 1991. Spoleãnost IVG
v roce 2006 dodala 18 377 vozÛ, takÏe
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Značky s největším meziročním nárůstem
registrací osobních vozů v lednu 2007

První registrace automobilů do 3,5 t
v České republice za leden 2007

Čísla měsíce

Značky s největším meziročním poklesem
registrací osobních vozů v lednu 2007

Spokojenost s prodejci

Autoprůmysl v ČR
k pokračování na straně 6

kategorie 2007 2006 2007/2006
nové osobní 9 147 7 821 +16,95 %
z toho Škoda 3 627 3 278 +10,65 %
ojeté osobní (dovoz) 15 604 8 692 +79,52 %
nové užitkové 4 369 3 371 +29,61 %
z toho Škoda 899 734 +22,48 %
ojeté užitkové (dovoz) 781 515 +51,65 %
celkem nové 13 516 11 192 +20,72 %
z toho Škoda 4 526 4 012 +12,28 %
celkem ojeté (dovoz) 16 385 9 207 +77,96 %
podíl ojetých 54,80 % 45,13 % +9,66 %
celkem 29 901 20 399 +46,58 %
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ČESKÁ SPOŘITELNA POŘÁ-
DÁ PRAVIDELNÉ MAKROSE-
MINÁŘE O ČESKÉ EKONOMI-
CE. POSLEDNÍ DVĚ VYSTOU-
PENÍ BANKOVNÍCH ANALYTI-
KŮ SE TĚSNĚ DOTÝKALA
I AUTOMOBILOVÉHO PRŮ-
MYSLU.

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

PRAHA | Vzhledem k otevfienosti ãeské
ekonomiky samozfiejmû závisí její v˘voj
na dûní v zahraniãí, pfiedev‰ím u na‰ich
hlavních obchodních partnerÛ, tedy EU
a USA.

Evropská ekonomika zaznamenala
v roce 2006 rÛst HDP, ale hlavní ekonom
âS Viktor Kotlán upozorÀuje na to, Ïe
tempo tohoto rÛstu se bûhem roku 2007
zpomalí z loÀsk˘ch 2,7 % na 2,0 %. DÛvo-
dy, proã je tento rÛst pomûrnû nízk˘, jsou
pfiedev‰ím dva. Spotfieba v Evropû roste
jen asi poloviãním tempem neÏ v USA.To
je vyvoláno vy‰‰í mírou nezamûstnanosti

v Evropû, která vede k vût‰í opatrnosti
a tím i k vût‰í snaze spofiit.V Evropû proto
dosahují národní úspory 21 % v porovná-
ní s 15 % v USA.

Druh˘m dÛvodem malého tempa rÛstu
v Evropû je pokles rÛstu americké ekono-
miky, coÏ je vÏdy pfiedznamenání obdob-
ného v˘voje v Evropû se zpoÏdûním dvou
aÏ tfií ãtvrtletí. Pokles americké ekonomi-
ky je doprovázen oslabením kurzu dolaru
vÛãi euru a tím i korunû.V dÛsledku toho
se sniÏuje korunová cena ropy.

NEJPRODÁVÁNĚJŠÍ DOVÁŽENÉ
AUTO V ČR JE FORD TRANSIT
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Nebezpečné bublinky
CO2 PŘINÁŠÍ NEJEN OSVĚ-
ŽENÍ V CHLADIVÝCH
NÁPOJÍCH, ALE VE VEL-
KÉM MNOŽSTVÍ JE NEJNE-
BEZPEČNĚJŠÍM PLYNEM
VYVOLÁVAJÍCÍM SKLENÍ-
KOVÝ EFEKT A TÍM I GLO-
BÁLNÍ OTEPLENÍ KLIMATU.

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA NEWS

s použitím článků Automotive News
autorů Harryho Stoffera a Petera Browna

Vûdci se uÏ pfied deseti lety shodli
na tom, Ïe lidské aktivity zpÛsobují
globální oteplování.V poslední dobû se
ukazuje, Ïe cel˘ proces probíhá mno-
hem rychleji, neÏ se je‰tû nedávno obá-
vali. Proto byl v roce 1997 vytvofien
tzv. Kjótsk˘ protokol, v nûmÏ se 170
zemí svûta zavázalo redukovat produk-
ci skleníkov˘ch plynÛ, aby se proces
globálního oteplování zpomalil. Na pfií-
pravû tohoto protokolu se v˘znamnou
mûrou podíleli i ameriãtí vûdci z agen-
tury EPA. JenÏe prezident George W.
Bush po svém nástupu do úfiadu tento
protokol odmítl podepsat s tím, Ïe by
po‰kodil americké národní zájmy
a americk˘ prÛmysl.

Auta na pranýři
Institut WRI (World Resources Insi-

tute) uvádí, Ïe 25 % celosvûtové pro-
dukce skleníkov˘ch plynÛ pochází
z v˘roby elektrické energie a 14 %
z ve‰keré dopravy. Podíl jednotliv˘ch
zdrojÛ se ale v˘raznû li‰í v jednotliv˘ch
regionech svûta. Proti tomuto tvrzení
stojí radikální skeptici v ãele s vicepre-
zidentem GM Bobem Lutzem.Ten tvr-
dí, Ïe ke globálnímu oteplování dochá-
zí uÏ po staletí a nemá to nic spoleãné-
ho s lidsk˘mi aktivitami, protoÏe jej
pÛsobí pfiírodní zdroje.V roce 1998,
tehdy je‰tû jako prezident Chrysleru,
prohlásil: „Ti, kdoÏ se obávají globální-
ho oteplování by se mûli vûnovat
v˘zkumu toho, jak sníÏit plynatost krav
a omezit erupce vulkánÛ.“

Podle tûchto skeptikÛ pÛsobí ame-
rická osobní a uÏitková auta pouze
0,13 % celkov˘ch svûtov˘ch emisí skle-
níkov˘ch plynÛ a ve‰keré lidské aktivi-
ty, vãetnû v˘roby energií, vytápûní,
letectví a jízdy automobilÛ, se na jejich
produkci podílejí jen 4 %. JenÏe klima-
tologové mají zásadnû odli‰n˘ názor.
Americká v˘zkumná spoleãnost David
Gardiner & Associates uvefiejnila studii,
podle které mají osobní a nákladní
automobily na svûdomí 12 % celosvû-
tov˘ch emisí CO2, coÏ je nejroz‰ífienûj-
‰í skleníkov˘ plyn.V USA se automobi-
lová doprava na produkci CO2 podílí
dokonce 20 %.

Nesplněný slib
Automobilky prodávající své vozy

v Evropû se v roce 1998 dohodly s EU
na sníÏení emisí CO2 u v‰ech novû pro-
dávan˘ch automobilÛ pod hranici 140
g/km do roku 2008 (asijské znaãky
mûly tento termín prodlouÏen do roku
2009). S jednotliv˘mi v˘robci bylo
sjednáno individuální sníÏení, které

zohledÀovalo odli‰nosti jejich modelo-
vého portfolia.

JenÏe pfii posledním vyhodnocení
situace za rok 2005 byla dosaÏena prÛ-
mûrná hodnota 172 g/km, coÏ pfiedsta-
vovalo sníÏení pouze o 20 %, pfiiãemÏ
u 75 % znaãek bylo jisté, Ïe slíbeného
cíle nemohou dosáhnout. Z vyhodno-
cení je zfiejmé, Ïe pÛvodnû dojednané
sníÏení emisí CO2 uÏ dosáhly nebo ve
stanoveném termínu mohou dosáh-
nout jen ty znaãky, které v Evropû pro-
dávají malé hospodárné automobily.

Jsou to ty, které mají k dispozici malo-
objemové vznûtové motory.

Fiat dokonce pfiekonal poÏadavek EU,
protoÏe ve své nabídce dosud nemûl
velká auta a pfiedev‰ím Ïíznivé SUV.
Podobnû v‰echny nejlépe hodnocené
znaãky, tedy Citroën, Renault, Ford
a Peugeot, dosud v Evropû nemûly
v nabídce vozy tohoto typu.Naopak nej-
hÛfie dopadl Nissan, kter˘ v Evropû sází
zejména na vozy s pohonem 4x4 a ve
velkém prodávané kupé s motorem V6.
Podobnû i Suzuki, Mazda, Audi, Volvo,
BMW a Volkswagen nabízejí ve velkém
nebo roz‰ifiují nabídku vozÛ SUV.

Pfiitom je zajímavé porovnání dvou
nejsilnûj‰ích evropsk˘ch znaãek Renaul-
tu a Volkswagenu.Renault zaãínal v roce
1997 s mnohem hor‰ím v˘sledkem neÏ
VW, ale v roce 2005 uÏ patfiil mezi nej-
lep‰í, zatímco Volkswagen se naopak
fiadí k nejhor‰ím. Postavení Toyoty uka-
zuje, Ïe ani prodej SUV nemusí b˘t pfie-
káÏkou, pokud se souãasnû prodávají
i nízkoemisní vozidla, jako je napfiíklad
model Prius s hybridním pohonem.

„NavrÏené cílové hodnoty byly dosa-
Ïitelné, ale 75 % automobilek je bezt-
restnû nevzalo na vûdomí, takÏe nedo-
‰lo ke znatelnému zlep‰ení. Evropa se
proto musela s tûmito cíli rozlouãit.
Automobilky samy jsou plnû zodpo-
vûdné za to, Ïe bude pouÏito jiné fie‰e-
ní,“ fiekl Aat Peterse z evropské spoleã-
nosti pro dopravu a Ïivotní prostfiedí
Transport & Environment, která situaci
analyzovala. NedodrÏení dojednaného

sníÏení emisí CO2 nebylo spojeno
s Ïádnou sankcí, nicménû jeho neplnû-
ní vedlo Evropskou komisi k tomu, Ïe
pfiehodnotila svou strategii a zvolila
mnohem drastiãtûj‰í postup.

Reakce EU
Na základû rozboru T & E evropsk˘

komisafi pro Ïivotní prostfiedí Stavros
Dimas vyzval k radikálnímu omezení
emisí CO2 u aut prodávan˘ch v Evropû
o 25 %.Automobilky, sdruÏené v asocia-
ci ACEA (Association of European Car

Manufacturers) se oprávnûnû brání
tím, Ïe právû automobilov˘ prÛmysl
dosáhl mnohem vût‰ího zlep‰ení neÏ
jakékoliv jiné prÛmyslové odvûtví
a problém skleníkov˘ch plynÛ nemÛÏe
b˘t fie‰en tak, Ïe se v‰e soustfiedí jen na
automobilovou dopravu. Podle ACEA
by bylo mnohem rozumnûj‰í vytváfiet
podmínky k tomu, aby se staly mno-
hem dostupnûj‰ími alternativní systé-
my pohonu a pÛsobit pfiedev‰ím na
samotné motoristy.

Evropská komise se nakonec rozhod-
la nepfiijmout radikální DimasÛv návrh
na sníÏení emisí CO2 na 120 g/km do
roku 2012, ale usnesla se na kompro-
misní hodnotû 130 g/km, se kterou
nakonec souhlasil i evropsk˘ komisafi
pro prÛmysl Günther Verheugen.Toto
by mûla b˘t prÛmûrná hodnota v‰ech
automobilÛ kaÏdé jednotlivé znaãky
prodan˘ch ve 27 zemích EU bez ohledu
na to, kde byly tyto vozy vyrobeny. Pod-
le Verheugena, kter˘ se pÛvodnû stavûl
proti jakémukoliv omezení, je dohodnu-
t˘ kompromis splniteln˘ pro v‰echny
v˘robce. „Je to vyváÏené rozhodnutí,
které nepo‰kodí evropsk˘ automobilo-
v˘ prÛmysl a souãasnû Evropu posune
do ãela v redukci emisí CO2 z automo-
bilÛ,“ fiekl agentufie Reuters.

Poprask v Německu
Je jasné, Ïe toto omezení se dotkne

pfiedev‰ím nûmeck˘ch automobilek,
které se dlouhodobû zamûfiují na v˘ro-
bu drah˘ch automobilÛ s velkou spo-
tfiebou pohonn˘ch hmot. Proto se také
právû z Nûmecka oz˘vá nejvût‰í kritika

rozhodnutí Evropské komise. Z auto-
mobilek pouze BMW omezení vítá jako
krok správn˘m smûrem, aã se Mnichov-
sk˘ch toto omezení dotkne spolu
s Audi mezi velk˘mi v˘robci nejvíce.
Skuteãn˘ problém ale bude nov˘ limit
znamenat pro znaãku Porsche, která se
s prÛmûrn˘mi emisemi 297 g/km
vÛbec do pfiehledu T & E nedostala.

Mimofiádnû ‰patné postavení nûmec-
k˘ch automobilek ale nezÛstalo bez
odezvy ani mezi tamními environmen-
talisty. „Nûmeck˘ automobilov˘ prÛmy-
sl pouÏívá pod tlakem existenãní krize
‰patnou modelovou politiku,“ uvádí se
v prohlá‰ení Nûmecké spoleãnosti pro
Ïivotní prostfiedí DUH. Její nejvy‰‰í
pfiedstavitel Jürgen Resch k tomu dodal:
„Uvedené v˘sledky vyvolávají obavy
nad budoucností nûmeckého automo-
bilového prÛmyslu, kter˘ se vydal ces-
tou v˘roby vozidel s velkou spotfiebou,
coÏ je postup, kter˘ uÏ dovedl do tûÏké
krize americké automobilky. UÏ dlou-
hou dobu poukazujeme na ekologickou
ignoranci nûmeck˘ch v˘robcÛ, ktefií
vedou své zákazníky ke koupi nehospo-
dárn˘ch vozidel namísto toho, aby jim
nabízeli ãist‰í alternativy.“

Pokud se totiÏ podíváme na prodej
nov˘ch vozÛ v Nûmecku, pak tam
Volkswagen vloni prodal 17,5 % vozÛ
s emisí CO2 men‰í neÏ 140 g/km, coÏ je
spolu s Opelem (17,0 %) zdaleka nejví-
ce ze v‰ech, dokonce více neÏ dvojná-
sobek proti Renaultu (8,7 %),Toyotû
(6,3 %) a Fiatu (4,7 %). Jak je moÏné, Ïe
se tyto údaje tak znaãnû li‰í od celoev-
ropského prÛmûru? Je to dáno tím, Ïe
Nûmecko je jedinou zemí bez omezení
nejvût‰í rychlosti na dálnicích, takÏe
automobilky zde musejí prodávat své
vozy s v˘konnûj‰ími motory, aby byly
v oãích kupujících proti domácím
znaãkám konkurenceschopné.

Jaké bude řešení
Automobilky jsou v mnoha ohle-

dech nejdále v hledání alternativních
fie‰ení souãasn˘ch problémÛ se zneãi‰-
Èováním Ïivotního prostfiedí. Mnoho
z potfiebn˘ch technologií uÏ je dnes
dokonce k dispozici, nicménû jsou
zatím velmi drahé.Také je tfieba si uvû-
domit, Ïe zvy‰ování bezpeãnosti i kom-
fortu cestování pfiiná‰í zvy‰ování
hmotnosti aut, coÏ nezbytnû znamená
rÛst spotfieby paliva i pfii zlep‰ování
parametrÛ pohonn˘ch jednotek.

Emise CO2 jsou pfiímo závislé na
spotfiebû pohonn˘ch hmot.Vzhledem
k tomu, Ïe CO2 nelze nijak zachytávat
ãi filtrovat, vede cesta ke sniÏování
jeho emisí jen pfies sniÏování spotfieby
pohonn˘ch hmot. Pokud se radikálnû
nezv˘‰í úãinnost souãasn˘ch spalova-
cích motorÛ, coÏ je krajnû nepravdû-
podobné, pak limit EU 130 g CO2/km
znamená spotfiebu 5,3 l/100 km
u záÏehov˘ch a 4,7 l/100 km u vznûto-
v˘ch motorÛ. Pfii souãasné struktufie
prodeje druhÛ motorÛ v Evropû to
tedy znamená dosaÏení flotilové spo-
tfieby kolem 5 l/100 km. To je dnes
samozfiejmû reálná hodnota z hlediska
technického, nicménû zcela nereálná
z hlediska zájmu kupujících.

MoÏn˘ch a uÏ dnes dostupn˘ch fie‰e-
ní se nabízí nûkolik. Jedním z nich je

STAVROS DIMASh
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unikající z výfuků
zv˘‰ení hospodárnosti motorÛ pouÏí-
vání pfieplÀování turbodmychadly
a pfiechod na pfiímé vstfiikování, umoÏ-
Àující u záÏehov˘ch motorÛ ãásteãn˘
provoz se spalováním chudé smûsi.
Dal‰í cestou je vypínání motoru pfii
chodu na prázdno pomocí systémÛ
Stop & Start a koneãnû pomocí reku-
perace energie pfii brzdûní pomocí tzv.
systému soft-hybrid. Vût‰í uplatnûní
budou muset najít také dostupné alter-
nativní pohonné hmoty, pfiedev‰ím
biopaliva a CNG, emitující men‰í
mnoÏství CO2. JenÏe ty zatím ve vût‰i-
nû zemí nejsou k dispozici v potfiebnû
husté prodejní síti. NejdraÏ‰ím fie‰ením
pro velké automobily pak je pouÏití
hybridních pohonÛ.

V‰echna uvedená fie‰ení ale budou
znamenat zv˘‰ení v˘robních nákladÛ
a ve svém dÛsledku i citelné zv˘‰ení
ceny nov˘ch vozÛ. Proto je nezbytné,
aby se kromû sankcí, které by mohly
celé toto prÛmyslové odvûtví dostat do
nefie‰iteln˘ch problémÛ, hledaly také
cesty, jak tyto nové technologie zpfií-
stupnit pro motoristy. O tom, jaká
vozidla budou jezdit na evropsk˘ch sil-
nicích, totiÏ rozhodují pfiedev‰ím
zákazníci.A ti v posledních letech volí
nejen hospodárné automobily s mal˘-
mi vznûtov˘mi motory (jako je tfieba
·koda Fabia 1,4 TDI PD, která má ve
verzi 59 kW emise CO2 jen 120 g/km)
ale také stále více tûÏká nehospodárná
vozidla typu SUV.

Jaký je výhled?
Podle v˘zkumu, kter˘ se uskuteãnil

na univerzitû v Princetonu a ãásteãnû
jej financovala spoleãnost Ford, budou
na svûtû do poloviny 21. století jezdit
dvû miliardy motorov˘ch vozidel, coÏ
je takfika trojnásobek souãasného
poãtu. Pokud by se nemûla situace
s produkcí CO2 dramaticky zhor‰ovat,
musela by tato vozidla mít v prÛmûru
spotfiebu pohonn˘ch hmot men‰í neÏ
4,7 l/100 km.To není technicky nereál-
né, nicménû je potfieba pfiesvûdãit
zákazníky, aby taková auta vÛbec chtûli.

V tom je dÛleÏitá role státÛ, které
musejí najít cestu, jak kupující k tomu
motivovat, ale nelze pomíjet ani roli

automobilek a jejich reklamního pÛso-
bení na zákazníky. Klimatolog James
Hansen, pÛsobící na Goddardovû insti-
tutu v rámci NASA a na univerzitû
v Columbii, k tomu napsal: „Automobil-
ky se staví proti normám omezujícím
spotfiebu a naopak propagují své nej-
tûÏ‰í a nejv˘konnûj‰í modely, které jim
pfiiná‰ejí nejvût‰í krátkodob˘ zisk.“
JenÏe viceprezident GM Bob Lutz
tomu oponuje: „Vycházíme jen vstfiíc
poÏadavkÛm na‰ich zákazníkÛ. Pokud
bychom pfiistoupili na radikální ome-
zení, mûlo by to pro nás zniãující
dÛsledky, protoÏe by prodej pick-upÛ
a SUV zcela padl do rukou cizích
v˘robcÛ, pfiedev‰ím JaponcÛ.“ A Harry
Pearce, muÏ, kter˘ i v dobû svého
pÛsobení u GM (do roku 2001) prosa-
zoval zlep‰ování americk˘ch automo-
bilÛ z hlediska jejich pÛsobení na
Ïivotní prostfiedí, k tomu fiíká: „Velmi
dobfie víme, Ïe zákazník nehodlá za
automobil lep‰í z hlediska Ïivotního
prostfiedí zaplatit nic navíc.“

Zde mají nezastupitelnou roli
politici. Právû onu musejí namísto
zbyteãného boufiení se proti admi-
nistrativû v Bruselu, ukazující jen na
vlastní neznalost celé problematiky,

zaãít vytváfiet podmínky pro to, aby
bylo moÏné nejen splnit poÏadavky
Evropské komise, ale pfiedev‰ím sku-
teãnû nûco udûlat pro kvalitu
ovzdu‰í. v
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V tomto období vûnoval Svaz dovoz-
cÛ automobilÛ téÏ maximální pozornost
zlep‰ení informovanosti motoristické
vefiejnosti jak o ãinnosti na‰eho svazu,
tak obecné problematice provozu silniã-
ních vozidel. Od ledna 2007 jsou jiÏ
plnû funkãní nové webové stránky SDA
(http://portal.sda-cia.cz), kde je v jedno-
tliv˘ch rubrikách (vozidla, fiidiã,provoz,
atd.) prÛbûÏnû udrÏováno úplné znûní
v‰ech souvisejících zákonÛ a rozhodují-
cích provádûcích pfiedpisÛ – vyhlá‰ek.
Jedná se o 50 právních pfiedpisÛ, které
jsou v tomto rozsahu a úplném znûní
ojedinûle k dispozici.

Na konci roku 2006 – 2,5 roku po
pfiijetí âeské republiky do EU – musí-
me opût konstatovat, Ïe v oblasti práv-
ních pfiedpisÛ nadále pfievládá chaos
a chybí dlouhodobá koncepce v oblas-
ti silniãního provozu obecnû. Pfiíslu‰-
né resorty (MD, MÎP, MF) si jiÏ témûfi
zvykly fie‰it jen nezbytné dílãí problé-
my (vût‰inou v˘mluvou na pfiijetí
pfiedpisÛ EU) „malou“ zmûnou pfiíslu‰-
ného zákona.To vede jednak k tomu,
Ïe máme mnoÏství zmûn jednoho
zákona (nûkdy i 10 aÏ 15), které
nejsou navíc dostateãnû provázány
s ostatními pfiedpisy (mnohdy ani

s ostatními ustanoveními daného
zákona) a zároveÀ se tak právní pfied-
pis postupnû stává nepfiehledn˘m
(zejména pro ‰irokou motoristickou
vefiejnost) a rovnûÏ i obtíÏnû vymaha-
teln˘m. Zde selhává státní správa úpl-
nû, neboÈ nezaji‰Èuje rovné podmínky
v podnikání.V˘robci a oficiální impor-
téfii vozidel si vzhledem ke svému
postavení a reprezentaci dané znaãky
nemohou dovolit nedodrÏovat na‰e
pfiedpisy a jsou v tomto smyslu státní-
mi orgány také dÛslednû kontrolová-
ny. Naproti tomu se benevolencí
dopravních úfiadÛ a témûfi bez jakéko-

li kontroly dostávají do provozu vozid-
la, která sv˘m provedením neodpoví-
dají ãesk˘m pfiedpisÛm a která jsou
pro oficiální v˘robce a dovozce „nes-
chválitelná“. Tento rozpor, kter˘ se
v minulosti projevoval u ojet˘ch vozi-
del, se v poslední dobû ve vût‰í mífie
ukazuje i u vozidel nov˘ch.Tento stav
je dále neudrÏiteln˘. Je nutné, aby pfií-
slu‰né zákony byly zpracovávány kon-
cepãnû – tedy nové znûní odpovídají-
cí souãasnému stavu (jednoduchá
návaznost na smûrnice EU) a zaji‰tûní
vymahatelnosti dodrÏování pfiedpisu
pro v‰echny subjekty stejnû. v

Z informace o činnosti Svazu dovozců
automobilů ve 4. čtvrtletí 2006 

Zdroje emisí CO2 v Německu

Redukce flotilových emisí CO2 vozů prodaných v EU dosažená jed-
notlivými automobilkami
poř. značka prodej 2005 emise CO2 (g/km) přiblížení k cíli 2008

(ks) průměr 1997 průměr 2005 dosažené snížení stanovené snížení (%)
1. Fiat 681 613 169 139 -30 -21 140
2. Citroën 875 389 172 144 -28 -24 115
3. Renault 1 361 607 173 149 -25 -25 100
4. Ford 1 167 602 180 151 -29 -30 95
5. Peugeot 1 049 819 177 151 -26 -28 94
6. Opel/Vauxhall 1 262 798 180 156 -24 -30 81
7. Toyota 704 723 189 163 -26 -35 76
8. Kia 231 434 202 170 -32 -44 72
9. Škoda 265 486 165 152 -13 -19 71
10. Seat 344 693 158 150 -8 -13 63
11. Honda 224 458 184 166 -18 -31 60
12. Mercedes-Benz 626 824 223 185 -38 -64 59
13. Hyundai 294 468 189 170 -19 -34 57
14. Volkswagen 1 387 628 170 159 -11 -22 48
15. BMW 575 087 216 192 -23 -58 40
16. Volvo 224 415 219 195 -24 -61 39
17. Audi 582 220 190 177 -13 -38 35
18. Mazda 214 105 186 177 -9 -32 27
19. Suzuki 172 941 169 165 -4 -20 22
20. Nissan 332 742 177 172 -5 -26 19
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Ford Mondeo:
S osvědčením od Jamese
Bonda

Ford pfiedstavil podobu tfietí genera-
ce Mondea uÏ jako koncept na autosa-

lonu v PafiíÏi a nyní pfiidal oficiální
podrobnosti o novém voze, jehoÏ pro-
dej ale zaãne aÏ v kvûtnu. Nové Mon-
deo pÛsobí je‰tû v˘konnûj‰ím dojmem
neÏ dosud, coÏ je dáno nov˘m stylem
tzv. „kinetického“ designu.To by mûlo
tento dosud prodejnû velmi úspû‰n˘
model posunout je‰tû o nûco blíÏ k vy‰-
‰ím segmentÛm a dopomoci zastavit
odliv kupujících od klasick˘ch karose-
rií k MPV a SUV.Tak jako dosud se bude
nabízet ve tfiech karosáfisk˘ch varian-
tách – jako ãtyfidvefiov˘ sedan, liftback
a kombi.Vyrábût se i nadále bude v bel-
gickém Genku. UÏ jako souãást stan-
dardní v˘bavy se bude dodávat ESP.
Mondeo sdílí platformu (v terminologii
Fordu architekturu) C/D s vany S-MAX
a Galaxy. Pro dal‰í zlep‰ení jízdních
vlastností vozu t˘m veden˘ Jensem
Ludmannem pfiepracoval podvozek,
kter˘ má nyní ‰ir‰í rozchod, novou
geometrii pfiedních závûsÛ s uprave-
n˘m fiízením a zcela novou zadní
nápravu uchycenou v jinak uloÏeném
pomocném rámu. Nová konstrukce se
projeví nejen lep‰í ovladatelností, ale
i zlep‰en˘m tlumením vibrací a hluku.

Mercedes-Benz třídy C: Opět
blíž větším sourozencům

Baby-Benz pfiichází ve své tfietí gene-
raci jako vÛz je‰tû více pfiipomínající
reprezentativní tfiídu S. Nejde jen
o podobn˘ design, zejména pfiídû, ale
tfiída C (W204) skuteãnû také narostla
do délky i do ‰ífiky. Nicménû tvar zádû

dodává sedanu sportovnûj‰í vzhled neÏ
mûl jeho úspû‰n˘ pfiedchÛdce, kterého
se od roku 2000 prodalo 1,4 milionu
kusÛ.Ve Stuttgartu hodnû zapracovali
na tlumení podvozku a fiízení, aby nová
generace byla agilnûj‰í a obratnûj‰í.
Nabídka pohonn˘ch jednotek se
v zásadû nemûní, nicménû pfieplÀova-
né záÏehové i vznûtové ãtyfiválce jsou
v˘konnûj‰í a souãasnû i hospodárnûj‰í.
Kromû ‰estistupÀové pfievodovky
u ménû v˘konn˘ch motorÛ bude stan-
dardem sedmistupÀová samoãinná.
Také ve v˘bavû, a to jak bezpeãnostní,
tak i zvy‰ující komfort, nalezneme
celou fiadu prvkÛ, dosud vyhrazen˘ch
jen pro tfiídu S, pfiípadnû E. Za v‰echny
zmiÀme alespoÀ multifunkãní volant
a systém Comand s hlasov˘m ovládá-
ním. Podle koncernového ‰éfa Dietera
Zetscheho má tfiída C dÛleÏitou roli ve
snaze vrátit znaãku do postavení
v˘robce vozÛ s nejvy‰‰í kvalitou. Proto
byl vÛz podroben tfiílet˘m testÛm pro-
totypÛ a pfii poãítaãov˘ch simulacích.
Nezvyklá je nabídka vozu se dvûma
typy masky chladiãe – kromû tradiã-
ních verzí Elegance se tfiícípou hvûz-
dou na kapotû se bude nabízet i varian-
ta Avantgarde s rozmûrnou hvûzdou na
masce chladiãe jako u sportovních

vozÛ znaãky.Tfiída C se bude vyrábût
v Brémách a Sindelfingenu.

Toyota Auris: S novým
jménem

Také Toyota pfiedstavila tento vÛz
v PafiíÏi jako koncept a koncem loÀské-
ho roku jej odhalila v Boloni v pfiedsti-
hu v sériové podobû.Tfií- nebo pûtidve-
fiov˘ hatchback dlouh˘ 4220 mm (roz-
vor náprav je 2600 mm) je urãen pro
nejtvrd‰í konkurenci niÏ‰í stfiední tfiídy,
kde vystfiídá model Corolla. Ne v‰ichni
prodejci byli ze zmûny jména nad‰eni,
ale podobnû kritizovali i promûnu Star-
letu v Yaris a Cariny E v Avensis.Toyota
vûfií, Ïe s nov˘m jménem a novou
podobou dosáhne v Evropû mnohem
vût‰í úspûchy neÏ dosud s Corollou,

byÈ jméno Corolla je oznaãením nejús-
pû‰nûj‰í modelové fiady automobilové
historie. Design vozu je dílem fran-
couzského studia Toyoty ED2.Auris se
vyrábí, stejnû jako model Avensis,
v anglickém Burnastonu.

Dacia Logan MCV: Více než
kombi

Projekt Logan (X90) zaznamenal jed-
noznaãn˘ úspûch. Od záfií 2004 se

tûchto vozÛ prodalo pfies 400 000 kusÛ
v 51 zemích, vyrábí se ve ãtyfiech závo-
dech na tfiech kontinentech a je‰tû
letos se produkce roz‰ífií do tfií dal‰ích
zemí a na ãtvrt˘ kontinent. Je uÏ jisté,
Ïe tento program bude rentabilní
a bude jedním z pilífiÛ dal‰ího rozvoje

spoleãnosti Renault.Tento úspûch by
mûlo podtrhnout roz‰ífiení modelové
nabídky o verzi MCV. VÛz na pomezí
kombi a MPV mÛÏe nabídnut sedm míst
k sezení nebo aÏ 2350 l objemu zavaza-
dlového prostoru. Elegantní vzhled
vozu dodává zadní sloupek upraven˘
z Renaultu Laguna Break 1. generace
a adaptován na jinak nezmûnûn˘ profil
sedanu. Oproti sedanu má Logan MCV
rozvor prodlouÏen˘ o 270 mm na
2900 mm (!), je o 115 mm vy‰‰í a má
prodlouÏen˘ zdvih pérování o 20 mm
aby bylo moÏné zvládat je‰tû ménû kva-
litnûj‰í silnice a se daly pfiepravovat
pfiedmûty o je‰tû vût‰í hmotnosti. Zají-
mavostí je otevírání asymetricky rozdû-
len˘ch dvefií úloÏného prostoru do
stran v úhlu aÏ 180°. I nadále se ale

v konstrukci maximálnû ‰etfiilo, o ãemÏ
svûdãí napfiíklad pfiístrojová deska
vyrobená z jednoho kusu.

Mitsubishi Pajero: I pro
nejtěžší terén

Mitsubishi i u ãtvrté generace mode-
lu Pajero zÛstává vûrno jeho nekompro-
misní charakteristice terénního auto-
mobilu schopného pfiekonávat i velmi
tûÏk˘ terén, ale je je‰tû pohodlnûj‰í neÏ
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dosud. Elegantní design karoserie, kte-
r˘ je dílem Akinoriho Nakani‰iho, se
hlásí k odkazu pfiedchozích generací
i ke speciálÛm vítûzícím v Rallye Dakar.
Pajero vyniká v mnoha ohledech, pozo-
ruhodné jsou zejména údaje o pfiedním
nájezdovém úhlu 36,7°, nejvût‰í brodi-
vosti 700 mm ãi nejvût‰í hmotnosti
taÏeného pfiívûsu 3300 kg. Bezpeãné
jízdû v terénu napomáhá systém poho-
nu v‰ech kol Super Select 4WD SS4-II
s moÏností pfiepnutí na pohon 4x4 za
jízdy aÏ do rychlosti 100 km/h. Nechy-

bí ani závûr mezinápravového diferen-
ciálu a redukované pfievody, navíc je
k dispozici i závûr zadního diferenciá-
lu. Pajero se dodává ve dvou verzích
karoserie – pûtidvefiové a zkrácené
tfiídvefiové a se vznûtov˘m motorem
3,2 DI-D, kter˘ má v˘kon 118 kW
a toãiv˘ moment 381 N.m.

SsangYong Actyon: SUV
zcela jinak

SsangYong roz‰ífiil svou nabídku
nekonvenãních terénních vozÛ

o zcela originální automobil Actyon.
V˘robce jej oznaãuje novou zkratkou
SUC, coÏ znamená Sport Utility Cou-
pé.Toto terénní kupé má pfiifiaditel-
n˘ pohon v‰ech kol a na ãeském
trhu se nabízí jen se vznûtov˘m
motorem.Ten byl vyvinut ve spolu-
práci s automobilkou Mercedes-Benz
a má v˘kon 104 kW. Nezvykle tvaro-
vaná karoserie Actyonu je uloÏena na
rámové konstrukci.Actyon je pfii roz-
voru náprav 2740 mm dlouh˘
4455 mm a vysok˘ 1740 mm. v

x

x|SsangYong
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Citroën C4 Picasso se bude kromě
sedmimístné verze prodávat i jako
pětimístný s poněkud odlišným,
dynamičtějším tvarem karoserie.
Pětimístná verze C4 Picasso je dlou-

há 4470 mm a do prodeje přijde
během prvního čtvrtletí.

Škoda a Seat by podle magazínu
Eurotax AutoInformation měly vyrá-
bět nový miniautomobil koncernu
Volkswagen. Mělo by údajně jít
o vůz menší, než jsou modely Fabia
a Ibiza. Zatímco pro Škoda Auto by
to znamenalo vstup do úplně nové-
ho segmentu, Seat už miniautomo-
bily (Marbella a později Arosa) vyrá-
běl. Pro snížení výrobních a vývojo-
vých nákladů by měl nový minivůz
sdílet řadu komponent s jinými kon-
cernovými auty.

Volkswagen Tiguan, připravované
SUV na bázi Volkswagenu Golf se
jako koncept představil na autosalo-
nu v Los Angeles. Jedná se o cros-
sover vytvořený na základě Golfu
Plus. Design vozu vznikl v němec-

kém středisku VW a je dílem Klause
Bischoffa. Interiér vozu je až na
detaily převzat z Golfu Plus. Prodejci
Volkswagenu už se tohoto soka Hon-
dy CR-V či Freelanderu nemohou
dočkat. Vůz dlouhý 4,4 m bude mít
pohon všech kol 4Motion a do pro-
deje by měl přjít do konce letošního
roku. Zajímavostí vystavovaného
vozu byl nový vznětový motor z při-
pravované modulární řady Clean
TDI snižující emise NOx o 90 %.

Jaguar XF se v roce 2008 stane
s nástupcem prodejně nepříliš úspěš-
ného modelu S-type. Na autosalonu
v Detroitu se tento sportovní čtyřdve-
řový sedan představil jako koncept
C-XF. Šéfdesigner Ian Callum u něho
namísto dosavadního retrostylu vsa-
dil na atletický vzhled. Navenek agre-
sivní tvary ukrývají luxusní interiér
s tradičními kvalitními materiály včet-
ně pravé kůže a dřeva.
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Spokojenost s prodejci
v pokračování ze strany 1
se s velk˘m náskokem stala importérem
ãíslo 1 a také znaãka Volkswagen se se
13 134 registrovan˘mi automobily stala
ãíslem 1 na ãeském trhu. Znaãka Audi
potvrdila své postavení jako nejúspû‰-
nûj‰í mezi luxusními vozy a Seat proká-
zal s nov˘m vedením dobré v˘sledky
alespoÀ ve druhém pololetí. Velmi
úspû‰n˘ byl rovnûÏ ná‰ originální pro-
gram prodeje ojet˘ch vozÛ Auto Plus,
v jehoÏ rámci bylo prodáno 13 102
vozÛ. Díky tomu v‰emu se nám podafii-
lo poprvé pfiekroãit hranici obratu 13
miliard korun, coÏ pfiineslo zisk 311
milionÛ Kã pfied zdanûním. Znamená to
nejlep‰í finanãní v˘sledek na‰í spoleã-
nosti, kter˘ je o 37 % lep‰í neÏ ãísla
v rozpoãtu. Velk˘ podíl na tom má
na‰ich 127 zamûstnancÛ a velk˘ dík pat-
fií i na‰im obchodním partnerÛm
a zákazníkÛm.Skvûlé v˘sledky loÀského
roku jsou dány kombinací na‰eho
moderního produktového portfolia, vel-
kého nasazení celé obchodní sítû
a správné obchodní politiky matefi-
sk˘ch automobilek Volkswagen, Audi
a Seat. Urãitû nám pomáhá i to, Ïe ãesk˘
zákazník dokáÏe ocenit vysokou tech-
nickou vyspûlost na‰ich modelÛ. JestliÏe
napfiíklad Audi vyhraje díky své high-
tech technologii závod 24 hodin Le

Mans, má to na prodej tûchto modelÛ
velmi pozitivní vliv.Doufáme ale, Ïe ten-
to rok bude je‰tû lep‰í.“

Bernard Chretien, generální ředi-
tel společnosti Renault ČR:

„Rok 2006 byl pro Renault celosvû-
tovû obdobím pfiechodu, a proto se od
nûho neãekaly Ïádné zázraãné v˘sled-
ky.V Evropû do‰lo k mírnému poklesu
prodeje osobních automobilÛ, kter˘
byl ãásteãnû vyrovnán posílením pozic
na ostatních trzích.V âeské republice,
stejnû jako v celé Evropû, Renault
nemûl v roce 2006 Ïádn˘ zcela nov˘
model a navíc ustoupil od velk˘ch slev,
coÏ se projevilo v mírném poklesu
prodeje osobních vozÛ. Díky úspû‰né-
mu prodeji uÏitkov˘ch vozidel se ale
podafiilo udrÏet stabilní pozici na
trzích a v âeské republice bylo dosaÏe-
no rÛstu prodeje o 21 %, coÏ je
v˘znamn˘m úspûchem. Díky tomu je
znaãka Renault celkovû na tfietím mís-
tû a nejúspû‰nûj‰í znaãkou mezi osob-
ními vozy a jsme druh˘m nejúspû‰nûj-
‰ím dovozcem. Prodejní v˘sledek
Dacie Logan s velk˘m poklesem proti-
fieãí jeho fenomenálnímu úspûchu
v jin˘ch zemích. Bylo to dáno nûkolika
okolnostmi - po prvním prodejním

roce 2005 se stav dostal k pÛvodnû plá-
nované úrovni, konkurence reagovala
v˘znamn˘m sníÏením cen sv˘ch vozÛ
a mnoho zákazníkÛ ãekalo na kombi
Logan MCV, jehoÏ uvedení se ponûkud
pozdrÏelo. Motorem úspûchÛ znaãky
Renault v âeské republice je plné
pokrytí celého území sítí koncesionáfiÛ
a kvalita této sítû.V‰ichni na‰i prodejci
mají k dispozici karosárnu i lakovnu,
roz‰ifiuje se program rychlého servisu
Renault Minute a rozvíjí se i prodej oje-
t˘ch vozÛ. Rok 2007 bude posledním
rokem pfied uvedením nové generace
automobilÛ, pfiipravovan˘ch v rámci
kampanû Renault Contract 2009,
z nichÏ nûkteré (Laguna a Twingo) se
pfiedstaví uÏ ve druhém pololetí.V˘raz-
né posílení pozice oãekáváme od pfií-
chodu Dacie Logan MCV, která se zaã-
ne prodávat od poloviny února. UÏitko-
vá verze tohoto vozu se zfiejmû zaãne
prodávat aÏ v roce 2008.“

Vladimír Vošický, generální ředi-
tel společnosti Ford Motor Com-
pany v České republice:

„V Evropû se nám podafiilo dosáh-
nout zv˘‰ení prodeje, pfiiãemÏ nejvût‰í
dynamika rÛstu byla v Rusku. Co je je‰-
tû dÛleÏitûj‰í, podafiilo se nám vyuÏívat

instalovanou v˘robní kapacitu na
100 %, pfiiãemÏ závod v Kolínû n. R. byl
v rámci mezinárodního auditu vyhod-
nocen jako závod s nejvy‰‰í produktivi-
tou práce z 55 evropsk˘ch továren
v‰ech znaãek.V âeské republice jsme
se v souãtu osobních a uÏitkov˘ch vozÛ
dostali tûsnû nad hranici 11 tisíc vozÛ,
coÏ jsme také pfied rokem slibovali. Je
to sice jen mal˘ meziroãní nárÛst, ale
na‰ím cílem nebyl velk˘ rÛst v objemu
prodeje. UdrÏeli jsme postavení dovoz-
ce ãíslo tfii na ãeském trhu s podílem
6 %. Velkou radost nám udûlal pfiede-
v‰ím Transit,kter˘ dosáhl se 3081 regist-
racemi historického úspûchu, kdyÏ se
stal celkovû nejprodávanûj‰ím dováÏe-
n˘m automobilem na trhu.To se dosud
nepodafiilo v Ïádné jiné zemi.

Pro leto‰ní rok máme ambiciózní
plán. Pfiedpokládáme rÛst ãeského
trhu asi o 6 %, ale my chceme dosáh-
nout rÛstu o 10 %, abychom atakovali
hranici 12 000 prodan˘ch vozÛ s pfiidá-
ním nûjaké desetinky procenta v podí-
lu na trhu – na 6,5 %. Pfiedev‰ím ale
chceme mít spokojené zákazníky.
Máme pro to silnou modelovou fiadu,
chceme je‰tû zv˘‰it úroveÀ vstfiícnosti
komunikace se zákazníky a nabízet jim
je‰tû kvalitnûj‰í sluÏby.“ v

V roce 2006 prodala spoleãnost ·ko-
da Auto ve více neÏ 90 zemích celkem
549 667 automobilÛ modelov˘ch fiad
Fabia,Octavia,Roomster a Superb.Dosá-
hla tak rekordního v˘sledku a nárÛstu
o 11,7 % v porovnání s rokem 2005.
„NárÛst prodejÛ ·koda Auto byl vût‰í
neÏ nárÛst celkového trhu.Automobilka
tak potvrdila svou dÛleÏitou roli na
evropsk˘ch trzích a dokázala vyuÏít ros-
toucího potenciálu na trzích v Asii,“
komentoval v˘sledek pfiedseda pfiedsta-
venstva ·koda Auto Detlef Wittig.

Nejprodávanûj‰í modelovou fiadou
je Octavia vãetnû verze Octavia
Tour, která pfiedstihla dosud nejpro-
dávanûj‰í modelovou fiadu Fabia.
Modelu Octavia se prodalo celkem
270 274 vozÛ (v roce 2005: 233 322
kusÛ), v tûsném závûsu za ní se umís-
tila Fabia s celosvûtov˘m prodejem
243 982 kusÛ (v roce 2005 to bylo
236 698 vozÛ). ·kodu Superb si zakou-
pilo 20 989 zákazníkÛ (v roce 2005
jich bylo 22 091) a novou modelovou
fiadu Roomster, která byla uvedena na

trh v ãervnu, si zakoupilo 14 422
zákazníkÛ.

V západní Evropû ·koda zv˘‰ila pro-
dej o 9,1 %  na celkem 301 343 vozÛ.
Nejúspû‰nûj‰ími trhy se staly Nûmecko,
Velká Británie, ·panûlsko a Rakousko,
kde ·koda rovnûÏ v˘raznû posílila trÏní
podíl a dosáhla nov˘ch prodejních
rekordÛ. V Nûmecku bylo pfiihlá‰eno
118 527 vozÛ, coÏ odpovídá trÏnímu
podílu 3,4 %.Ve Velké Británii bylo pro-
dáno 38 801 vozÛ (coÏ znaãí nárÛst
o 1,3 %), ve ·panûlsku 24 869 vozÛ
(+14,6 %) a v Rakousku 16 943 (+3,9 %).

V âeské republice ·koda Auto opû-
tovnû obhájila vedoucí pozici na trhu.
Registrováno bylo celkem 37 388 vozÛ

Fabia, 21 233 vozÛ Octavia, 2 406 vozÛ
Roomster a 1 835 vozÛ Superb. ·koda
Auto tak v posledním ãtvrtletí obsadila
sv˘mi tfiemi modely pozici nejprodáva-
nûj‰ích vozÛ v âR (1. Fabia, 2. Octavia,
3. Roomster). Pro modelovou fiadu
Roomster to znamená úspû‰né uvede-
ní a etablování na ãeském trhu.

Ve stfiední a v˘chodní Evropû (bez
âeské republiky) zaznamenala ·koda
Auto taktéÏ nárÛst  o 21,6 % na
146 612 prodan˘ch vozÛ. ·koda uhájila
vedoucí pozici na polském trhu
s 12,04 % podílu na trhu. Kromû âeské
republiky a Polska je znaãka ·koda jed-
niãkou také na Slovensku, v Bulharsku,

Rekordní prodej a výroba společnosti
Škoda Auto v roce 2006

Dodávky zákazníkům podle regionů
Region 2006 2005 rozdíl 2006-2005
Západní Evropa 301 343 276 216 +9,1 %
Střední a východní Evropa 211 783 185 713 +14,0 %
Zámoří/Asie/Afrika 36 541 30 182 +21,1 %
Celkem 549 667 492 111 +11,7 %

Dodávky zákazníkům podle modelů
Modelová řada 2006 2005 2006/2005
Škoda Fabia 243 982 236 698 +3,1 %
Škoda Octavia Tour 69 323 69 801 -0,7 %
Škoda Octavia 200 951 163 521 +22,9 %
Škoda Roomster 14 422 0 –
Škoda Superb 20 989 22 091 -5,0 %
Celkem 549 667 492 111 +11,7 %

Podíl jednotlivých modelů na prodeji vozů Škoda v roce 2006
k pokračování na další straně
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POČTY REGISTRACÍ
NOVÝCH VOZŮ NEDOZNA-
LY V LOŇSKÉM ROCE VĚT-
ŠÍ VÝKYVY

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

PRAHA | Situaci na ãeském trhu nov˘-
mi automobily je pomûrnû stabilní.
Na‰e paradoxní daÀová politika ov‰em
vede k tomu, Ïe podnikatelské subjek-
ty jsou od roku 2003 nuceny dávat
pfiednost koupi vozidel kategorie N1,
které se prodávají bez nutnosti platit
z nich DPH. Vzhledem k tomu, Ïe
64,5 % vozÛ znaãky ·koda a 40,9 %
dováÏen˘ch automobilÛ se kupuje
jako firemní vozy, nemÛÏe b˘t divu, Ïe
poãet prvních registrací nov˘ch osob-
ních automobilÛ u nás klesá, zatímco
souãasnû rapidnû roste prodej lehk˘ch
uÏitkov˘ch vozidel.

V˘robci a dovozci tomuto zájmu
logicky vycházejí vstfiíc. Vzhledem
k tomuto vynucenému pfiesunu zájmu
podnikatelÛ od osobních k lehk˘m
uÏitkov˘m vozidlÛm nelze u nás hod-
notit první registrace osobních auto-

mobilÛ samostatnû. Pfii poklesu prode-
je osobních automobilÛ o 2,66 %
u nás bylo vloni registrováno o 7055

vozidel (4,24 %) v kategoriích do
3,5 t více. To je pozitivní v˘sledek,
ov‰em ne natolik dobr˘, aby to posta-

ãovalo k potfiebné obmûnû pfiestárlé-
ho vozového parku.

Pokles zájmu o nové osobní automo-
bily je‰tû zv˘‰ilo uvolnûní moÏností
dovozu ojet˘ch vozÛ, jejichÏ mnoÏství
ve druhém pololetí dramaticky vzrost-
lo. BohuÏel vût‰ina z tûchto aut je pfie-
váÏnû hodnû star˘ch, tedy takov˘ch,
jaká se pfied 1. ãervencem 2006
nemohla registrovat z dÛvodÛ neplnû-
ní emisních limitÛ a základních poÏa-
davkÛ kladen˘ch na jejich bezpeãnost.

V Ïebfiíãku nejúspû‰nûj‰ích znaãek
Renault udrÏel druhou pfiíãku mezi
osobními automobily, ale v souãtu
osobních a uÏitkov˘ch vozÛ jej pfiedsti-
hl Volkswagen, kter˘ také vykázal dru-
h˘ nejvût‰í nárÛst prodeje. Nejvût‰í
skok v prodeji ale vykázal Citroën –
o obdivuhodn˘ch 44 %! Tfietím velk˘m
vítûzem loÀského roku byla Toyota,
která i u nás potvrdila celoevropsk˘
vzestup.

Na rozdíl od celoevropského trendu
u nás zÛstává mnohem men‰í podíl
prodan˘ch vozidel pohánûn˘ch vznû-
tov˘mi motory. Zatímco v Evropû
jejich podíl u osobních automobilÛ
roste, takÏe uÏ pfiekroãil polovinu,
u nás dlouhodobû stagnuje na 28 %.v

v Litvû a v Bosnû/Hercegovinû. Mezi
velmi úspû‰né trhy patfií rovnûÏ pobalt-
ské státy Estonsko, Litva a Loty‰sko, vel-
k˘ nárÛst zaznamenalo Rusko, Ukrajina
a díky lokální montáÏi zahájené na
sklonku roku 2005 také Kazachstán.

V Asii a v zámofií prodala ·koda Auto
36 541 vozÛ,coÏ je nárÛst o 21,1 %.Nej-

vût‰í podíl na tom mûla Indie (12 105
vozÛ), Turecko (5725 vozÛ), Egypt
(3683 vozÛ) a Izrael (3518 vozÛ).

Rekordního v˘sledku bylo dosaÏeno
i ve v˘robû, kdy ve v‰ech v˘robních
závodech v âeské republice bylo
v roce 2006 vyrobeno celkem 556 443
automobilÛ ·koda, coÏ je o 12,5 % více

neÏ v roce 2005. Závod v Mladé Bole-
slavi vyrobil 414 133 vozÛ fiad Octavia
a Fabia, ve Vrchlabí bylo vyrobeno
96 853 vozÛ fiady Octavia a Octavia
Tour a v Kvasiny 45 447 automobilÛ
Roomster a Superb. „Tohoto v˘sledku
jsme dosáhli zv˘‰ením produktivity
práce ve v‰ech oblastech firmy,“ zdÛ-

raznil ãlen pfiedstavenstva odpovûdn˘
za personalistiku Martin Jahn.

„Velká poptávka po vozech ·koda
v roce 2006 nám dává impuls i do
roku 2007, kdy pfiedpokládáme v˘robu
580 000 vozÛ a zároveÀ zahájení
licenãní v˘roby vozÛ ·koda v âínû,“
dodal Detlef Wittig. v

Trh se stabilizuje
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První registrace v České republice

2006 2005

poř. značka OA LUV OA + LUV OA + LUV rozdíl 2006-2005

1. Škoda 51 833 11 835 63 668 64 561 -893

2. Volkswagen 7 116 6 018 13 134 11 705 +1 429

3. Renault 8 179 3 785 11 964 12 239 -275

4. Ford 5 414 5 575 10 989 10 903 +86

5. Citroën 5 348 3 353 8 701 6 062 +2 639

6. Peugeot 5 772 2 681 8 453 8 569 -116

7. Hyundai 6 028 1 910 7 938 7 523 +415

8. Toyota 4 506 934 5 440 4 533 +907

9. Opel 3 238 1 396 4 634 5 033 -399

10. Fiat 3 048 1 299 4 347 4 016 +331

Nové automobily celkem 123 987 49 491 173 478 166 423 +7 055

z toho se zážeh. motorem 85 866 11 040 96 906 99 598 -2 692

z toho se vznět. motorem 34 873 37 250 72 123 63 777 +8 346

z toho s pohonem 4x4 7 321 10 293 17 614 12 560 +5 054

Ojeté automobily (dovoz) 183 143 8 016 191 159 148 085 +43 074

Vývoj prodeje a registrací nových vozidel v České republice
rok OA LUV celkem podíl LUV

ks ks ks %

r. 2001 152 141 13 968 166 109 8,41

r. 2002 147  754 13 877 161 631 8,59

r. 2003 149546 18 111 167 657 10,80

r. 2004 132 973 26  734 159 707 16,74

2004 reg. 125 768 28 935 154 703 18,70

2005 reg. 127 375 39 048 166 423 23,46

2006 reg. 123 987 49 491 173 478 28,53

Pozn.: Do roku 2003 byly k dispozici jen údaje o prodejích, od roku 2004 se i v České republice hodnotí podle
nových registrací.

Automobily s největším počtem registrací
v České republice v roce 2006
poř. model OA LUV celkem

1. Škoda Fabia 32 914 4474 37 388

2. Škoda Octavia 14 608 6625 21 233

3. Ford Transit 160 2889 3049

4. Volkswagen Passat 1727 1313 3040

5. Citroën Berlingo 699 2020 2719

6. Renault Thalia 2714 - 2714

7. Renault Mégane 1502 1147 2649

8. Hyundai Getz 2610 31 2641

9. Ford Focus 1500 1059 2559

10. Peugeot 206 2198 327 2525

11. Škoda Roomster 1731 675 2406

12. Toyota Yaris 2392 1 2393

13. Volkswagen Golf 1676 472 2148

14. Renault Clio 2080 35 2115

15. Volkswagen Transporter 395 1573 1968

16. Opel Astra 1267 622 1889

17. Volkswagen Polo 1870 - 1870

18. Škoda Superb 1835 - 1835

19. Citroën C3 1636 - 1636

20. Peugeot 307 1206 406 1612

21. Dacia Logan 1534 - 1534

22. Ford Fiesta 1386 78 1464

23. Renault Kangoo 478 917 1395

24. Citroën C4 1357 - 1357

25. Hyundai Santa Fé 394 959 1353

26. Volkswagen Caddy 88 1256 1344

27. Kia Picanto 1292 - 1292

28. Ford Mondeo 709 540 1249

29. Ford Fusion 850 379 1229

30. Fiat Punto 1126 87 1213
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Nejočekávanější domácí novinka roku
ŠKODA FABIA NEPŘINÁŠÍ
REVOLUCI ALE NOVOU
KVALITU

ANTONÍN MATĚJKA, 
VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

ALGARVE | Druhá generace úspû‰né-
ho malého vozu nepfiichází s revoluãní-
mi zmûnami, ale dále rozvíjí nejvût‰í
pfiednosti generace první. K tomu pfii-
dává mnohem více emotivnûj‰í design
s jednotnûj‰ím stylem celého vozu
a zdÛraznûn˘m prostorov˘m fie‰ením
pfiední masky.

Modelová fiada Fabia se poprvé pfied-
stavila na frankfurtském autosalonu na

podzim 1999. PfiízeÀ zákazníkÛ si získa-
la vyuÏitím obestavûného prostoru
i jízdními vlastnostmi. Zásluhou toho se
stala nejprodávanûj‰ím modelem auto-
mobilky ·koda od roku 1991, kdyÏ si ji
koupilo takfika 1,6 milionu zákazníkÛ
(jen v âeské republice jich bylo témûfi
300 000). Dokonce je‰tû v posledním
roce v˘roby její prodej vzrostl o 3,1 %.

Nová Fabia vznikla na stejné platfor-
mû A0 jako její pfiedchÛdkynû. Projekã-
ní t˘m veden˘ Haraldem Ludanekem
toto fie‰ení samozfiejmû volil pfiedev‰ím
kvÛli úspofie nákladÛ. Mohl si to dovo-
lit, protoÏe stávající platforma s mini-
málními úpravami pro zv˘‰ení tuhosti
plnû vyhovuje poÏadavkÛm kladen˘m
na ‰piãkov˘ mal˘ automobil. Pfiední
náprava se vzpûrami McPherson je
standardní pro v‰echny malé vozy
a zadní kliková náprava s vleãen˘mi
rameny vût‰inu konkurentÛ po tech-
nické stránce pfiedãí.Nová Fabia má ale

podvozek odladûn jinak neÏ dosud, aby
se zohlednila vût‰í v˘‰ka vozu.Tlumení
podvozku odpovídá potfiebám stále
hor‰ího povrchu na‰ich silnic a jeho
schopnosti dokazují, Ïe se do budouc-
na poãítá i s v˘konnûj‰ími motory
resp. opût i s verzí RS.

Nov˘ model vznikal na základû peãli-
vého rozboru reakcí zákazníkÛ na prv-
ní generaci. Úkolem pro novou Fabii
totiÏ není jen udrÏet si stávající zákaz-
níky, oceÀující racionální kvality vozu,
jako vnitfiní prostor, spolehlivost ãi
cenu, ale pfiitaÏlivûj‰ím designem
a v˘bavou získat i nové, mlad‰í skupiny
kupujících, kladoucí dÛraz i na vnûj‰í
atraktivitu vozu.

„Pro novou Fabii jsme na‰im techni-
kÛm dali sloÏit˘ úkol: postavit auto, kte-

ré pfiekoná úspûchy první generace,
bude typick˘m vozem ·koda, bude za
dobrou cenu, takÏe si nejen udrÏí pfií-
zeÀ stávajících zákazníkÛ. ale získá
k nim je‰tû nové,“ fiíká vedoucí prode-
je pro oblast stfiední Evropy Petr Pod-
lipn˘ a dodává „¤adou vtipn˘ch tech-
nick˘ch fie‰ení chceme vyvolat v kupu-
jících pocit, Ïe se koupí tohoto vozu
rozhodli správnû a Fabia bude jeho
dokonal˘m partnerem,“ Fabia by tak uÏ
nemûla oslovovat jen zákazníky, pro
které se stane jejich prvním a jedin˘m
vozem, ale chce se stát i ideálním dru-
h˘m autem do rodiny.

„Souãasní zákazníci modelové fiady
Fabia se budou i v nové generaci cítit
jako doma. Je zde zfiejm˘ nárÛst kvality
a technick˘ pokrok i design vozu je
o tfiídu v˘‰e. Pfies vût‰í v˘‰ku Fabia
pÛsobí stále kompaktnû a dynamicky.
V interiéru jsou v‰echny kvalitnû zpra-
cované ovladaãe ergonomicky rozmís-

tûny a jsou snadno dosaÏitelné na mís-
tech, na která jsou fiidiãi zvyklí. Interiér
nepÛsobí fádnû, ale je pfiíjemnûj‰í
a vzdu‰nûj‰í díky volbû svûÏích barev-
n˘ch tónÛ a kontrastÛ,“ popisuje nov˘
vÛz jeho designér Jens Manske.

Vût‰í v˘‰ka pomohla vytvofiit vzdu‰-
nûj‰í interiér a zlep‰it prostor zejména
na zadních sedadlech. ZároveÀ tento
krok umoÏnil zv˘‰it pozici sezení –
oproti první generaci modelu Fabia
sedí fiidiã a spolujezdec o 30 mm v˘‰e

Vnitfiní prostor je pojat zcela novû,
není jiÏ tak stroh˘ jako dosud. Sv˘m
tvarováním, barvami, ale i na dotek pfií-
jemnûj‰ími obkladov˘mi materiály
pÛsobí mnohem pfiívûtivûji. Funkãnost
je zaruãena jednak dÛrazem na ergono-
miãnost, ale i vyuÏitím mnoha prvkÛ

shodn˘ch s modelem Roomster, pfiede-
v‰ím celé pfiístrojové desky a stfiedové
konzole.

Na rozdíl od vût‰iny sv˘ch konkuren-
tÛ Fabia nenarostla do délky, coÏ zna-
mená, Ïe zÛstává mal˘m autem se v‰e-
mi pfiednostmi této kategorie, pfiede-
v‰ím velkou obratností v mûstském
provozu.

UÏ základní v˘bava Classic nabízí air-
bagy fiidiãe a spolujezdce, boãní airba-
gy a pfiedpínaãe bezpeãnostních pásÛ
vpfiedu, ale napfiíklad také elektrokapa-
linov˘ posilovaã fiízení, v˘‰kovû
a podélnû nastaviteln˘ volant ãi pylov˘
filtr. V nabídce v˘bavy na pfiání jsou
napfiíklad hlavové airbagy, projektoro-
vé halogenové svûtlomety s natáãením,
pfiední mlhové svûtlomety s funkcí
Corner ãi kontrola tlaku v pneumati-
kách TPM. Na pfiání lze získat také mul-
tifunkãní modul pro ovládání audio-
systému a mobilního telefonu umístû-

n˘ vlevo pod volantem. Nabízí se také
snadno dosaÏiteln˘ mûniã na ‰est CD,
umístûn˘ pod odkládacími schránkami
pfied spolujezdcem, a originální audio-
systémy s moÏností pfiipojení MP3 pfie-
hrávaãe nebo iPodu zdífikou ve stfiedo-
vé konzole. Zajímav˘m prvkem pro
zv˘‰ení individualizace vozu je moÏ-
nost nûkteré odstíny laku karoserie
kombinovat s bílou stfiechou.

Fabia byla navrÏena i s ohledem na
ochranu chodcÛ. Pfiední nárazník
a kapota (pod kterou je navíc zv˘‰en
voln˘ prostor nad motorem) se v pfiípa-
dû sráÏky snadno deformují, ãímÏ tak
pohlcují nárazovou energii v pfiípadû
nárazu.Tím plní pfiedpisy na ochranu
chodcÛ Phase I, které vstoupí v plat-
nost aÏ v roce 2010.

Nabídka pohonn˘ch jednotek zahr-
nuje sedm motorÛ - ãtyfii vznûtové
a tfii záÏehové – v rozsahu v˘konÛ od
44 kW po 77 kW. Nejv˘konnûj‰í záÏe-
hov˘ motor 1,6 l lze získat také se
‰estistupÀovou samoãinnou pfievo-
dovkou s moÏností sekvenãní volby
Tiptronic.

Nová Fabia se oficiálnû pfiedstaví
vefiejnosti poãátkem bfiezna na autosa-
lonu v Îenevû.AÏ poté budou také zve-
fiejnûny ceny. Nová Fabia se zaãne pro-
dávat od bfiezna v âeské republice,
Nûmecku, Rakousku a ve ·v˘carsku,
o mûsíc pozdûji pfiijde na fiadu sloven-
sk˘ trh, v kvûtnu budou následovat
Francie a Velká Británie a poté ostatní
státy Evropské unie a dal‰í v˘znamné
evropské trhy.

Nová Fabia vstoupí na trh s pûtidve-
fiovou karoserií hatchback, oblíbená
verze Fabia Combi ji doplní na podzim
2007. v
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Nejvût‰í domácí pfiehlídkou nov˘ch
automobilÛ bude Autosalon Brno, kter˘
se letos uskuteãní ve dnech od 9. do
14. ãervna na v˘stavi‰ti v Brnû a je jed-
nou z nejprestiÏnûj‰ích v˘stav zafiaze-
n˘ch do kalendáfie Svûtové asociace
automobilek OICA.

V˘znam autosalonu roste s rostoucí
pozicí automobilového prÛmyslu nejen
u nás, ale i v celém regionu stfiední
Evropy. Kromû rostoucí produkce ve
·koda Auto, která zde jako nejvût‰í
leto‰ní novinku pfiedstaví druhou gene-
raci Fabie, se uÏ naplno rozebûhla v˘ro-
ba v kolínském závodû TPCA, na Slo-
vensku se roz‰ifiuje v˘roba v bratislav-
ském závodû Volkswagenu, v Îilinû
byla odstartována v˘roba vozÛ Kia
cee`d a Sportage a z Trnavy uÏ vyjíÏdûjí

Peugeoty 207. Navíc se dá pfiedpoklá-
dat, Ïe se Hyundai v Brnû pochlubí
vozem Arnejs, coÏ je automobil, kter˘
se zanedlouho zaãne vyrábût v severo-
moravsk˘ch No‰ovicích.

Novinkou leto‰ního autosalonu bude
téma Îena a auto, které by mûlo nabíd-
nout mnoho zajímavého i pro Ïeny.
Mûlo by jít o doplÀky, módu i zábavu.

PrestiÏ autosalonu nenechává pofia-
datele usnout na vavfiínech. Proto v záfií
a fiíjnu loÀského roku iniciovali exklu-
zivní v˘zkumnou studii s cílem zjistit,
co nejvíce zajímá vefiejnost a potenciál-
ní náv‰tûvníky na Autosalonu Brno
2007 a co je také motivuje k jeho
náv‰tûvû.

Na otázku, co náv‰tûvníky autosalo-
nu nejvíce zajímá, odpovídali motoristé

nejen v âeské republice, ale i na Slo-
vensku a v Rakousku. Mezi dotazovan˘-
mi bylo 80 % tûch, ktefií se zajímají
o automobily a stejn˘ poãet má
v domácnosti minimálnû jeden auto-
mobil. Z toho 22,5 % uvaÏuje o koupi
nového vozu a 21 % o koupi ojetého

auta. Z dotazovan˘ch jich 40 %
v poslední dobû nav‰tívilo nûjakou
automobilovou v˘stavu a ãtvrtina plá-
nuje cestu na Autosalon do Brna. Pfii
své náv‰tûvû by náv‰tûvníci nejvíce
ocenili moÏnost testování vozÛ více
znaãek. v

Autosalon zkoumal své návštěvníky

Pokračovatelé tradice s novými službami
VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA NEWS

PRAHA | Ústav silniãní a mûstské
dopravy byl zaloÏen v roce 1963.
V roce 1993 se v rámci druhé vlny pri-
vatizace promûnil v akciovou spoleã-
nost, v níÏ se v˘znamn˘m podílníkem
stala nûmecká organizace DEKRA.
Podafiilo se zachovat hlavní náplÀ ãin-
nosti, mající vztah k bezpeãnosti a eko-
logii silniãního provozu, a k nim pfiipo-
jit nové sluÏby, vyuÏívající zku‰eností
spoleãnosti DEKRA.

V souãasné dobû spoleãnost ÚSMD-
DEKRA uskuteãÀuje technické pro-
hlídky a kontroly silniãních vozidel ve
stanicích technické kontroly, zkou‰ky
individuálnû dovezen˘ch vozidel nebo
vozidel pfiestavûn˘ch na alternativní
zpÛsoby pohonu a mûfiení emisí vozi-
del se záÏehov˘mi i vznûtov˘mi moto-
ry vã. vozidel s pohonem na LPG
a CNG. Navíc pomáhá v ãinnosti auto-
servisÛ a dal‰ích STK tím, Ïe pro nû
zaji‰Èuje metrologické provûfiování pfií-

strojÛ a dále uskuteãÀuje ‰kolení
a poradenství v mnoha souvisejících
oblastech. O kvalitách tûchto sluÏeb
svûdãí i to, Ïe je vyhledává kolem 80 %
provozovatelÛ STK. Souãástí ãinnosti
spoleãnosti jsou i znalecké posudky
a expertízy vozidel a jejich technické-
ho stavu, oceÀování a stanovení v˘‰e
‰kod i odhalování pfiíãin nehod.

DEKRA v Nûmecku vyvinula systém
provûfiování kvality ojet˘ch vozidel
Gütesiegel, kter˘ se bûhem nûkolika let
pouÏívání plnû osvûdãil. Proto jej
ÚSMD-DEKRA nabízí i v âeské republi-
ce pod oznaãením PeãeÈ jakosti.V rám-
ci této sluÏby se posuzuje stav ojetého
vozidla (pouÏívá se pro osobní i lehké
uÏitkové automobily s celkovou hmot-
ností do 3500 kg) podle pfiedem
dan˘ch kritérií, zahrnujících více jak 75
kontrolních bodÛ, s vyuÏitím meziná-
rodní metodiky. Získání nûkterého
z pûti stupÀÛ Peãeti jakosti (od 1. –
vyhovující aÏ po 5. – v˘born˘) není
závislé na stáfií vozidla, ale jen na jeho

stavu.Vozidlo zafiazené do nûkterého
stupnû jakosti je viditelnû oznaãeno
nálepkou na zasklené plo‰e. PeãeÈ
jakosti je platná pouze, pokud jsou k ní
k dispozici v‰echny tfii potfiebné dokla-
dy, kromû nálepky i Protokol o prohlíd-
ce vozidla a Certifikát Peãetû jakosti.
Zákazník zakoupením vozidla s Peãetí
jakosti získává bohaté informace o jeho
skuteãném stavu a tím i vût‰í jistotu pfii
jeho koupi. PeãeÈ jakosti nemÛÏe získat
vozidlo vykazující závady, napfi. znatelné
po‰kození po nehodû, stopy nadmûrné
koroze, neodborné opravy atd. Provûfio-
vání zaji‰Èuje jako nezávislá tfietí osoba
zku‰ební a expertní organizace ÚSMD,
která není nijak spojena s prodejem,
v˘robou ani servisem vozidel.

V loÀském roce zahájila v rámci spo-
leãnosti ÚSMD-DEKRA v âeské repub-
lice ãinnost nezávislá likvidaãní agentu-
ra DEKRA Claims Services CZ, zab˘vají-
cí se pfiedev‰ím likvidací zahraniãních
‰kod.Tato spoleãnost je souãástí mezi-
národní likvidaãní organizace DEKRA

Claims Services International  sídlící
v Bruselu.Ta má síÈ 17 vlastních pobo-
ãek - likvidaãních kanceláfií a dal‰ích
místních zástupcÛ z fiad poji‰Èoven,
advokátních kanceláfií a specializova-
n˘ch firem v celé Evropû vã.Turecka
a v severní Africe. Hlavní náplní ãinnos-
ti spoleãnosti je vyfiizování pojistn˘ch
událostí s mezinárodním prvkem, tj.
samostatná likvidace nebo supervize
materiálních ‰kod nebo ‰kod na zdraví
vznikl˘ch z dopravních aktivit se zahra-
niãními úãastníky v âeské republice
nebo s ãesk˘mi úãastníky nehod
v zahraniãí, vymáhání regresních
pohledávek a pomoc pfii fie‰ení kompli-
kovan˘ch situací, jako jsou napfiíklad
zniãení nákladu, ekologické ‰kody ãi
nehody katastrofického rozsahu. Její
sluÏby vyuÏívají pfiedev‰ím poji‰Èovny
a nadnárodní leasingové spoleãnosti,
dopravní firmy i makléfiské spoleãnos-
ti, které potfiebují jednoho partnera
schopného zajistit v‰echny potfiebné
sluÏby v rÛzn˘ch zemích. v

Co vás nejvíce motivuje k návštěvě Autosalonu Brno
2007?
novinky a premiéry 40,2 %
slevy na služby či koupi nového vozu 18,9 %
získání potřebných informací pro koupi nového vozu 18,3 %
příjemně strávený den a zábava 18,0 %
studie budoucnosti 13,8 %
zajímavý doprovodný program 11,3 %
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V NAŠEM ROZHOVORU
S MARTINEM JAHNEM
JSME SE ZAMĚŘILI NA
OBLAST, KTERÁ JE JEHO
HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ,
TEDY NA PRÁCI S LIDMI.

V současné době začíná být
v České republice problém
s nedostatkem kvalifikovaných
pracovníků – vysokoškoláků, stře-
doškoláků, absolventů průmyslo-
vých škol i vyučených. Například
předseda představenstva Detlef
Wittig na poslední výroční konfe-
renci společnosti Škoda Auto
naznačoval, že pomalu přestává
být pravdou to, čím se Česká
republika chlubila, a to že máme
velmi dobrou pracovní sílu. Co
Škoda Auto dělá proto, aby se to
změnilo nebo aby vy jste se s tím-
to problémem nesetkávali?

„Myslím, Ïe jsme stále vnímáni jako
jeden z nejlep‰ích zamûstnavatelÛ
v âeské republice, s nejlep‰ím systé-
mem nejen odmûÀování, kdy na‰e
mzdy pofiád vysoce pfiekraãují prÛmûr
jak v na‰em prÛmyslu, tak i v regionu.
Jsou samozfiejmû velk˘m lákadlem
a systém benefitÛ i péãe o zamûstnan-
ce je myslím velmi extenzivní.To, co
·koda Auto nabízí, je ve vût‰inû pfiípa-
dÛ v˘raznû lep‰í, neÏ to, co nabízí kon-
kurence. Z toho dÛvodu nepociÈujeme
tento nedostatek tak katastrofálnû, nic-
ménû otevfienû fiíkám, Ïe ta situace je
opravdu váÏná.

Pro nás to znamená intenzivnûj‰í
investice do vzdûlávání. Máme stfiední
odborné uãili‰tû, o které je zatím
na‰tûstí vût‰í zájem, neÏ kolik mÛÏeme
pfiibírat studentÛ. Pfiesto je potfieba
na‰i spolupráci se stfiedními odborn˘-
mi ‰kolami posílit.

Jsme velmi ãinní v projektu IQ Auto,
kter˘ se snaÏí dát dohromady zamûst-
navatele, úfiady práce a vzdûlávací insti-
tuce v celé âeské republice. Znamená
to pro nás nejen vût‰í investice do
vzdûlávání a intenzivnûj‰í spolupráci se
‰kolami, ale i sledování migraãní politi-
ky, protoÏe si myslím, Ïe âeská republi-
ka se neobejde bez fiízené migrace kva-
lifikovan˘ch pracovních sil ze zemí
v˘chodní Evropy, tedy ze zemí, které
mají podobnou kulturu jako je ta na‰e.
Myslím, Ïe fiízená migrace je jednou
z odpovûdí na tuto otázku.“

Některé úspěšné podniky
v našem automobilovém průmys-
lu začínají pociťovat problém
v tom, že jim s otevíráním mož-
ností najít si zaměstnání v rámci
EU ti nejlepší lidé začínají odchá-
zet do zahraničí. To naznačuje tak
trochu i opačný trend toho, co
jste právě říkal. Setkáváte se tím
také?

„Tento problém zatím nepociÈuje-
me. My jsme samozfiejmû souãástí vel-
kého koncernu, takÏe pokud nûkdo
chce pracovat v zahraniãí, tak mÛÏe
pracovat i v rámci koncernu. Na‰i lidé
mají moÏnost pracovat venku, pfiípad-

nû v na‰ich závodech v Rusku, v âínû,
v Indii nebo na projektech v tûchto
zemích. Máme ale spí‰e nûkdy problém
v tom, Ïe se nám ne vÏdy dafií nají
odpovídající manaÏery, ktefií by byli
ochotni jít do zahraniãí. TakÏe tento
problém nepociÈujeme.

Myslím si, Ïe to ale velk˘m problé-
mem  âeské republiky nebude, protoÏe
âe‰i velmi tíhnou ke své zemi a pokud
odcházejí, tak se vût‰inou vracejí.
Pokud tedy nûkdo získá zku‰enosti
v zahraniãí a pak se vrátí, tak je to
vÏdycky pro firmu i zemi obohacením.
V tom bych tedy nevidûl problém.Vût‰í
problém je v tom, Ïe nárÛst prÛmyslo-
v˘ch kapacit prostû vysál v‰echnu kva-
lifikovanou pracovní sílu a teì se pot˘-
káme s jejím nedostatkem.“

Řekl jste, že pracovníci od vás
mohou sbírat zkušenosti v rámci
jiných koncernových podniků.
Týká se to jenom manažerů nebo
také techniků?

„T˘ká se to také technikÛ. Dnes se
poãet pracovníkÛ nasazen˘ch v zahra-

niãí blíÏí 80. Pfied pár lety to bylo
kolem 40–50 lidí, takÏe se tento poãet
skoro zdvojnásobil. Brzy budeme spou-
‰tût projekt Wander Jahre, coÏ je pro-
jekt pro mladé pracovníky. Není urãen
pro manaÏery, ale mladé pracovníky po
‰kole, kter˘m nabízí moÏnost seznámit
se i s jin˘mi závody koncernu v jin˘ch
zemích. Je to taková v˘mûna mlad˘ch
absolventÛ ‰kol zejména ve v˘robní
oblasti. Projekt není zamûfien ani tak na
vysoko‰koláky, jako spí‰e na klasické
dûlnické nebo specialistické profese.
TakÏe moÏností v rámci toho, co ·koda
Auto nabízí, je dost. Ale pokud to
nûkdo chce uskuteãnit na vlastní pûst
a pak se do âeské republiky vrátí, pak
to povaÏuji za velmi pozitivní.“

Nedávno začala výstavba nového
technického centra. Dá se to brát
jako lákadlo pro talentované tech-
niky najít si životní příležitost
k uplatnění svého zájmu o auta
a o techniku?

„Urãitû. ·koda Auto je jeden z mála
podnikÛ v âeské republice, kter˘

u nás má úplné zázemí poãínaje vlast-
ním v˘vojem pfies v˘robu a prodej
i fiízení finanãních tokÛ po celém svû-
tû.Takov˘ch firem je v âeské republi-
ce relativnû málo. Mnoho zahraniã-
ních firem zde má ãást z toho fietûzce,
ale ·koda Auto je jednou z mála, které
zde dûlají v‰e.TakÏe moÏnosti ve ·ko-
da Auto jsou naprosto unikátní. Ná‰
v˘voj pfiebírá urãité úkoly i pro jiné
znaãky koncernu Volkswagen. Myslím
si, Ïe práce, která se nabízí v na‰em
v˘vojovém centru po jeho roz‰ífiení, je
velmi unikátní a poskytne ‰anci pro
mnoho mlad˘ch nadûjn˘ch technikÛ
a inÏen˘rÛ.“

Velmi důležitý pro kvalitní výrobu
je aktivní podíl všech pracovníků
na zvyšování kvality a kontrole.
Jakým způsobem je k tomu moti-
vujete?

„Kvalita je jedním z pilífiÛ úspûchu
spoleãnosti ·koda Auto na mezinárod-
ních trzích. Pokud se podíváme na
hodnocení na‰ich modelÛ i v rámci
„koncernové ligy“, tak na‰e vozy vÏdy
patfií k tûm deseti, dvaceti nejlep‰ím
modelÛm, které se vyrábûjí. V zákaz-
nickém hodnocení kvality se dostává-
me ve v‰ech Ïebfiíãcích agentury
J. D. Power na velmi vysoká místa pfied
v‰echny ostatní, takÏe je vidût, Ïe kva-
lita je skuteãnû jedním ze základÛ
na‰eho úspûchu. Kvalita s sebou nese
i vût‰í náklady na kontrolu. Cílem je
dûlat v‰echno napoprvé správnû.
V˘robní systém ·kody je tak i nasta-
ven a v˘raznû motivuje v˘robní dûlní-
ky ke kvalitní práci. Systém fiízení kva-
lity je také dobfie nastaven, ale myslím
si, Ïe je potfieba pfiená‰et tuto kvalitu
více i do prvotního procesu.To zna-
mená od konstrukce, pfies v˘bûr sub-
dodavatelÛ aÏ po proces zpracování.
Tam si myslím, Ïe pro prÛbûÏné zlep-
‰ování mohou hrát svou roli tzv. KVO
workshopy, které pouÏíváme pro sni-
Ïování nákladÛ a optimalizaci proce-
sÛ, ale mohou také pfiispût ke zlep‰o-
vání kvality v˘robkÛ. Cílem tûchto
workshopÛ není jen hledat nûjaká
konkrétní zlep‰ení, ale v podstatû
i nauãit lidi myslet tak, Ïe se jejich
úkolem stane snaha kaÏd˘ den nûco
zlep‰it, na nûco pfiijít a dûlat svou prá-
ci kvalitnû, protoÏe to je vûcí, kterou
potfiebujeme dostat do my‰lení v‰ech
lidí. Pokud se jim to dostane do krve,
tak to samozfiejmû je cestou k dosaÏe-
ní ideální kvality za co nejniÏ‰ích
v˘robních nákladÛ.“

Je to tedy podobný systém, jaký
před lety zavedla Toyota a osvěd-
čilo se jí to po celém světě.

„ Urãitû. Dá se to k tomu samozfiejmû
pfiirovnat, ale u Toyoty je cel˘ systém
zaloÏen na japonské mentalitû, která je
tro‰ku jiná neÏ mentalita ãeská. Také
ná‰ v˘robní systém je trochu jin˘, neÏ
v˘robní systém Toyoty. Souvisí to
i s nabídkou vozÛ, ze kter˘ch si zákaz-
ník mÛÏe vybrat. Je to tedy tro‰ku nûco
jiného, ale princip je v podstatû stejn˘.
Jde o to nauãit lidi takto myslet a vhod-
nû je k tomu finanãnû motivovat.“

Ná‰ podíl na trhu v Evropû
velmi slu‰nû roste, ale velk˘
potenciál rÛstu je právû
v âínû, Indii a Rusku

Kvalita je jedním z
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Znamená to i pravidelná setkává-
ní lidí včetně pracovníků na lin-
kách?

„ Pfiesnû tak, to je idea tûchto KVO
workshopÛ. To znamená procházet
pod vedením zku‰eného a vy‰kolené-
ho moderátora jednotlivé procesy
a dospût k tomu, jak je moÏné tyto pro-
cesy a jejich kvalitu zlep‰ovat. Nauãit
lidi, Ïe takto mají myslet nejen pfii
workshopu, ale i pfii své kaÏdodenní
práci. Nauãit je, Ïe kvalita je tím, na
ãem stojíme. Aby si uvûdomovali, Ïe
pokud budeme vyrábût dobré automo-
bily ve ‰piãkové kvalitû za dobrou
cenu, tak máme v‰ichni dlouhou per-
spektivu zajímavé práce. Pokud se nám
to nepodafií, tak samozfiejmû ta per-
spektiva taková nebude. Myslím si, Ïe
·koda Auto uÏ se s tou kvalitou sÏila, Ïe
uÏ k ní patfií a snad je to i na na‰ich
autech vidût.“

Když jsme před pár lety mluvili
s tehdy předsedou představen-
stva Vratislavem Kulhánkem, tak
si opakovaně ne přímo stěžoval
na určité třecí plochy mezi podni-
kem a místními orgány, a to jak
městskými, tak i v rámci regionu.
Víme, že se situace v tomto ohle-
du postupně mění, že je lepší než
dříve. Můžete nám přiblížit, jak
dnes spolupracujete s městem,
protože to je pro vás určitě velmi
důležité?

„ProtoÏe spolupráci mezi firmami
a státní správou znám i z té druhé
strany, tak k tomuto problému pfiistu-
puji velmi pragmaticky. Myslím, Ïe
v poslední dobû se spolupráce jak
mezi mûstem a ·koda Auto, tak mezi
·koda Auto a vládou, velmi zlep‰ila.
Samozfiejmû ne v‰e, co se dûje na
municipální nebo národní úrovni, nám
zcela vyhovuje, ale jsme realisty. ¤ekl
bych, Ïe ty základní vûci, které oãeká-
váme od podnikatelského prostfiedí
a mûsta, se plní a je zde vidût z jejich
strany velká snaha.To, co potfiebujeme
od mûsta, je zejména lep‰í vyuÏití
evropsk˘ch fondÛ, pfiedev‰ím na roz-
voj regionální infrastruktury. U nás je
napfiíklad klíãová rekonstrukce mostu
pfies fieku Jizeru v oblasti, kde máme
na‰e v˘vojové centrum v âesanû. DÛle-
Ïitou vûcí je také zlep‰ování podmínek
Ïivota na‰ich zamûstnancÛ v regionu,
rozvoj bydlení tak, abychom vãas fie‰i-
li, Ïe kapacity pracovních sil v Mladé
Boleslavi se vyãerpávají. To v‰echno
jsou vûci, na kter˘ch s mûstem spolu-
pracujeme.

Naopak se snaÏíme mûstu hodnû
dát, poãínaje fotbalem, kde se na‰e
finaãní zapojení v˘raznû zv˘‰ilo a je to
myslím vidût na kvalitû. Je to také
hokej, pravidelná podpora Festivalu
úsmûvÛ, mûstského divadla v Mladé
Boleslavi, ale i podpora mnoha charita-
tivních a sociálních aktivit ve mûstû.

Od nového vedení mûsta oãekávám
vût‰í tlak na vyuÏití evropsk˘ch fondÛ.
PfiestoÏe mûsto má na svém území ná‰
nejvût‰í prÛmyslov˘ podnik,není zase aÏ
tak bohaté. Musíme proto vyuÏívat i ty
ostatní zdroje,které jsou k dispozici.“

Jak postupuje výstavba areálu
Na Karmeli?

„ Postupuje víceménû podle plánu,
pfiestoÏe rekonstrukce kostela a klá‰te-
ra je velmi komplikovaná. Poãítáme, Ïe
bychom mûli v záfií 2007 tento areál
oficiálnû otevírat, aby dal‰í ‰kolní rok
uÏ vysoká ‰kola pÛsobila tam. Myslím
si, Ïe to pfiinese dal‰í dominantu pro to
mûsto a zlep‰í to podmínky pro stu-
denty na na‰í vysoké ‰kole.V‰ichni se
na to tû‰íme. I kdyÏ jsme museli mírnû
navy‰ovat rozpoãet, abychom mohli
dát prostor archeologickému prÛzku-
mu, ale v‰echno bûÏí dobfie.“

Jak očekáváte, že se změní vaše
postavení z hlediska pracovních
sil a využívání a spolupráce
s vládními orgány v souvislosti
s tím, že s automobilkou  Hyun-
dai tady brzy bude v rámci auto-
mobilového průmyslu úplně nový
hráč ve hře. TPCA je přece jen
trošku něco jiného, protože tento
podnik nemá produkt, který by
byl zaměřený na český trh, kdež-
to Hyundai bude mít auto, které
pro vás bude otevřeným konku-
rentem. Konkurenční boj by se
tak měl přitvrdit. 

„Já myslím, Ïe to se t˘ká celého
evropského trhu a svûtového trhu. My
si dnes s firmou Hyundai konkurujeme
v Indii, âínû v Rusku.To, Ïe pfiichází do
âeské republiky, mÛÏe odãerpat ãást
voln˘ch pracovních sil, mÛÏe to pfiinést
mírné problémy, ale ten hlavní souboj
se odehrává na svûtov˘ch trzích, a tam
není v˘znamné, jestli Hyundai vyrábí
v âeské republice, na Slovensku nebo
v Polsku. Prostû pfiichází do Evropy
s evropsk˘m modelem, coÏ je samozfiej-
mû vûc, kterou budeme sledovat, ale za
chvilku tu mohou b˘t ãínské ãi indické
firmy. Prostû to je souãasná realita. Pro-
to i z tohoto dÛvodu musíme velmi tvr-
dû tlaãit na zvy‰ování efektivity.To, Ïe
jsme závodem, kter˘ tady je jiÏ 100 let
a má tradici, má mnoho v˘hod.Ale jsou
vûci, které, kdyÏ stavíte továrnu na zele-
né louce, mÛÏete udûlat jednodu‰eji,
efektivnûji. Proto je v˘chozí pozice
z hlediska v˘robních nákladÛ pro TPCA
a Hyundai úplnû jiná.Ale pro nás to pro-
stû znamená neustál˘ tlak na sniÏování

nákladÛ, na inovace, na lep‰í produkty.
To je jediná moÏná odpovûì.“  
Někteří analytici tvrdí, že sice nyní
u nás zažíváme velký vzestup
automobilového průmyslu, ale že
to může být jen dočasné, že se
brzy může  výroba se přesunou na
východ. Jaký na to máte názor?

„ Já jsem to od Ïádného gramotného
analytika nesly‰el. Pfiesun automobilo-
vé v˘roby na v˘chod existuje a my
z nûj tûÏíme jako republika, ale rozhod-
nû se v˘roba nebude od nás pfiesuno-
vat dál na v˘chod. Kapacity, které jsou
tady postaveny, aÈ uÏ je to TPCA nebo
ná‰ nov˘ závod v Kvasinách ãi budou-
cí závod Hyundai, patfií k tomu nejmo-
dernûj‰ímu a nejefektivnûj‰ímu, co ve
v˘robû automobilÛ v Evropû existuje.
JestliÏe se budou zavírat nûjaké v˘rob-
ní kapacity, tak to budou závody
v západní Evropû, v Belgii, Nûmecku,
Velké Británii. K tomu uÏ také dochází.
A jestli se za dvacet, tfiicet let bude
automobilov˘ prÛmysl z âeské repub-
liky nûkam stûhovat? To je samozfiejmû
moÏné, ale za takto dlouhé období, jak
fiíká klasik, jsme v‰ichni mrtví. Nemá
cenu teì fie‰it, co bude za tfiicet let.
Podívejte se, co se stalo za posledních
tfiicet let, jak˘m zpÛsobem se rozvinu-
ly informaãní a komunikaãní technolo-
gie. Co bude za tfiicet let teì nemohu
a nechci fie‰it. Setrvání v˘roby ·koda
Auto v âeské republice se odvíjí od
mnoha vûcí - od podnikatelského pro-
stfiedí, rÛstu ceny práce, zhodnocování
kursu koruny. To jsou v‰echno vûci,
které budou urãovat, jak˘ objem v˘ro-
by zde bude. Nicménû je jasné, Ïe ·ko-
da Auto je firma s ãesk˘mi kofieny
a sídlo tady vÏdycky mít bude. My
nejsme firma, která by se mohla celá
nûkam pfiestûhovat.“

Bylo obtížné sehnat lidi pro třetí
směnu, na kterou nedávno přešel
závod v Kvasinách?

„Byl to problém, a to i z toho dÛvo-
du, Ïe jsme tfietí smûnu spou‰tûli dfiív,
neÏ jsme ãekali. Zájem o Roomster je
tak velk˘, Ïe tfietí smûna zahájila práci
uÏ roce 2006, i kdyÏ pÛvodnû mûla b˘t
zahájena aÏ v následujícím. To nám
situaci komplikovalo. Tfietí smûna je
samozfiejmû nároãná, protoÏe je men‰í

procento lidí, ktefií mají zájem na noã-
ní smûnû pracovat. Osobnû si myslím,
Ïe ná‰ systém je pro ãeskou populaci
lep‰í, neÏ systém smûn v TPCA, tedy
jakoby dvou a dvou smûn, nebo nepfie-
trÏit˘ provoz v rámci dvou smûn. Mys-
lím, Ïe je to lep‰í i neÏ systém, kter˘
zkou‰el Peugeot na Slovensku, tzn. stá-
lé tfietí smûny, tj., Ïe ti lidé by si smûny
nestfiídali, ale byla by zde ãást lidí, kte-
rá by dûlala stabilnû noãní smûny, sta-
bilnû odpolední, stabilnû ranní.To si
myslím, Ïe není ideální ani pro lidsk˘
organismus. Ná‰ systém stfiídání tfií
smûn je osvûdãen˘ a myslím, Ïe z tûch
v‰ech systémÛ nejlep‰í.“

Prohlásil jste, že do roku 2015
chce Škoda Auto překročit hrani-
ci miliónu vyrobených vozů. Zna-
mená to, že počet zaměstnanců
v České republice ještě vzroste?

„Ten rÛst by mûl pfiijít pfiedev‰ím
v Asii.To nesouvisí s pracovní silou, ale
i s trhem. Ná‰ podíl na trhu v Evropû
velmi slu‰nû roste, ale velk˘ potenciál
rÛstu je právû v âínû, Indii a Rusku.
V Indii máme svÛj vlastní závod, do
âíny jsme prodali licenci a zaãínáme
vyrábût v první polovinû leto‰ního roku
a v Rusku byl poloÏen základní kámen
závodu v Kaluze, takÏe v Rusku zaãne
v roce 2007 montáÏ a od roku 2009
standardní v˘roba v novém závodû.
NárÛst musí pfiijít právû z tûchto trhÛ.“

Znamená to tedy, že dramatický
nárůst produkce v rámci České
republiky se už nedá předpokládat?

„Nechci mluvit v konkrétních ãíslech,
ale nebude to uÏ dramatick˘ nárÛst, roz-
hodnû ne o 50 ãi 100 %. Ten hlavní
nárÛst musí pfiijít právû z v˘chodu.“

Do jaké míry se bude vyrábět
v Číně?

„Podíl místní produkce bude v âínû
asi nejvy‰‰í ze v‰ech souãasn˘ch zahra-
niãních závodÛ, a to z nûkolika dÛvo-
dÛ. Jednak jsou tak postaveny ãínské
pfiedpisy a, za druhé uÏ tam je subdo-
davatelská základna, která je schopná
vyrábût potfiebné díly.V Indii ani v Rus-
ku tomu tak není. Podíl místní v˘roby
se v âínû ve finále mÛÏe pohybovat
kolem 60–70 %, coÏ je pomûrnû více,
neÏ v ostatních zemích.“

To znamená, že i když tedy u nás
nevzroste produkce kompletních
aut, tak výroba dílů, které se do
těchto zemí budou dodávat, ještě
radikálně poroste. 

„Urãitû, poãítáme s nárÛstem v˘ro-
by, poãítáme i s mírn˘m nárÛstem
poãtu zamûstnancÛ. Ale nechceme
a nemÛÏeme si ani dovolit, aby obojí
rostlo v nepfiímé úmûfie. RÛst v˘roby
musí b˘t strmûj‰í neÏ rÛst personálu,
coÏ musíme dohnat zv˘‰enou produk-
tivitou práce.To je dal‰í premisa na‰í
úspû‰nosti a jedinû tak si mÛÏeme udr-
Ïet nûjakou rozumnou ziskovost.Tlak
na zv˘‰ení produktivity práce jak v pfií-
mé, tak i nepfiímé oblasti je proto vel-
mi siln˘ a nárÛst poãtu pracovníkÛ vel-
mi pozvoln˘.“ v
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O POSTAVENÍ ZNAČKY
PEUGEOT NA ČESKÉM
TRHU JSME HOVOŘILI
S GENERÁLNÍM ŘEDITE-
LEM PEUGEOTU ČESKÁ
REPUBLIKA JEANEM
CLAUDEM FONTASEM

ANTONÍN MATĚJKA A VLADI-
MÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

PRAHA | Peugeot se s rozebûhnutím
projektu TPCA zafiadil mezi znaãky
s v˘robou v âeské republice. Produk-
ce v Kolínû dosáhla v loÀském roce
plánovaného rozsahu. Souãasnû se ale
prodejní bilance znaãky v âeské
republice ponûkud zhor‰ila, i kdyÏ se
nejedná o dramatick˘ pokles.

Francouzské automobilky jsou na
českém trhu vcelku úspěšné.
Všechny značky ale procházejí
pravidelnými obdobími poklesu
a vzestupu a nedosahují stabil-
ních výsledků. Jak si to vysvětlu-
jete v případě Peugeotu?

„Myslím, Ïe na‰e ãinnost probíhá
v cyklech.Tyto cykly závisí pfiedev‰ím
na pfiedstavování nov˘ch produktÛ.To
znamená, Ïe uvedeme na trh nov˘
model a od jeho uvedení po dobu jed-
noho nebo pÛl druhého roku mÛÏeme
tûÏit ze ‰Èastného fietûzce následují-
cích událostí.V‰e se odvíjí od v˘robkÛ.
Zaãali jsme zde s modelem 206, kter˘
zaznamenal celosvûtov˘ úspûch, neboÈ
se jej doposud prodalo 5 800 000, coÏ
je velmi dobr˘ v˘sledek, a pak pfii‰el
dal‰í velk˘ úspûch – model 307.

Av‰ak my jsme témûfi  po dobu dvou
let nemûli v˘znamnou produktovou
událost, kromû uvedení modelu 107,
kter˘ se vyrábí v âeské republice.
A nyní se podívejte na prodejní v˘sled-
ky Peugeotu od ãervna loÀského roku,
kdy jsme na trh uvedli model 207.Vidí-
te, Ïe prodej modelu 207 v˘raznû ros-
te.To znamená, Ïe ná‰ v˘voj probíhá
v cyklech a nyní podle mû Peugeot
posílí, neboÈ budeme mít silnou pozici
získanou v podobû nov˘ch produktÛ.“

Souhlasíme, že model 107 není
typický vůz pro český trh. Přesto
jde podle našeho názoru i o pro-
marněnou příležitost, protože
Peugeot nevyužívá skutečnost,
že je v České republice i domácím
výrobcem.

„Pravdûpodobnû máte pravdu. Mûli
bychom získat urãitou oporu, kdyÏ uÏ
jsme v âeské republice domácím
v˘robcem. Myslím si ale, Ïe zde znaãka
Peugeot má velmi dobré image. KdyÏ
porovnám prodeje modelu 107 s pro-
deji obdobn˘ch produktÛ, na‰e v˘sled-
ky jsou dobré. Nelze tedy tvrdit, Ïe
nevyuÏíváme této pfiíleÏitosti pro zv˘-
‰ení image. Otázkou spí‰e je, a na tu
nedokáÏi odpovûdût, zda máme odpo-
vídající postavení díky tomu, Ïe jsme
zde v âeské republice místním v˘rob-

cem. Nejspí‰e nikoliv, av‰ak získání
této podpory nûkdy vyÏaduje del‰í
dobu potfiebnou k tomu, abychom tak
byli na trhu pfiijímáni.“

Na pařížském autosalonu jsme
s panem Schanzem hovořili
o aktivitách Peugeotu ve výcho-
doevropských zemích. Víme, že
není zodpovědný za Českou
republiku, ale je zde mnoho

podobných rysů. Pan Schanz
uvedl, že Peugeot v blízké
budoucnosti připravuje speciální
verze některých svých modelů
pro specifické trhy. Je možné oče-
kávat nějaké speciální verze řek-
něme pro český, slovenský a pol-
ský trh?

„To si nemyslím, protoÏe, poÏadavky
ãeského zákazníka jsou zcela stejné
jako poÏadavky kupujících ve Francii
ãi Nûmecku. Nacházíme se v Evropû
a pro Evropu musíme navrhovat
naprosto stejn˘ v˘robek. JestliÏe pan
Schanz hovofií o specifick˘ch v˘rob-
cích, pravdûpodobnû má na mysli
modely urãené pro JiÏní Ameriku,Asii,
Afriku, ne v‰ak pro Evropu. âím více
verzí v˘robku v Evropû vytváfiíte, tím
je produkce draÏ‰í. Zde urãitû existuje
moÏnost sníÏením poãtu verzí dosáh-
nout úspor, ale dÛleÏitá je i spokoje-
nost zákazníka.A ãesk˘ zákazník potfie-

buje b˘t uspokojen stejnû, jako fran-
couzsk˘ nebo nûmeck˘ a my musíme
kaÏdému nabízet stejn˘ v˘robek a stej-
n˘ servis.“
Hodně se diskutuje o modelu 206
sedan. Víme, že u tohoto vozu
není problém splnit západoevrop-
ské emisní a bezpečnostní stan-
dardy. Mohla by to proto být zají-
mavá alternativa k Renaultu Tha-
lia. Objeví se tento model na čes-
kém trhu?

„Zajisté se jedná o vÛz s podobnou
filozofií.Ale musím zatím konstatovat,
Ïe nebylo rozhodnuto prodávat 206
sedan v âeské republice a dokonce ani
ve vût‰inû evropsk˘ch zemí.“ 

Vraťme se k modelu 207. Zdá se,
že se na českém trhu tento auto-
mobil nabízí vesměs v dražších
verzích přesto, že zdejší trh je
zaměřen především na cenu. 

„V tom s vámi nemohu souhlasit. Jed-
ná se o konkurenceschopnost v˘rob-
ku. Pfied tím, neÏ jsem se stal generál-
ním fieditelem Peugeotu v Chorvatsku
a nyní v âeské republice, jsem mûl na
starosti oceÀování v˘robkÛ pro Evro-
pu. PouÏíval jsem urãitou metodu jak

stanovit pozici ceny na  trhu. Mohu
vám fiíci, Ïe cena modelu 207 bez jaké-
koli slevy je velmi obvyklá. Je to cena,
která je zajímavá v âeské republice
více neÏ v jin˘ch zemích.Základní cena
základní verze bez jakékoli slevy je 299
900 Kã. MÛÏete si tuto cenu porovnat
na ãeském trhu a uvidíte, Ïe je skuteã-
nû agresivní. Nechceme na tento v˘ro-
bek dávat slevu, protoÏe to není nutné.
Jakmile dáte na v˘robek slevu, sniÏuje-
te jeho zÛstatkovou hodnotu. Musíme
totiÏ vÏdy brát v úvahu, Ïe za tfii roky
nebo o nûco pozdûji se zákazník bude
snaÏit svÛj automobil opût prodat.
KdyÏ mu pokaÏdé dáte slevu, tak z ní
za tfii roky bude vycházet zÛstatková
hodnota. KdyÏ si zakalkulujete i zÛstat-
kovou hodnotu, tak vidíte, Ïe jestliÏe
drÏíte cenu, tak respektujete zákazníka.
ProtoÏe neÏ si zákazník koupí automo-
bil musí hodnû pracovat a ‰etfiit pení-
ze, k ãemuÏ je tfieba mít úctu. A my

máme tu ãest, Ïe si nás zákazník zvolí.
A v tom pfiípadû musíme vyvinout co
nejvût‰í úsilí, abychom ospravedlnili
jeho volbu a uchovali hodnotu penûz,
které do automobilu vloÏil. Pokud jde
o mû, jsem s touto cenou opravdu spo-
kojen.“

Jaký je váš názor na situaci na
českém trhu s převážně nejnižší-
mi cenami automobilů v Evropě
a mnoha slevami. Myslíte, že je
možné takovéto ceny držet dlou-
hodobě?

„Ne, to skuteãnû nikoli, protoÏe ros-
tou ceny surovin.Vy‰‰í ceny oceli, plas-
tÛ i pohonn˘ch hmot se promítají do
vy‰‰í ceny vozidel. KdyÏ se z dlouho-
dobého hlediska podíváme na seg-
ment mal˘ch vozÛ, tak následky zde
jsou samozfiejmû mnohem vût‰í. Ceny
draÏ‰ích vozidel rostou, ale u men‰ích
vozidel, coÏ je právû pfiípad âeské

republiky, si z dlouhodobého hlediska
nedokáÏi pfiedstavit, Ïe by se nezvy‰o-
valy ceny ne proto, Ïe je chceme zvy-
‰ovat, ale proto, Ïe máme povinnosti
i vÛãi své firmû. A je zde je‰tû jeden
aspekt. Hovofiíme o Ïivotním prostfiedí
a jak víte, Peugeot jako první pfied
sedmi lety zavedl filtr pevn˘ch ãástic,
kter˘ po mnoho let nikdo jin˘ nepou-
Ïíval.To ukazuje, jak se plnû vûnujeme
ochranû pfiírody.V Evropû se zavádûjí
stále pfiísnûj‰í pravidla - máme Euro IV,
v roce 2008 bude Euro V. Já tento v˘voj
plnû chápu, ale je potfieba také vzít
v úvahu obtíÏe, které to pfiiná‰í. Norma
Euro IV stojí v‰echny znaãky hodnû
penûz a Euro V bude také hodnû stát.
Av‰ak bûhem této doby se vÛbec
nezvy‰uje cena automobilÛ. A tak
pokud vezmete v úvahu na jedné stra-
nû draÏ‰í suroviny a na stranû druhé
nové pfiedpisy, které jsou zde pro kaÏ-
dého, pak je jasné, Ïe nakonec nastane
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Nyní Peugeot  

Chtûli bychom
neustále
zlep‰ovat svoji
pozici na
ãeském trhu.
Model 207 nám
k tomu v˘raznû
pomÛÏe.
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problém s cenou. Sleduji obtíÏe v‰ech
znaãek a vím, Ïe mnoho hlavních
v˘robcÛ v Evropû i ve svûtû se s tímto
problémem pot˘ká.“

Mnoho značek v České republice
má potíže s prodejci, ale zdá se,
že to není případ Peugeotu.

„Opravdu ne.Máme stabilní prodejní
síÈ 35 prodejcÛ a mÛÏeme na ni b˘t hrdí,
protoÏe opravdu bojuje a vede si skuteã-
nû nejlépe,pokud jde o dosaÏení na‰eho
hlavního cíle, kter˘m je spokojenost
zákazníkÛ.Mluvili jsme o slevách a tuto
otázku je moÏné s tím spojit. JestliÏe
bychom chtûli pokraãovat v poskytování
slev,nûktefií z prodejcÛ by se dostali do
problémÛ,pokud jde o ziskovost. Jediná
cesta,kterou pro nás vidím, je proto zvy-
‰ování spokojenosti zákazníkÛ, protoÏe

zákazník je ochoten zaplatit o nûco více,
i kdyÏ nikdy nevíme o kolik, jestliÏe si je
jist, Ïe pfii pfiíchodu k prodejci Peugeotu
je co nejlépe uvítán a je maximálnû
uspokojen z hlediska prodeje  i popro-
dejního servisu.Máme tedy jedinou moÏ-
nost a tou je b˘t nejlep‰í z hlediska spo-
kojenosti zákazníka.“

Jaký je váš hlavní cíl pro začínají-
cí rok? V lednu se objevila nová
Škoda Fabia a Kia cee‘d ze Slo-
venska, což budou velcí konku-
renti.

„Ano, na ãeském trhu je silná konku-
rence, to máte pravdu. Na‰ím cílem je
obnovit na‰i pozici na trhu. Jak toho
chceme dosáhnout? Zcela jistû spokoje-
ností zákazníkÛ a nov˘m modelem 207.
Také hodláme v roce 2007 uvést na trh
nov˘ v˘robek.A jakou pozici chceme
získat? Musíme b˘t realisty. Nefiíkám, Ïe
se chystáme stát se ãíslem jedna nebo

dvû za ·kodou, ale fiíkám, Ïe chceme na
ãeském trhu krok za krokem rÛst. Ne
pfiíli‰ rychle, ale spolehlivû.A jedin˘m
zpÛsobem, jak toho dosáhnout, je pfie-
svûdãit kaÏdého zákazníka, Ïe mu
mÛÏeme poskytnout vût‰í uspokojení,
Ïe mu mÛÏeme nabídnout dobr˘ v˘ro-
bek, dobrou kvalitu a dobrou zÛstatko-
vou hodnotu.TakÏe cílem pro rok 2007
je samozfiejmû rÛst.“
Strávil jste mnoho let v Chorvat-
sku. Můžete porovnat chorvatský
a český trh?

„Trh v âeské republice je stabilní,
protoÏe kdyÏ vezmete prÛmûr za pût,
‰est let, pohybujete se vÏdy kolem
165 000 automobilÛ. Nevím jestli
poroste i letos, ale pro nadcházející tfii
roky mÛÏeme oãekávat mírn˘ rÛst.Trh
je tu na vy‰‰í úrovni neÏ v Chorvatsku.

Chorvatsko hodnû kolísá, neexistuje
tam Ïádná kategorie N1 a není zasaÏen
obrovsk˘mi slevami, jako je tomu
v âeské republice.To jsou hlavní rozdí-
ly, které vidím mezi tûmito dvûma
trhy.“

V České republice roste problém
s dovozem ojetých automobilů.
Víme, že Peugeot je jednou z nej-
oblíbenějších značek i mezi ojetý-
mi automobily. Představuje to pro
vás problém nebo je to příznivé?

„Dovoz ojetin zcela jistû pfiedstavu-
je problém. DÛleÏité je vûdût, jaké
emisní pfiedpisy tyto automobily plní,
neboÈ kdyÏ se dovezou fieknûme auto-
mobily splÀující pfiedpisy Euro 3
a Euro 4, je problém z hlediska Ïivot-
ního prostfiedí men‰í. Pokud se ale
dováÏí staré automobily, které splÀují
pfiedpisy Euro 2, pfiíspûvek k ochranû
Ïivotního prostfiedí je nulov˘, ba nao-
pak. To je podle mne nejvût‰í úskalí
dovozu ojet˘ch automobilÛ. Samozfiej-
mû problém je i v tom, Ïe toto prostfie-
dí dává základ nízk˘m cenám automo-
bilÛ na trhu.“ v
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Vývoj počtu prodaných resp. registrovaných automobilů značky Peugeot 
v České republice

rok osobní podíl na trhu užitkové podíl na trhu celkem
1999 prodej 5173 3,54 % 1089 7,28 % 7351
2000 prodej 6936 4,60 % 1192 8,48 % 8128
2001 prodej 8344 5,48 % 1150 8,23 % 9494
2002 prodej 8785 5,95 % 1224 8,82 % 10009
2003 prodej 8732 5,84 % 2050 11,32 % 10782
2004 prodej 6309 4,74 % 2886 10,80 % 9195
2004 registrace 6650 5,29 % 2916 10,08 % 9566
2005 registrace 5661 4,44 % 2908 7,45 % 8569
2006 registrace 5772 4,66 % 2681 5,42 % 8453

Registrace jednotlivých
modelů v České repub-
lice v roce 2006

(osobní i užitkové verze dohromady)
model nové registrace (ks)
Peugeot 1007 108
Peugeot 107 563
Peugeot 206 2525
Peugeot 207 867
Peugeot 307 1612
Peugeot 407 608
Peugeot 607 103
Peugeot 807 72
Peugeot Boxer 692
Peugeot Expert 117
Peugeot Partner 980

30,6 %

6,8 %11,9 %

10,5 %
0,9 %

1,2 %

8,4 %

19,5 %
7,4 %

1,3 %

1,4 %

Prodej jednotlivých modelů Peugeotu v ČR v roce 2006
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ABY AUTOMOBIL MOHL
ZÍSKAT OCENĚNÍ AUTO-
BEST, MUSÍ BÝT NEJLEPŠÍ
NABÍDKOU PRO PRŮMĚR-
NÉHO ZÁKAZNÍKA V REGI-
ONU.

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Organizace AutoBest je jedinou
mezinárodní nezávislou porotou, která
se zamûfiuje na zemû s rozvíjejícími se
trhy. Letos ãlenové poroty AutoBest
pocházeli ze tfiinácti zemí  13 zemí -
Bulharska, Kypru, Chorvatska, Makedo-
nie (FYROM), Polska, Rumunska, Rus-
ka, Srbska, Slovenska, Slovinska,Turec-
ka a Ukrajiny. Od roku 2007 bude mít
zastoupení v jury i Maìarsko, ãímÏ se
zavr‰í pokrytí v‰ech nejdÛleÏitûj‰ích
trhÛ s automobily v tomto regionu.
AutoBest je druhou nejvût‰í nezávislou

motoristickou porotou v Evropû. Orga-
nizace AutoBest se od jin˘ch podob-
n˘ch li‰í tím, Ïe kromû nejlep‰ích auto-
mobilÛ oceÀuje dal‰ími cenami
i pomoc rozvoji automobilového prÛ-
myslu a motorismu v tomto regionu.
Pfiitom bere v potaz nabídku nov˘ch
pracovních pfiíleÏitostí, podporu ekolo-
gick˘ch iniciativ a zvy‰ování vzdûla-
nosti v regionu.

Způsob hodnocení
Do hodnocení v rámci AutoBest

mohou b˘t zafiazeny jen automobily
uvedené na trh v prÛbûhu konãícího
kalendáfiního roku nejménû v pûti
ãlensk˘ch zemích. ProtoÏe se musí jed-
nat o model urãen˘ pro prÛmûrné
zákazníky nesmí cena základní verze
hodnoceného vozu pfiesáhnout hranici
15 000 eur vã. DPH (asi 400 000 Kã).
Z vozÛ vyhovujících tûmto podmín-
kám porotci v prvním kole vybírají
pûtici finalistÛ – automobilÛ, které

podle jejich názoru nejlépe odpovídají
duchu ankety.

Pfii finálovém hodnocení se kaÏd˘
z finalistÛ posuzuje podle 13 pfiesnû
definovan˘ch kritérií na základû jeho
postavení na konkrétním trhu. KaÏdé-
mu z kritérií náleÏí urãit˘ poãet bodÛ,
v nûmÏ se odráÏí jeho dÛleÏitost z hle-
diska potfieb zákazníkÛ v na‰em regio-
nu. NejdÛleÏitûj‰ím kritériem, hodno-
cen˘m nejvût‰ím poãtem bodÛ, je
samozfiejmû prodejní cena. Pfiitom se
klade dÛraz pfiedev‰ím na cenu základ-
ní verze.

Boj o vítûzství mezi pûti finalisty byl
tentokrát velmi tûsn˘.Bylo to dáno i tím,
Ïe tfii nejvût‰í favorité patfiili do stejné
kategorie.KaÏd˘ z finalistÛ má své nepo-
piratelné pfiednosti, pro které jej budou
volit urãité skupiny zákazníkÛ.

Každý v něčem vyniká
Celkov˘m vítûzem se stal Opel Corsa

tûsnû pfied Fiatem Grande Punto a Peu-

geotem 207. Zajímavé pfiitom je, Ïe
v nejvíce cenûn˘ch ekonomick˘ch kri-
tériích tentokrát nebyl nejúspû‰nûj‰í
celkov˘ vítûz, ale Fiat Grande Punto
a pokud bychom pominuli ekonomická
kritéria, tak byl nejv˘‰e hodnocen˘m
vozem Peugeot 207. Opel Corsa tedy
zvítûzil díky silnému postavení ve v‰ech
jednotliv˘ch hodnoceních. Opel Corsa
byl nejlep‰í v hodnocení v‰ech tfií tech-
nick˘ch kritérií (ovladatelnosti, dynami-
ky a celkové technické úrovnû) a dále
v posuzování bezpeãnosti a kvality pro-
dejní sítû. Fiat Grande Punto se ukázal
jako nejlep‰í z hlediska prodejní ceny,
hospodárnosti a dostupnosti náhrad-
ních dílÛ. U Peugeotu 207 byl vyhodno-
cen za nejlep‰í design, a to jak vnûj‰í,
tak i interiéru, a dále komfort a vlivu na
Ïivotní prostfiedí. ·koda Roomster podle
oãekávání pfiedãila své soupefie s ohle-
dem na uÏitné vlastnosti.

„Byla to velmi tvrdá soutûÏ plná sil-
n˘ch konkurentÛ. Nové Corse se poda-

Výsledky AutoBest 2007 podle kritérií
Design interiér exteriér celkem
rozděleno bodů 230 390 520

1. Peugeot 207 36 112 148

2. Fiat Grande Punto 32 102 134

3. Opel Corsa 35 94 129

4. Škoda Roomster 16 52 68

5. Hyundai Accent 11 30 41

Technická kritéria ovladatelnost dynamika tech. úroveň celkem
rozděleno bodů 130 130 130 390

1. Opel Corsa 39 35 37 111

2. Peugeot 207 34 34 35 103

3. Fiat Grande Punto 33 34 31 98

4. Škoda Roomster 14 15 16 45

5. Hyundai Accent 10 12 11 33

Užitná kritéria komfort užit. vlastnosti celkem
rozděleno bodů 130 260 390

1. Škoda Roomster 17 69 86

2. Opel Corsa 32 53 85

3. Peugeot 207 33 50 83

4. Fiat Grande Punto 31 41 72

5. Hyundai Accent 17 47 64

Provozní kritéria bezpečnost hospodárnost vliv na živ. prostř.
rozděleno bodů 130 260 130 520

1. Opel Corsa 39 61 31 131

2. Fiat Grande Punto 29 69 31 129

3. Peugeot 207 34 59 32 125

4. Hyundai Accent 13 41 20 74

5. Škoda Roomster 15 30 16 61

Ekonomická kritéria prod. cena prod. síť dostupnost náhr. dílů celkem
rozděleno bodů 780 260 260 1300

1. Fiat Grande Punto 219 64 59 342

2. Opel Corsa 199 60 65 324

3. Peugeot 207 138 55 52 245

4. Hyundai Accent 143 38 40 221

5. Škoda Roomster 81 43 44 168

Dosavadní vítězové AutoBest
rok 1. 2. 3.
2002 Škoda Fabia Sedan Peugeot 307 Opel Corsa

2003 Citroën C3 Fiat Stilo Toyota Corolla

2004 Fiat Panda Opel Meriva Renault Mégane Sedan

2005 Dacia Logan Škoda Octavia Opel Astra

2006 Kia Rio Ford Focus Renault Clio

2007 Opel Corsa Fiat Grande Punto Peugeot 207

Někteří další držitelé cen z minulých let:
CompanyBest: 2001 OMV, 2002 Peugeot, 2003 Robert Bosch, 2004 neuděleno,
2005 UkrAvto

ManBest: 2001 Ferdinand Piëch (VW), 2002 Louis Schweitzer (Renault), 2003
Jean-Martin Folz (Peugeot) a Fudžijo Čo (Toyota), 2004 Jean-Luc Menard
(Renault/Dacia), 2005 Alfredo Altavilla (Fiat)

EcoBest: 2001 Renault group, 2003 Ford Conservation Award, 2005 Michelin
Challenge Bibendum

SafetyBest: 2003 Renault, 2004 EuroNCAP, 2005 Volvo Cars

DesignBest: 2002 Murat Günak, 2003 Škoda Design Center, 2005 Peugeot
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Anketa AutoBest   

RUDOLF KARPAT S DRŽITELEM OCENĚNÍ MANBEST JEANEM-CHARLESEM LIEVENSEMh ČLEN JURY PIOTR FRANKOWSKI PŘEDÁVÁ CENU COMPANYBEST PRODEJNÍMU ŘEDITELI
FIATU AUTO GERRYMU CLARKEMU

h

Auto Data News 01_07  23.2.2007  10:32  Stránka 14



G

Auto Data & News | Leden/únor 2007 | Ze světa 15

fiilo zvítûzit díky své celkové finanãní
pfiitaÏlivosti a proto, Ïe prokázala svou
konkurenceschopnost podle v‰ech
mûfiítek, která ãlenové poroty pouÏíva-
jí. Jen tûsnû za ní následovaly Fiat
Grande Punto a Peugeot 207.V‰echny
tyto vozy jsou skvûl˘mi automobily
pro v‰echny lidi Ïijící v zemích, které
porota reprezentuje, a dobfie se tam
prodávají. Zvítûzit v‰ak mÛÏe pouze
jeden. Nová Corsa v porovnání s pfied-
chozí generací pfiedstavuje pfievratnou
zmûnu, za automobilem stojí zcela
nová filozofie, a to se cení,“ uvedl pan
Dan Vardie, pfiedseda novináfiské jury.

DALŠÍ OCENĚNÍ
Jako Spoleãnost roku 2006 (Compa-

nyBest) byla za vynikající oznámené
v˘sledky zvolena skupina Fiat Auto.Ta
svou ãinností v posledních mûsících
dokázala, Ïe návrat zpût mezi nejlep‰í
je vÏdy moÏn˘, pokud je k dispozici
jasná vize o budoucnosti, dobré v˘rob-

ky a odhodlání drÏet náklady na nízké
úrovni a pfiísnû zachovávat politiku
zdravé spoleãnosti. V rámci regionu
organizace AutoBest má spoleãnost
Fiat Auto vysoce cenûn˘ závod v Pol-
sku a své vozy vyrábí i v rámci spoleã-
ného podniku Tofas v Turecku.

Nejlep‰ím muÏem roku 2006
(ManBest) byl zvolen viceprezident
spoleãnosti Kia Motors Europe Jean-
Charles Lievens, kter˘ sehrál klíãovou
roli v evropském úspûchu automobil-
ky a je autorem revoluãní sedmileté
záruãní doby. Jean-Charles Lievens
rovnûÏ dohlíÏel na zavádûní prÛmyslo-
vého postupu v továrnû v Îilinû na
Slovensku, která se má stát nejefektiv-
nûj‰í automobilovou továrnou v Evro-
pû. Pfiitom urãoval mûfiítka kvality tak,
aby v˘robky z Îiliny patfiily po strán-
ce kvality mezi ty nejlep‰í a plnû
odpovídaly poÏadavkÛm evropsk˘ch
zákazníkÛ.

UÏ dfiíve byli oznámeni drÏitelé dal-
‰ích cen – cenu MediaBest získal rusk˘
motoristick˘ ãasopis Auto review, oce-
nûní DesignBest bylo udûleno spoleã-
nosti Giugiaro Design, a to zejména
Fabriziovi Giugiarovi, ocenûní Safety-
Best získal Jaguar za v˘suvnou kapotu
u nového modelu XK, cena EcoBest

2006 byla udûlena spoleãnosti Toyota
Motor za její angaÏovanost v oblasti
hybridních automobilÛ, SportBest zís-
kal polsk˘ jezdec formule 1 Robert
Kubica a TechnoBest náleÏí Hondû za
pozoruhodn˘ systém pohonu v‰ech
kol modelu Legend. v

  2007 In order to obtain the AutoBest
award it must be the best offer for
mainstream customer in the region.

AutoBest organization is the only inter-
national independent jury focusing on
countries with developing markets.
This year, AutoBest members of the
Jury came from 13 countries - Bulgar-
ia, Cyprus, Croatia, Former Yugosla-
vian Republic of Macedonia (FYROM),
Poland, Romania, Russia, Serbia, Slo-
vakia, Slovenia, Turkey and Ukraine.
Starting 2007 also Hungary will be rep-
resented in Jury. This will culminate
coverage of all important car markets
in this region. AutoBest is the second
biggest independent motorist Jury in
Europe. AutoBest organisation differs
from similar ones by the fact that it
awards not only the best cars but by
means of other awards also support,
which is provided for development of
automotive industry and motoring in
this region. It takes into account new
job opening, support of environmental
activities and increase of education
within the region.

THE WAY OF EVALUATION
Within the AutoBest evaluation can be
put only these cars, which are
launched in the market at least in five
member countries during the ending
calendar year. Because a model must
be destined for mainstream cus-
tomers, the price of the basic version
of an evaluated car cannot be higher
than 15 000 euro including VAT. In the
first turn the Jury chooses from cars
meeting these requirements five final-
ists. These cars, according to the Jury
opinion, satisfy in the best way the
spirit of the competition. 
In the final vote each of the finalists is
evaluated according to 13 strictly
defined criteria based on a car position
in the specific market. Each criterion
counts a specific number of points
reflecting a different importance
according to needs of customers in our
region. The most important criteria is
the price, which is evaluated by the
highest number of points. Emphasis is
put especially on the basic version
price.
Fighting among five finalists was this
time very tough. The reason for this
was also the fact that three biggest
favourites were from the same catego-
ry. Each of the finalists has undeniable
strong points because of which specif-
ic groups of customers will choose
these cars.

EACH OF THEM EXCELS IN
SOMETHING
The overall winner became Opel Corsa
closely followed by Fiat Grande Punto
and Peugeot 207. It is interesting that
in the most appreciated economic cri-
teria the overall winner was not the
most successful car. It was Fiat Grande
Punto instead. In case of omitting eco-
nomic criteria the most evaluated car
would be Peugeot 207. It is evident
that Opel Corsa has won thanks to the
strong position in all individual evalua-

tions. Opel Corsa was the best car in
evaluation of all three technical criteria
(handling, dynamics and overall techni-
cal level) and also in evaluation of safe-
ty and service network quality. Fiat
Grande Punto proved to be the best as
far as price, economy and availability of
spare parts were concerned. 
The best features at Peugeot 207 proved
to be design both of the exterior and
interior, comfort and effects caused to
environment. Škoda Roomster, as was
expected, beat its rivals due to function-
ality.
“It was a very tough competition, with
strong competitors. The new Corsa
managed to win thanks to an overall
value for money and because it proved
to be competitive in many of the crite-
ria’s followed by the Jury members. It
was closely followed by Fiat Grande
Punto and Peugeot 207. All these three
cars are simply great cars for all the
people living in the countries represent-
ed by the Jury, with strong sales. How-
ever, we can have only one winner. The
new Corsa represents a revolution com-
pared with the previous generation,
a completely new philosophy is behind
the car and this paid back”, Mr. Dan
Vardie Jury Chairman, stated. 

FURTHER AWARDS
As CompanyBest 2006 was voted Fiat
Auto for the outstanding results
announced by the company. This com-
pany have proved in recent months that
return among the best is always possi-
ble with clear vision about the future,
good products and dedication in keep-
ing costs down and strictly following
healthy company policies. Within the
coverage of AutoBest the company Fiat
Auto has got highly appreciated factory
in Poland and it produces its cars also
within the franchise factory Tofas in
Turkey. 
Jean-Charles Lievens, the Executive
Vice President of KIA Motors Europe
was elected as the ManBest 2006. His
role in the European success of KIA is
decisive. He is the author of the revolu-
tionary 7 years warranty. Jean-Charles
Lievens also supervised implementa-
tion of the industrial process in Zilina
factory in Slovakia, which is going to
become the most efficient car factory in
Europe. He set the quality benchmarks
so as the products from Žilina become
among the best as far as quality is con-
cerned and fully meet European cus-
tomers needs.
Winners of other awards were
announced earlier. The award Medi-
aBest was given to the Russian motorist
magazine Auto review. The award
DesignBest was given to the company
Giugiaro Design, especially to Fabrizio
Giugiaro. Jaguar gained the award
SafetyBest for the pop-up hood used in
the new model XK. The award EcoBest
was given to Toyota Motor Company for
its involvement in the field of hybrid
cars. The award SportBest was gained
by Polish F1 driver Robert Kubica and
the award TechnoBest belongs to Hon-
da for its remarkable all wheel drive
system used in the model Legend. v

AutoBest 2007

PŘEDSEDA JURY DAN VARDIE A NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITEL OPELU HANS DEMANT ODHALUJÍ
VÍTĚZNÝ AUTOMOBIL

h

Konečné výsledky AutoBest 2007

1. Opel Corsa 780 bodů
Malý tří- nebo pětidveřový hatchback dlouhý 3999 mm s rozvorem 2511 mm a zavaza-
dlovým prostorem 285 l. Výrobce: Opel (GME) v Eisenachu (Německo) a Zaragoze
(Španělsko).

2. Fiat Grande Punto 775 bodů
Malý tří- nebo pětidveřový hatchback dlouhý 4030 mm s rozvorem 2510 mm a zavaza-
dlovým prostorem 275 l. Výrobce: Fiat Auto v Melfi a Mirafiori (Itálie).

3. Peugeot 207 704 body
Malý tří- nebo pětidveřový hatchback dlouhý 4030 mm s rozvorem 2540 mm a zavaza-
dlovým prostorem 270 l. Výrobce: PSA v Poissy (Francie), Trnavě (Slovensko) a Villa-
verde (Španělsko).

4. Hyundai Accent 433 bodů
Malý čtyřdveřový sedan dlouhý 4280 mm s rozvorem 2500 mm a zavazadlovým pro-
storem 390 l. Výrobce: Hyundai v Asanu (Turecko).

5. Škoda Roomster 428 bodů
Malé pětidveřové MPV dlouhé 4205 mm s rozvorem 2617 mm a zavazadlovým prosto-
rem 530 l. Výrobce: Škoda Auto v Kvasinách (Česká republika).
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WOJCIECH MASALSKI,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL GM
PRO ČESKOU A SLOVEN-
SKOU REPUBLIKU

Opel má velmi dobré automobily,
ale ty po uvedení rychle ztrácejí
svůj podíl trhu. Tento problém
nastal u Vectry, která své kvality
nikdy plně nevyužila, a zdá se, že
také Astra není tak úspěšná, jak
by odpovídalo možnostem toho-
to vozu. V případě Astry hovořím
o českém trhu, protože v západní
Evropě je velmi úspěšná, avšak
u nás její prodejnost neodpovídá
pozici, jakou by tento automobil
mohl mít. 

„Je velmi tûÏké nesouhlasit s va‰ím
názorem. Je nutné si poloÏit otázku,
proã tomu tak v pfiípadû Astry je.
Pokud jde o vlastnosti v˘robku, dostup-
né v˘bavy i design, pak si myslím, Ïe se
jedná o urãit˘ prÛlom z hlediska nabí-
zeného portfolia v˘robkÛ.Tady se mi to
zatím je‰tû nestalo, ale v mém pfiedcho-
zím pÛsobi‰ti jsem od na‰ich konku-
rentÛ, od sv˘ch kolegÛ pracujících
v jin˘ch spoleãnostech, sl˘chal, Ïe na
trh uvádíme v˘borné automobily.
Pokud jde o Opel Astra, zákazníci, ktefií
na tento automobil ãekali, oceÀovali
velkolep˘ design.Vy se v‰ak ptáte na
to, proã si tuto pozici po uvedení vozu
na trh nedokáÏeme udrÏet. Na tuto
otázku je obtíÏné odpovûdût, ale mys-
lím si, Ïe jedním z problémÛ pfii zavá-
dûní Astry bylo stanovení ceny. NeboÈ
v pfiípadû Astry cena ve skuteãnosti
nebyla na odpovídající úrovni. Je zfiej-
mé, Ïe to je vûc, která má ve stfiední
Evropû velk˘ v˘znam. Nyní, pfii uvádû-
ní nové Corsy na trh, se snaÏíme ze
v‰ech sil stanovit cenu na atraktivní,
konkurenceschopné úrovni.A z reak-
ce, pfiicházející od zákazníkÛ i z prodej-
ních míst, ale také na základû poãtu
objednávek jsem pfiesvûdãen, Ïe jdeme
správn˘m smûrem.Tato cena je dobrá
a od zákazníkÛ víme, Ïe v˘robek je
také v pofiádku. Nyní jde o to, jak udr-
Ïet tuto úroveÀ zájmu.

V případě Corsy ale hrozí jedno
nebezpečí. Nová generace nabízí
mnohem vyšší kvalitu než před-
chozí model. Není riskantní před-
kládat automobil za ta nízkou
cenu, protože si myslím, že toto
auto je mnohem lepší než odpoví-
dá základní ceně.

„Tû‰í mû, kdyÏ sly‰ím takov˘ názor
na ná‰ v˘robek.To je skvûlé. Myslím si,
Ïe tento v˘robek je velmi dobr˘ z hle-
diska kvality, designu i v˘bavy. Je to
mÛj subjektivní názor, neboÈ pracuji
u GM, ale sly‰íme to i na prodejních
místech.A nyní ke strategii stanovení
ceny. S na‰imi konkurenty svádíme boj
o srdce zákazníkÛ. Jsem pfiesvûdãen, Ïe
ná‰ v˘robek by mohl pfiekonat konku-
renty. Do segmentu pfiicházejí tfií, ãtyfii
noví hráãi s nov˘mi v˘robky. A je to
pozice tûchto jin˘ch v˘robkÛ, která sta-
novuje konkurenceschopnou úroveÀ
ceny.Tolik, pokud jde o cenu. Za druhé
bychom se chtûli vyhnout situaci, kdy
dobr˘ v˘robek pfiichází do prodejny, je

stanovena jako cena, a pak pfii podpÛr-
né kampani zaãnete tento v˘robek
nabízet ve slevû. Chceme zákazníkÛm
nabídnout v˘robek, kter˘ má dobrou
pozici, dobrou cenu, ale souãasnû se
vyhnout situaci, kdy na v˘robek posky-
tujeme slevu, neboÈ marketingové
a prodejní vyhlídky nejsou dobré
u v˘robku, kter˘ se okamÏitû podporu-
je slevou.

Znamená to, že vaše nová Corsa
není až tak levný automobil?
Myslím, že hovoříte více o ceně
a ne o kvalitě automobilu.

„Jde o to, zda mluvíme o na‰í diskusi
nebo o tom, co sdûlujeme zákazní-
kÛm. V podstatû jsme v zavádûcím
období, protoÏe stále zavádíme auto-
mobil na trh. Na to se musíme soustfie-

dit. Chtûli jsme se soustfiedit na pfií-
chod nové Corsy na trh, na nov˘ v˘ro-
bek. Chtûli jsme prezentovat novou,
zcela novou tváfi automobilu. Jedná se
o naprosto nov˘ design, kter˘ není jen
modifikací, je to úplnû nová generace.
Chtûli jsme prezentovat samotn˘ v˘ro-
bek a pak, jako souãást komunikaãní
kampanû, jsme také chtûli lidi informo-
vat, Ïe tento atraktivní design je k dis-
pozici za atraktivní cenu.A to bylo klí-
ãové. To je klíãov˘ bod zavádûcího
období od prvních dní Corsy na trhu.
A pak, a v tom máte naprostou pravdu,
v následné fázi po zavedení v˘robku,
se budeme více soustfieìovat na tech-
nické prvky vozu, budeme více infor-
movat o jeho vlastnostech a kvalitû.
Máme ‰tûstí, Ïe média, vy, pfiijala v˘ro-
bek velmi dobfie.“

Zajímalo by nás, jak si poradíte
s informací, že Corsa má stejný
základ jako Fiat Grande Punto.
Oba automobily jsme mohli krát-
ce po sobě vyzkoušet a zjistili
jsme, že jsou naprosto odlišné.
Nemohl by to pro vás být pro-
blém?

„To je právû to, na co se musíme sou-
stfiedit v následující fázi. AÈ jiÏ je to
podvozek nebo ovladatelnost v˘robku.
Takové prvky je nutné zdÛrazÀovat.
Pokud jde o vnímání vozu, design, jed-
ná se velmi odli‰n˘ automobil. ¤ekl
bych, Ïe nelze najít podobné rysy.
Z hlediska povrchové úpravy a kvality
interiéru, materiálÛ pouÏit˘ch u obou
automobilÛ, nenajdete podobnosti.
Pokud hovofiíme o platformû, jde
o technické fie‰ení, ale kdyÏ jde
o nastavení systému odpruÏení, vlivu
na ovladatelnost, jízdní komfort, bez-

peãnost, pak si myslím, Ïe Corsa má
v‰e, co naleznete u jin˘ch v˘robkÛ
Opelu a to velmi ãasto ve vy‰‰ích seg-
mentech.A to je to, ãím se Corsa, jak
doufám, odli‰uje, aniÏ tím chci nazna-
ãit, co je lep‰í a co hor‰í.“

Pro tříprostorový typ vozidla
máte další zajímavý automobil,
Astru Sedan. Jaké je vaše očeká-
vání, pokud jde o tento automobil
na našem trhu?

„Myslím si,Ïe v˘robek sám o sobû je to
docela zajímav˘,protoÏe velmi ãasto jsou
kompaktní sedany odvozeny z hatch-
backÛ a ãasto se stává, Ïe u nich ztratí-
te opravdové proporce automobilu.
Astra Sedan je velmi dobfie navrÏena
tak, aby v‰echny prvky spolu ladily.
Není to jako kufr pfiipojen˘ k hatch-

backu, coÏ mÛÏete vidût u v˘robkÛ
konkurence.To je velmi dÛleÏit˘ prvek.
V rámci na‰í strategie jsme usilovali
o to, aby tento v˘robek byl zajímav˘
v segmentu, kde je Toyota Corolla
a Volkswagen s takovouto karoserií.
MÛÏe b˘t atraktivní pro ty, ktefií uvaÏují
o koupi vozu nûkde na hranici mezi
segmentem C a B.

Dal‰í zajímav˘ bod je, kdyÏ lidé fiíka-
jí, Ïe tfiídvefiové automobily nejsou pro
stfiední Evropu dobré. Je zajímavé sle-
dovat, Ïe v pfiípadû tfiídvefiové Astry
GTC se situace vyvíjí tak, Ïe tento
názor je pfiekonáván. O tento typ
v˘robku se zajímá stále více lidí. KdyÏ
jsme zavádûli Corsu, byl nejlépe pro-
dejn˘m modelem automobil s pûti
dvefimi. Je to dokonal˘ model pro ná‰
trh.A nyní se od prodejcÛ dovídáme, Ïe
lidé se velmi zajímají i o tfiídvefiov˘ typ
karoserie. Je to skvûlé.

Nová Corsa není jako dříve, kdy
byla pětidveřová verze jako tříd-
veřová jen se dvěma dveřmi
navíc, je to odlišný styl, jiný auto-
mobil. 

„Pfiesnû tak, je zde zásadní rozdíl
mezi tfiídvefiovou a pûtidvefiovou verzí
Corsy. Je to obdobné jako rozdíl, jak˘
mÛÏete vidût v rodinû Astry mezi pûtid-
vefiov˘m a tfiídvefiov˘m hatchbackem.
Mohl jste si v‰imnout, Ïe je to automo-
bil s jin˘m charakterem, odli‰n˘m
duchem.To je dÛvod, proã je tfiídvefio-
vá Corsa, a zanedlouho bude i Corsa
OPC, pro zákazníky docela zajímavá.
Sportovní automobil s charakterem,
osobností.

Volba souvisí s funkãností a pragma-
tismem. Chápu, Ïe kdyÏ máte rodinu,
volba mezi pûtidvefiov˘m a tfiídvefio-

v˘m automobilem souvisí s absencí
zadních dvefií.V pfiípadû tûchto dvou
modelÛ, aÈ je to Astra nebo Corsa, se
jedná o odli‰n˘ design.V˘robek je tak
pfiitaÏlivûj‰í pro jinou skupinu zákazní-
kÛ. Zcela urãitû je ale vût‰í zájem
o pûtidvefiov˘ typ karoserie, kter˘ sou-
visí s funkãností v˘robku.“

Velkým problémem dovozců
v České republice je dovoz oje-
tých vozů ze západní Evropy.
Mnoho z těchto automobilů nese
značku Opel. Je to pro vaše pro-
dejce a servis dobré, protože jim
to přináší více práce?

MoÏná z hlediska servisu by se moh-
lo jednat o urãitou obchodní pfiíleÏi-
tost. Otázkou ale vÏdy je vûk v˘robku
dovezeného z ciziny. ProtoÏe se velmi

ãasto mÛÏe stát, Ïe jde o pomûrnû sta-
r˘ automobil, takÏe zákazník ho musí
dát opravit do nezávislého, neautorizo-
vaného servisu. Pak tento obchod mífií
mimo na‰e prodejce. Je otázkou, jak˘
to má vliv na prodej nov˘ch automobi-
lÛ. Cítím, Ïe existuje cenov˘ rozdíl
mezi nov˘m a ojet˘m automobilem
dovezen˘m ze zahraniãí, a Ïe kromû
pfiímého dopadu je zde i dopad vedlej-
‰í. ProtoÏe jak se trh stále více nasycu-
je, lidé, ktefií dnes vlastní automobil
a chtûjí ho nahradit nov˘m, mají pro-
blém dosáhnout dobré ceny, kdyÏ chtû-
jí svÛj automobil prodat, aby si mohli
koupit nov˘.“

Nyní probíhá reklamní kampaň
na Corsu se skupinou C‘Mons. Je
to velmi mimořádná reklama,
naprosto nová. Využijete ji také
v České republice více než jen
jako kampaň posilující image
značky? 

„¤ekl bych, Ïe jde o tvÛrãí my‰len-
ku, která byla pfiedstavena souãasnû
s novou Corsou a opût se vztahuje
k marketingové kampani. Umûní rekla-
my a komunikace spoãívá ve snaze
najít nûjaké odli‰né a jedineãné nápa-
dy. Pfiedpokládám, Ïe vût‰ina zákazní-
kÛ je dnes jiÏ unavena obyãejnou
reklamou, pro kterou je typick˘ auto-
mobil, kter˘ jede kolem. Lidé z marke-
tingu se viditelnû snaÏí najít odli‰né
zpÛsoby komunikace. Je to jin˘ zpÛ-
sob, jak upoutat pozornost lidí. Je to
zároveÀ skvûlá pfiíleÏitost pro nekon-
venãní zpÛsoby reklamy.Tyto postavy
pfiitahují pozornost. Lidé si jich v‰im-
nou a to pfiitáhne jejich pozornost také
na v˘robek. Myslím si, Ïe to bude
pokraãovat.“ v
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Nástup Corsy jsme zvládli dobře

Pokud jde o Opel Astra,
zákazníci, ktefií na tento
automobil ãekali, oceÀovali
velkolep˘ design
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EVROPSKÁ KOMISE PŘI-
STOUPILA K RADIKÁLNÍ-
MU OMEZENÍ EMISÍ CO2.
JENŽE NEJVÍCE JICH
POCHÁZÍ Z USA.

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA NEWS

s použitím článků Automotive News
autorů Harryho Stoffera a Petera Browna

Podle americké agentury pro Ïivot-
ní prostfiedí EPA se Spojené státy, které
mají 5 % svûtové populace, podílejí na
celkové celosvûtové produkci sklení-
kov˘ch plynÛ ze 30 %. Navzdory
odmítnutí Kjótského protokolu proto
uÏ i v USA vznikají iniciativy, které se
snaÏí dosáhnout zlep‰ení situace.
Desítka nejvût‰ích americk˘ch spoleã-
ností, zahrnující giganty typu General
Electric, DuPont ãi Alcoa, vytvofiila
dokonce pracovní skupiny s cílem
najít cesty ke sniÏování emisí CO2

s cílem omezit je bûhem 15 let o 10 aÏ
30 %. V tomto velkorysém projektu
chybí zástupci jediného v˘znamného
prÛmyslového odvûtví - automobilové-
ho.

PrÛmûrná hodnota emisí CO2

161 g/km, dosaÏená podle údajÛ EU
v Evropû v roce 2006, odpovídá prÛ-
mûrné spotfiebû pohonn˘ch hmot
kolem 6,2 l/100 km.A jak je tomu jin-

de ve svûtû? Standardy emisí CO2

nejsou nikde stanoveny, ale existují
normy limitující f lotilovou spotfiebu
jednotliv˘ch znaãek, stanovené samo-
zfiejmû pfiedev‰ím v zájmu omezení
potfieby dovozu ropy.V Japonsku platí
norma, která pro osobní a lehká uÏitko-
vá vozidla stanoví tuto hodnotu na
6,3 l/100 km.Také âína má stanoven˘
limit prÛmûrné spotfieby ve v˘‰i
7,6 l/100 km.

I v USA uÏ od 70. let platí limity floti-
lové spotfieby. Pro osobní automobily
je to v souãasné dobû 10,25 l/100 km
a pro uÏitková vozidla, mezi která se
kromû velk˘ch pick-upÛ poãítají i SUV
a vany, je to 12,7 l/100 km. Pfies tyto
vysoké hodnoty automobilky (nejen
americké, ale také BMW ãi Mercedes-
Benz) kaÏdoroãnû platí nemalé ãástky
za to, Ïe tyto standardy bûÏnû pfiekra-
ãují.V loÀském roce totiÏ podle ame-
rické agentury pro Ïivotní prostfiedí
EPA dosáhla v USA prÛmûrná spotfieba
osobních a uÏitkov˘ch automobilÛ
hodnoty 13,4 l/100 km. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná takfika v˘hradnû
o vozidla se záÏehov˘mi motory, odpo-
vídá tento údaj prÛmûrn˘m emisím
CO2 348 g/km!

Ve Spojen˘ch státech se více neÏ kde
jinde mluví o moderních technologi-
ích, investují se tam nemalé prostfiedky
do v˘zkumn˘ch programÛ. âasopis
Automotive News nedávno pfiipome-
nul, Ïe v dobû pÛsobení prezidenta
Clintona spolykal vládní program Free-
domCAR a jemu podobné roãnû 150
milionÛ dolarÛ s cílem vytvofiit pod-
mínky pro vznik nové generace auto-
mobilÛ, reprezentovan˘ch od roku
2004 rodinn˘mi sedany se spotfiebou
3,5 l/100 km. Nic z toho se nikdy nere-
alizovalo. Na autosalonu v Detroitu svût
kaÏdoroãnû Ïasne nad nov˘mi, stále
ãist‰ími prototypy, které vystavují ame-

rické automobilky, aby ukázaly svou
technickou pfievahu nad zbytkem svû-
ta. JenÏe skuteãnost je zcela jiná.Ame-
rická sériová auta mají v prÛmûru
o 2,6 l/100 km vût‰í spotfiebu neÏ pfied
20 lety. Je to pochopitelné,protoÏe jsou
v prÛmûru o 420 kg tûÏ‰í a jejich v˘kon
vzrostl z 90 kW na 165 kW.

Americk˘ automobilov˘ prÛmysl
propásl pfiíleÏitost postavit se do ãela
úsilí o sniÏování emisí CO2 a nyní mu

hrozí, Ïe, podobnû jako v Evropû, na
jeho hlavu dopadnou tvrdá omezení,
kter˘m bude jen obtíÏnû ãelit.Ve svût-
le nov˘ch okolností mohou mít mno-
hem váÏnûj‰í dopad dva soudní proce-
sy, které proti nejvût‰ím v˘robcÛm
automobilÛ vede americk˘ vrchní soud
a stát Kalifornie v souvislosti s produk-
cí skleníkov˘ch plynÛ. Podobnou Ïalo-
bu pfiipravuje i stát Vermont. JestliÏe se
je‰tû nedávno tyto Ïaloby málokdo

bral váÏnû, bûhem pár mûsícÛ se vzhle-
dem k alarmujícím zprávám vûdcÛ
situace dramaticky zmûnila.

Vzhledem k neãinnosti americké
federální vlády projevují aktivitu jedno-
tlivé státy.V Kalifornii byl v roce 2004
pfiijat zákon, podle nûhoÏ se musí sní-
Ïit prÛmûrné emise skleníkov˘ch ply-
nÛ u prodávan˘ch automobilÛ do roku
2016 o 30 %. Se stejn˘m poÏadavkem
uÏ vystoupilo deset dal‰ích státÛ. JenÏe
uveden˘ pfiedpis v podstatû znamená
poÏadavek sníÏení spotfieby o 30 %,
coÏ podle v˘kladu automobilek spadá
do pravomoci federálních zákonodár-
cÛ. Spoleãnosti General Motors, Daim-
lerChrysler a nûktefií prodejci proto
tento zákon napadli u soudu.

Ke zmûnám dochází po nedávn˘ch
volbách i v americké administrativû.
Napfiíklad v ãele senátního v˘boru pro
ochranu ovzdu‰í a vefiejné práce
vystfiídala republikána Jamese Inhofa,
kter˘ problém globálního oteplování
oznaãil za „kanadsk˘ Ïertík“, demo-
kratka Barbara Boxerová z Kalifornie,
prosazující radikální redukci emisí
skleníkov˘ch plynÛ z pevn˘ch i mobil-
ních zdrojÛ.

A dokonce i prezident Bush poãát-
kem roku pfiekvapil Ameriãany, kdyÏ ve
své Zprávû o stavu Unie vyzval ke sní-
Ïení spotfieby pohonn˘ch hmot o tfieti-
nu do roku 2017 s odvoláním na potfie-
bu ãelit klimatick˘m zmûnám (i kdyÏ
je jasné, Ïe jeho hlavním zájmem je
uãinit Spojené státy ménû závisl˘mi na
dodávkách ropy z krizov˘ch oblastí
svûta). v
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A co na to Amerika?

Afrika 2 %

Střední východ 1 %

zbývající Asie 2 %

Indie 1 %

Čína 2 %

Pacifický region (Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland) 8,9 %

východní Evropa a bývalý Sovětský svaz 5,9%

EU15 20,8 %

Latinská Amerika 5 %

Kanada a Mexiko 6,9 %

Spojené státy 44,6 %

1 % 1 %

20,8 %

8,9 %

6,9 %

5,9 %

5 %

2 %
2 % 2 %

44,6 %

Produkce CO2 z lehkých motorových vozidel v jednotlivých částech světa
BOB LUTZh
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Vliv ceny ropy
V˘znamnou roli pro rÛst ekonomiky

má cena ropy.V nejbliÏ‰í dobû se pfiedpo-
kládá pokraãování jejího poklesu – zatím-
co v létû stál barel aÏ 77 USD, nyní je to
kolem 50 USD.Na jejím dal‰ím poklesu se
projeví relativnû mírná zima,vysoká úro-
veÀ pfiedzásobení a oãekávané zpomalení
v˘konnosti ekonomiky v USA i EU.

Z hlediska ãeské ekonomiky bude
pokles ceny ropy znamenat sniÏování
dovozÛ a tím i zlep‰ení celkové
obchodní bilance. Dlouhodob˘ pokles
ceny ropy se ale nedá oãekávat jak
kvÛli její omezené nabídce, tak i s ohle-
dem na rychl˘ rÛst poptávky v rychle
se rozvíjejících zemích BRIC (tj. Brazí-
lie, Rusko, Indie a âína). Pfii pfiedpoklá-
daném globálním rÛstu o 2 aÏ 3 % by
se cena ropy mûla pohybovat v rozme-
zí 52 aÏ 65 USD za barel, protoÏe dlou-
hodobû v˘voj ceny ropy pomûrnû
pfiesnû kopíruje zmûny HDP.

Pfietrvávají ov‰em velká geopolitická
rizika v oblastech s nejvût‰ími ropn˘mi
rezervami.V˘voj situace v Iráku a Íránu
ãi váleãné taÏení Izraele v loÀském
roce ukázaly, stejnû jako dfiíve extrém-
ní klimatické podmínky na jihu USA
ukázaly, jak citliv˘ je trh na podobné
události a jak obtíÏné je pfiedvídat
i krátkodob˘ v˘voj.

Pro ceny pohonn˘ch hmot v âeské
republice má relativnû pfiízniv˘ vliv
skuteãnost, Ïe u nás se pouÏívá pfieváÏ-
nû uralská ropa. Její cena reaguje na
zmûny cen kvalitnûj‰ích druhÛ lehké
ropy WTI a Brent pomaleji. DÛvodem
je omezená kapacita rafinérií pro zpra-
cování tûÏké uralské ropy. Její roz‰ífiení
by rovnûÏ vyÏadovalo nové velké inves-
tice. Cena uralské ropy proto nepfie-
kroãila hranici 65 USD za barel ani
v dobû, kdy se lehká ropa WTI blíÏila
hranici 78 USD za barel.

Zpomalení růstu v ČR
V ãeské ekonomice do‰lo podle ana-

lytikÛ âeské spofiitelny v prÛbûhu
roku 2006 k obratu. Tempo rÛstu se

zpomalilo, poklesl v˘voz a naopak
vzrostla spotfieba s poptávkou dovoznû
nároãného zboÏí. Na‰e ekonomika
ov‰em v roce 2006 vykázala pfies
pokles ve ãtvrtém ãtvrtletí (na 5,5 %)
hodnotou  5,9 % druhou nejvût‰í míru
rÛstu HDP ve stfiední a v˘chodní Evro-
pû - po Slovensku (7,9 %) ale pfied Pol-
skem (5,3 %) a Maìarskem (3,8 %).
V leto‰ním roce analytici pfiedpovídají
dal‰í zpomalení na 4,2 % a v roce 2008
na 4,8 %.

V˘konnost ãeské ekonomiky v roce
2006 dosáhla 65 % úrovnû v rámci
pÛvodních 15 zemí EU. Vzhledem
k udrÏování rozdílu tempa rÛstu v roz-
mezí 2 aÏ 2,5 % se k jejich úrovni
i nadále pfiibliÏujeme.Tento trend by
vzhledem k pfiedpokládanému sníÏení
tempa rÛstu mûl pokraãovat i v roce
2007 také v rámci EU15.

V prÛbûhu roku 2007 se s nábûhem
k plné produkci postupnû vytratí pfiís-
pûvek TPCA k rÛstu HDP.Ten v letech

2005 a 2006 dosahoval aÏ 1,5 %. Nao-
pak se zaãne projevovat pfiízniv˘ vliv
investic do budování nov˘ch továren,
pfiedev‰ím Hyundaie v No‰ovicích
a s ním souvisejících dodavatelÛ. Pfii
v˘robû automobilÛ a jejich komponent
se ale pouÏívají pfieváÏnû moderní
technologie, coÏ na druhou stranu
vyÏaduje mnohem vût‰í nároky na
jejich dovoz. âesk˘m problémem je, Ïe
ná‰ stát na jednu stranu láká investory
v˘hodn˘mi investiãními podmínkami,

ale souãasnû z investiãních nabídek
v rámci EU dokáÏeme ãerpat jen asi
20 %.

Vzhledem k oãekávanému rÛstu
domácí poptávky a zlep‰ení smûnn˘ch
relací by mûl hrub˘ národní dÛchod
rÛst rychleji. Doprovodn˘mi jevy rÛstu
spotfieby bude zv˘‰ení objemu dovozu
a poptávková inflace. Zmen‰ující se
pfiebytek obchodní bilance se mÛÏe
projevit poklesem hodnoty koruny.
Naopak rÛst kurzu koruny by se odra-

zil v poklesu v˘nosÛ z v˘vozu. Souãas-
né ceny dovozu rostou rychleji neÏ
ceny v˘vozu a k tomu se pfiidávají ros-
toucí v˘robní náklady související s rÛs-
tem cen surovin.

Vzhledem k tomu, Ïe inflace zÛstane
na stejné úrovni, dojde pfies rÛst nomi-
nálních mezd ke zpomalení rÛstu reál-
n˘ch mezd. ProtoÏe produktivita práce
u nás roste pomaleji neÏ mzdy, coÏ je
do znaãné míry dáno obavou z najímá-
ní nov˘ch pracovníkÛ, rostou podni-
kÛm zisky.Tím se u nás snáz vyrovnáva-
jí v˘kyvy v kurzu koruny a v cenách
surovin. Spoleãnosti posilují nominální
kurz koruny tím, Ïe svÛj zisk cel˘ neod-
vádûjí, ale investují, a to stále ãastûji do
zahraniãí.

„Zahraniãní firmy si ale souãasnû
vybírají v˘nosy z vynaloÏen˘ch investic
– dividendy mífií do ciziny (v roce
2006 odliv dividend dosáhl hodnoty
témûfi 80 miliard korun).

V˘sledkem je, Ïe skuteãn˘ rÛst eko-
nomiky je men‰í, neÏ vypl˘vá z hodno-
ty rÛstu HDP,“ upozorÀuje analytik âS
David Navrátil.

Vliv na automobilový
průmysl

V˘konnost ãeské ekonomiky je do
znaãné míry závislá na v˘voji v celé
Evropû. Pfiedpokládaná recese by mûla
mít ale mnohem nepfiíznivûj‰í vliv na
automobilov˘ prÛmysl v západní Evro-
pû neÏ u nás. Zpomalení poptávky
s pfiesunem zájmu smûrem k levnûj‰ím
automobilÛm totiÏ není nijak dramatic-
ké a net˘ká se typu vozidel u nás vyrá-
bûn˘ch.

Naopak roste domácí poptávka
a prodej v zemích v˘chodní a stfiední
Evropy. Souãasná situace je tedy podle
Viktora Kotlána v˘hodná pro automo-
bilov˘ prÛmysl ve v˘chodní Evropû,
kde se vyrábûjí pfiedev‰ím právû lev-
nûj‰í auta.Tím se v tomto regionu zmír-
Àuje dopad negativního v˘voje v Evro-
pû. Automobilov˘ prÛmysl tedy
nepfiedstavuje velké riziko. Naopak
v˘stavba jediné továrny (konkrétnû

Postavení automobilového průmyslu
v české ekonomice
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Rekordní výroba v České republice
VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

âeská republika se v loÀském roce
v˘robou 849 999 osobních a lehk˘ch
uÏitkov˘ch vozidel zafiadila mezi nej-
vût‰í evropské producenty automobi-
lÛ. Znamenalo to nárÛst o 42,14 %
oproti roku 2005 a souãastnû vzrostl
jejich v˘voz o 46,47 %. Export vozidel
vyroben˘ch v âeské republice dosáhl
uÏ 776 656 kusÛ, coÏ je 91,4 % celko-
vé produkce. Je to dáno jak rekordní
v˘robou ve ·koda Auto, tak i nábûhem
v˘roby v TPCA. ·koda Auto nejenÏe
poprvé pfiekroãila hranici pÛl miliónu
vyroben˘ch vozÛ, ale dosáhla dokonce
produkce 556 433 vozÛ.V˘roba vozÛ
Citroën, Peugeot a Toyota v TPCA se
tûsnû pfiiblíÏila plánované kapacitû
300 000 vozÛ roãnû.Ve stínu velk˘ch

by ale nemûlo zapadnout, Ïe také malá
firma Kaipan vyrobila respekt budí-
cích 16 kusÛ sv˘ch roadsterÛ.

Uvedené v˘sledky znamenají, Ïe od
roku 1946 bylo v âeské republice
vyrobeno uÏ více neÏ 10 milionÛ osob-
ních automobilÛ. v

Výroba vozidel kategorií M1 (OA) a N1 (LUV) v České
republice v roce 2006
výrobce výroba (ks) prodej v ČR (ks)* vývoz (ks) podíl vývozu (%)
Škoda Auto 556 433 65 171 484 496 87,1 %
TPCA 293 537 1 381 292 156 99,5 %
Kaipan 16 16 0 0
Alfine (Magma) 13 9 4 30,8 %
celkem 849 999 66 577 776 656 91,4 %

Pozn.: *) prodej podle údajů výrobce se vyhodnocuje odlišně od prvních registrací

Výroba osobních automobilů v České republice
rok Škoda Auto TPCA ostatní
r. 1995 193 163 - 134
r. 1996 239 992 - 61
r. 1997 321 034 - 43
r. 1998 368 508 - 19
r. 1999 348 477 - 13
r. 2000 428 206 - 18
r. 2001 456 905 - 22
r. 2002 441 308 - 4
r. 2003 436 279 - 18
r. 2004 442 796 - 16
r. 2005 462 948 103 819 7
r. 2006 555 369 293 537 16

v pokračování ze strany 1
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TPCA) pfiinesla zv˘‰ení HDP o 1,5 %
v prÛbûhu dvou let. Podle analytikÛ
âeské spofiitelny tedy automobilov˘
prÛmysl nemá u nás takovou váhu,
aby mohl nepfiíznivû ovlivnit v˘voj
celé ekonomiky.

Obchodní bilance automobilového
prÛmyslu dosahuje v˘razn˘ch pfie-
bytkÛ – po cca 100 miliardách korun
v roce 2004 to bylo témûfi 150 mili-
ard v roce 2005 a podle pfiedbûÏ-
n˘ch odhadÛ se vloni pfiebytek
vy‰plhal k hranici 250 miliard korun.
Pfiitom podle Viktora Kotlána lze oãe-
kávat dal‰í rÛst pfiebytku aÏ ke 350
miliardám korun.Vedle rostoucí pro-
dukce ·koda Auto a plného rozbûhu
v˘roby v TPCA je to i díky poklesu
dovozní nároãnosti v˘roby automobi-
lÛ v dÛsledku pfiíchodu investorÛ,
ktefií namísto kompletování aut pro
nû vyrábûjí potfiebné díly. V âeské
republice se nyní vyrábûjí prakticky
ve‰keré potfiebné komponenty pro
v˘robu automobilÛ. Je tfieba dodat
dÛleÏit˘ fakt, kter˘ anal˘zy âS pomí-
její, a tím je skuteãnost, Ïe v˘znamná
ãást v˘roby dodavatelsk˘ch podnikÛ
neslouÏí k produkci aut v âeské
republice, ale vyváÏí se pro jiné auto-
mobilky. Navíc ·koda Auto vyváÏí asi
86 % své produkce a TPCA pln˘ch
99,5 % vyroben˘ch vozÛ.

Analytik âeské spofiitelny Viktor
Kotlán ale varuje pfied pfieceÀováním
v˘znamu automobilového prÛmyslu
pro ãeskou ekonomiku: „V˘sledky
automobilového prÛmyslu z hlediska
pfiebytku obchodní bilance vypadají
úchvatnû, ov‰em jak˘ je jeho skuteã-
n˘ podíl na celé ekonomice? Z v˘voje
obchodní bilance a prodeje v tuzem-
sku vypl˘vá, Ïe v roce 2005 byl pfiís-
pûvek automobilového prÛmyslu
k rÛstu nominálního HDP 1,8 %,
zatímco celková nominální hodnota
HDP vzrostla v témÏe roce o 7,1 %.
Auta se tedy postarala jen o ãtvrtinu
rÛstu.V roce 2006 by tento pfiíspûvek
mûl pfiedbûÏnû dosáhnout 3 %.“

Jak˘ v˘znam tedy má automobilov˘
prÛmysl pro ãeskou ekonomiku? „B˘t
automobilovou velmocí má samozfiej-
mû vedle pozitiv, jako je rÛst zamûst-
nanosti (jen v automobilovém prÛ-
myslu je zamûstnáno 110 tisíc pra-
covníkÛ) i svá negativa.Tûmi je zvy‰u-
jící se citlivost ãeské ekonomiky na
v˘kyvy svûtové poptávky po autech.
Na druhou stranu je ale specializace
globálním jevem,“ fiíká Viktor Kotlán.

„Av‰ak nemusíme ani ãekat na
v˘kyvy svûtové poptávky. RÛst pfie-
bytku obchodní bilance díky silné-
mu v˘vozu aut posiluje korunu. Sil-
ná koruna v‰ak mÛÏe ztrpãovat
Ïivot ostatním odvûtvím, která neza-
Ïívají tak velk˘ boom.V ekonomické
literatufie se tento efekt naz˘vá
holandská nemoc: jeden sektor utla-
ãuje ostatní,“ dodává Viktor Kotlán.
David Navrátil navíc upozornil na
dal‰í riziko, spoãívající v blíÏícím se
konci konjunktury v této oblasti
spojen˘m s nebezpeãím následného
pfiesunu v˘roby dále smûrem na
v˘chod. v
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Česká spořitelna organises regular
macroseminars about the Czech eco-
nomy. The last two presentations of
bank analysts closely concerned the
automotive industry.

Prague | With respect to the fact that
the Czech economy is open, its develop-
ment depends on process which takes
place abroad especially at our main
business partners, i.e. EU and USA.
In 2006 the European economy has
seen growth of GDP (gross domestic
product) but the chief economist of ČS,
Victor Kotlán, points to the fact that in
2007 the rate of this growth will slow
down from 2,7 % in last year to 2,0 %.
There are two main reasons for relative-
ly low growth. Consumption in Europe
increases only at half rate comparing to
USA. This is originated by a higher rate
of unemployment in Europe, which
leads to greater cautiousness and con-
sequently bigger effort for saving mon-
ey. National savings in Europe have
reached 21 % compared to 15 % in USA.
The second reason for a low rate of
growth in Europe is decrease of growth
of the American economy which always
forecasts the same type of development
in Europe delayed for two or three quar-
ters. Decrease of the American econo-
my is accompanied by devaluation of
dollar towards euro and then also
towards Czech crown. The result is
decrease of oil price in Czech crowns.

Oil price influence
The important role for economy growth
has the oil price. For the forthcoming
period is predicted further decrease of
this price. While in the summer the bar-
rel price was up to 77 USD now it is
about 50 USD. Further decrease of oil
price will be caused by the relatively
mild winter, a high level of forward buy-
ing and expected slowing of USA and
EU economy performance. 
With regard to the Czech economy,
decrease of oil price will mean decrease
of import resulting in improvement of
overall trade balance. However, long-
term decrease of oil price can‘t be
expected because of limited oil offer
and also due to quick demand increase
in quickly developing countries BRIC
(i.e. Brazil, Russia, India and China).
Expecting that global growth will be
2 to 3 %, the oil price should move with-
in 52 to 65 USD for barrel because, in
the long-term basis, development of the
oil price quite exactly follows changes
of GDP. 
Of course, there are still major geopoli-
tics risks in regions with biggest oil sup-
plies. Development of situation in Iraq
and Iran or the war campaign of Israel
in the last year, as well as extreme cli-
matic conditions in the south of USA in
the preceding period, have shown sen-
sitivity of the market for such events
and how difficult is to forecast even
short-term development.
Prices of fuels in Czech republic are rel-
atively favourably influenced by the fact
that in our country is used mainly Ural
oil. Its price reacts more slowly on price
changes of superior sorts of light oil
WTI and Brent. The reason for this is
limited capacity of refineries for heavy
Ural oil processing. Expansion of this
capacity would need new large invest-
ment. The Ural oil price therefore
didn‘t overpass 65 USD level for barrel
even in the period when light oil WTI
converged to 78 USD level for barrel.

Growth slowing in Czech republic
According to analysts from Česká
spořitelna, the Czech economy reached

the turning point during 2006. Growth
rate slowed down, import decreased and
on the other side, consumption of
imported goods increased. But despite
decrease in the fourth quarter (to 5,5 %),
our economy has reached the second
highest rate of GDP growth in the Central
and East Europe by value 5,9 %. We have
ranked after Slovakia (7,9 %) but before
Poland (5,3 %) and Hungary (3,8 %). Ana-
lysts forecast further slowing to 4,2 % for
this year and to 4,8 % in 2008.
In 2006 performance of the Czech econ-
omy reached the level of 65 % among
the original 15 EU countries. Because of
maintaining the difference of growth
rate between 2 and 2,5 % we still con-
verge to their level. This trend should
continue also in 2007 also within EU15
due to presumed slowing of growth
rate.
During 2007 the contribution of TPCA to
the GDP growth will gradually disap-
pear due to transition to full capacity.
This contribution was up to 1,5 % in
2005 and 2006. On the contrary, there
will start to become evident favourable
influence of investment in new factory
build-up, especially Hyundai‘s factory in
Nušovice and connected suppliers‘ fac-
tories. But for cars and components
production are used mainly modern
technologies which, on the other hand,
involve much higher demands for
import of these technologies. The Czech
problem is that our state on one hand
attracts investors by advantageous
investment conditions, but on the other
hand we can draw only about 20 % from
investment offers within EU.
Because of the expected growth of
domestic demand and improvement of
exchange rates, the GDP should grow
more quickly. Associated effects of con-
sumption increase will include increase
of import volume and demand-pull
inflation. Decreasing surplus of trade
balance can reflect in decrease of Czech
crown value. On the contrary, increase
of Czech crown rate would reflect in
decrease of income from import. Pre-
sent import costs rise quicker than
export costs and this is added by rising
production costs related to growth of
raw material prices. 
Due to the fact that inflation will
remain on the same level, increase of
real wages will slow down in spite of
increase of nominal wages. As pro-
ductivity of labour in our country rises
more slowly than wages, which is to
a large extent caused by fear of hiring
new workers, and factories raise their
profits. It leads to easier compensa-
tion for fluctuation of Czech crown
rate and raw material prices. Compa-
nies strengthen nominal rate of Czech
crown as they don‘t transfer their profit
but invest it still often abroad. 
„But foreign companies simultaneously
collect incomes from spent investment.
Dividends go abroad (in 2006 the divi-
dend outflow reached the value of near-
ly 80 billions Czech crowns). The result
is that the real growth of economy is
lower than it results from GDP growth
value,“ suggests ČS analyst David
Navrátil.

Influence on the automotive industry
Performance of the Czech economy to
the large extent depends on develop-
ment in the whole Europe. Supposed
recession should more unfavourably
influence the automotive industry in
West Europe than in our country. Slow-
ing of demand with a shift of interest to
cheaper cars is in no way dramatic and
it does not concern types of cars, which
are produced in our country.

On the contrary, in East and Central
European countries domestic demand
and sales rise. According to Viktor
Kotlán, the present situation is prof-
itable for automotive industry in Eastern
Europe where cheaper cars are mainly
produced. This leads to  moderation of
impact of negative development in
Europe. Automotive industry therefore
doesn't present a big risk. On the con-
trary, building of one factory (TPCA fac-
tory) has lead to increase of GDP for
1,5 % within two years. According to
Česká spořitelna analysts our automo-
tive industry is not of such importance
to cause unfavourable influence on
development of the whole economy. 
Trade balance of automotive industry
has reached considerable surpluses. It
was about 100 billions Czech crowns in
2004, nearly 150 billions in 2005 and
according to preliminary estimates the
last year surplus has climbed to the lev-
el of 250 billions Czech crowns. Howev-
er, according to Viktor Kotlán, we can
expect further growth of surplus up to
350 billions of Czech crowns. Besides
the growing production of Škoda Auto
and full capacity operation in TPCA this
development is caused also by decrease
of imported parts for car production.
This is caused by arrival of investors
who instead of completing cars produce
necessary parts. Nearly all necessary
parts for car production are now pro-
duced in Czech republic. It is necessary
to mention the important fact, which is
marginalized by ČS analyses, and it is
the fact that the important part of sup-
pliers‘ enterprises production doesn‘t
serve for car production in Czech repub-
lic but it is exported for other car pro-
ducers. Moreover Škoda Auto exports
about 86 % of its production and TPCA
exports full 99,5 % of produced cars.
But the ČS analyst Viktor Kotlán warns
before overestimating the importance
of the automotive industry for the Czech
economy. „Results of the automotive
industry seems to be impressive from
the standpoint of trade balance surplus
but what is the real share of the auto-
motive industry of the whole economy?
It appears from the development of
trade balance and sales in Czech repub-
lic that in 2005 the contribution of the
automotive industry to growth of nomi-
nal GDP was 1,8 % while the overall
nominal value of GDP increases for
7,1 % in the same year. Cars therefore
ensured only one quarter of growth.
This contribution should preliminary
reach 3 % in 2006.
What is then the importance of the auto-
motive industry for the Czech economy?
„Being an automotive power brings
besides positive aspects, as is employ-
ment growth (there are employed
110 000 workers in the automotive
industry), also some negative aspects.
This is increasing sensitivity of the
Czech economy on fluctuation of global
demand for cars. On the other hand,
specialisation is a global effect,“ says
Viktor Kotlán.
„However we don‘t need to wait for
fluctuation of global demand. Growth of
surplus of trade balance strengthens the
Czech crow rate thanks to strong export.
But strengthened crown can bring
a hard time to other industries, which
don‘t experience such a boom. This
effect is called the Dutch disease in eco-
nomic literature. One sector oppresses
others,“ adds Viktor Kotlán. David
Navrátil also mentioned another risk,
which is based in approaching the end
of boom in this area. This can be con-
nected with danger of consequent shift
of production further eastward. v

Position of the automotive industry in the
Czech economy
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VÝROBA VE SLOVENSKÉM
ZÁVODĚ KIA MOTORS SE
JIŽ ROZEBĚHLA.

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA NEWS

ŽILINA, ŘÍM | Od vytvofiení spoleãnosti
Hyundai Kia Motors (HKM) trvale roste
prodej jejích automobilÛ a zlep‰uje se
kvalita produkce. Souãasnû s tím jiho-
korejská spoleãnost roz‰ifiuje své aktivi-
ty na zahraniãních trzích. Nejvût‰ího

rÛstu dosáhla automobilka Kia Motors
v Evropû, kam smûfiuje 40 % jejího
exportu. Proto bylo rozhodnuto právû
zde vybudovat nov˘ v˘robní závod (dal-
‰í se dokonãuje v USA). Mohl stát v prÛ-
myslové zónû u Îatce, ale vzhledem
k tomu, Ïe v âeské republice k tomu
tehdy nebyla politická vÛle, byl nako-
nec postaven na Slovensku v Îilinû.

Proč právě Slovensko? 
Kromû ãasto uvádûn˘ch dÛvodÛ

v˘bûru Slovenska, tzn. ãlenství zemû
v EU a strojírenské tradici, slibující
vysoce kvalifikovanou a pfiitom relativ-
nû levnou pracovní sílu, byl hlavní
argument této volby stejn˘, jako v pfií-
padû závodu TPCA v Kolínû. Je jím ide-
ální poloha tohoto regionu z hlediska
logistiky. Rozvinutá dopravní infra-
struktura a velmi dobrá dostupnost je
dÛleÏitá nejen pro dopravu hotov˘ch
vozÛ smûrem do západní i v˘chodní
Evropy, ale i od dodavatelÛ dílÛ do Îili-
ny.To se v souãasné dobû mÛÏe jevit
náv‰tûvníkÛm Îiliny, kdy je okolí mûsta
neustále na hranici dopravního kolap-
su, jako paradoxní tvrzení. JenÏe stavba
dálnice, spojující Îilinu s Bratislavou, je
pfied dokonãením a v˘robní závod má
k dispozici i vlastní Ïelezniãní vleãku
s napojením na hlavní traÈ.

V˘robní závod Kia Motors Slovakia
(KMS) je pfiímo podfiízen korejskému
ústfiedí spoleãnosti Kia Motors (KMC),
nikoliv evropské centrále Kia Motors
Europe (KME) se sídlem v Nûmecku.

Zaãátkem prosince byla v Îilinû
spu‰tûna sériová v˘roba zcela nového
modelu c‘eed. Pro lep‰í pochopení
celého projektu a plánÛ korejské auto-
mobilky v Evropû byla pfii této pfiíleÏi-
tosti pozvána skupina ãesk˘ch noviná-
fiÛ do v˘robního závodu.

Pro zástupce Auto Data News to byla
uÏ druhá náv‰tûva v pomûrnû krátké

dobû. Mohli jsme tedy porovnat i to,
k jak˘m zmûnám zde do‰lo v rozmezí
ménû neÏ ‰esti mûsícÛ. A zmûn bylo
vidût na první pohled hodnû.Ta první
byla patrná je‰tû pfied vstupem do
továrny – uÏ ve ‰kolicím stfiedisku,
nacházejícím se nedaleko. Jedná se
o jedno z nejmodernûj‰ích a nejlépe
vybaven˘ch center tohoto druhu
v celém automobilovém prÛmyslu.Ve‰-
keré jeho kapacity jsou dnes plnû vyu-
Ïívány, jak jsme se mohli pfiesvûdãit.
Tou druhou byla nedostupnost nûkte-
r˘ch provozÛ vzhledem k tomu, Ïe po
zahájení sériové v˘roby uÏ do nich
náv‰tûvníkÛm není povolen vstup.

Největší produktivita
Îilinsk˘ závod je nejmodernûj‰ím

a pfiedev‰ím nejefektivnûj‰ím v˘rob-
ním závodem v Evropû. Po plném roz-
bûhu v˘roby se zde bude vyrábût 100
vozÛ na zamûstnance za rok, coÏ je
zcela ojedinûlá produktivita. Podle
podkladÛ Kia Motors totiÏ japonské
automobilky dosahují hodnoty 80 aÏ
85 a evropské v prÛmûru 60 aÏ 65
vozÛ na zamûstnance za rok, pfiiãemÏ
v Nûmecku je to dokonce jen 40 aÏ 45
aut.

Z plánované miliardy zde bylo dosud
proinvestováno 750 milionÛ eur. Pfiímo

ve v˘robním závodû KMS bude zamûst-
náno 3000 pracovníkÛ (pln˘ stav bude
dosaÏen v roce 2009), ale celkem
v celém areálu, zahrnujícím i v˘robu
motorÛ a sesterské podniky Mobis
a Hysco, najde práci aÏ 10 000 lidí. Kia
Motors Slovakia je dnes na Slovensku
mimofiádnû atraktivním zamûstnavate-
lem, takÏe si mÛÏe vybírat z 20 000
uchazeãÛ o místo.

Vzhledem k poãasí, jaké zde v zimním
období obvykle panuje, byl cel˘ areál
navrÏen tak, aby jej lidé ani komponenty
nemuseli bûhem v˘roby opou‰tût.

V lisovnû,kde se na dvou linkách vyrábí
60 rÛzn˘ch panelÛ karoserie, je unikátní
kontrola kvality povrchu pomocí skene-
ru. Svafiovna je se 310 roboty plnû auto-
matizovan˘m provozem se samoãinn˘m
systémem kontroly.Vyniká velkou flexi-
bilitou v˘roby, umoÏÀující souãasnou
produkci aÏ sedmi nebo osmi rÛzn˘ch
druhÛ karoserií.

V lakovnû je pouÏíván ojedinûl˘
ponorn˘ systém s rotací karoserie.
Lakovna je vybavena i pro speciální
poÏadavky – teoreticky zde lze na indi-
viduální poÏadavek namíchat jakouko-
liv barvu. Velkou flexibilitou vyniká
i montáÏní linka, na které lze vyrábût
mnoho rÛzn˘ch modelÛ bez potfieby
zmûny nastavení. Samozfiejmostí pfii
tom je velké vyuÏití pfiedmontovan˘ch
modulÛ, které sem pfiicházejí ze souse-
dícího závodu sesterské spoleãnosti
Mobis.

Také motory
Mezi tfiemi závody, vyrábûjícími na

Slovensku automobily (dal‰ími dvûma
jsou Volkswagen v Bratislavû a Peugeot
v Trnavû) je ten Ïilinsk˘ unikátní i tím,
Ïe je zde i v˘roba motorÛ.Také moto-
rárna je jedním z nejmodernûj‰ích are-
álÛ svého druhu – 35 % práce zde je
automatizováno.

Velká ãást komponent pro montáÏ
motorÛ se zatím vozí z Nûmecka, ale
hlavy válcÛ se uÏ odlévají v Îiaru nad
Hronom a pfiímo na místû se obrábûjí
jak hlavy válcÛ, tak i klikové hfiídele.
Vzhledem ke stejnému uchycení
motorÛ se hlavy i bloky válcÛ mohou
opracovávat a pfiipravovat k montáÏi
na spoleãné lince pro v‰echny typy
motorÛ a stejnû tak robotizovaná mon-
táÏní linka s adaptabilními nástroji
umoÏÀuje souãasnou montáÏ rÛzn˘ch
typÛ motorÛ. Linka napfiíklad rozpo-
zná jak˘ typ klikového hfiídele zrovna
pfiichází a automaticky jej pfiedem
i zkontroluje.

Unikátní je propojení v˘roby moto-
rÛ s montáÏí – tunelem putují komplet-
ní pohonné jednotky do sousedního
závodu spoleãnosti Mobis, kde se spo-
jují s komponenty pfiední nápravy
a odtud cel˘ komplet putuje do hlavní-
ho závodu.Takt v˘roby motorárny je
proto  urãen taktem v˘roby montáÏní-
ho závodu Mobis.

V Îilinû se bude vyrábût 300 000
motorÛ roãnû. Budou to záÏehové ãtyfi-
válce 1,4 a 1,6 l a vznûtové 1,6 a 2,0 l.
To pfiesahuje potfieby vlastní v˘roby,
protoÏe nûkteré typy motorÛ se sem
budou i nadále dováÏet uÏ hotové. Na
druhou stranu to není dost k tomu, aby
se odtud mohl plnû zásobovat i závod
Hyundaie v No‰ovicích.

Důraz na kvalitu
Základem ve‰kerého dûní v závodû

KMS je neustálá kontrola kvality od
pfiejíman˘ch dílÛ pfied jejich montáÏí
aÏ po kontrolu jednotliv˘ch kompo-
nent a nakonec i celého automobilu.
Pfii 3000 zamûstnancích znamená 250
pracovníkÛ, jejichÏ pracovní náplní je
kontrola kvality, mimofiádnû velk˘
pomûr. Jde o nejkvalifikovanûj‰í pra-
covníky (20 % z nich uÏ má praxi
z v˘roby automobilÛ) a k dispozici
mají nejmodernûj‰í mûfiicí technolo-
gie. Mnohem dÛleÏitûj‰í je ale pro
dosaÏení nejvy‰‰í jakosti v˘roby ãin-
nost pracovních skupin kontrolujících
kvalitu.Velmi dÛleÏitá je i zpûtná vaz-
ba. Samostatn˘ t˘m je v neustálém kon-
taktu s prodejci znaãky a na základû
reakce zákazníkÛ okamÏitû navrhuje
opatfiení ke zkvalitnûní v˘roby nebo
nové kontrolní procesy.

Dal‰ím unikátem areálu v Îilinû je
zku‰ební dráha o délce 3284 m. Na té
musí kaÏd˘ vyroben˘ automobil absol-
vovat zku‰ební jízdu pfied tím, neÏ se
vydá k zákazníkovi. Na zku‰ební dráze
se odzkou‰í v‰echny systémy a chování
vozu v nejrÛznûj‰ích jízdních podmín-
kách a na rÛzn˘ch typech povrchu.
KaÏd˘ vyroben˘ vÛz je tak zde podro-
ben úplnému ovûfiení v‰ech funkcí.
V pfiípadû jak˘chkoliv potíÏí se v‰e
hned na místû opraví, nebo se vÛz vrátí
do v˘roby.Tato kontrola ov‰em nena-
hrazuje tradiãní pov˘robní kontrolu.
KMS je tak jedin˘m závodem, ve kte-
rém se kaÏd˘ vyroben˘ automobil pod-
robuje dvojnásobné zevrubné kontro-
le. Navíc jsou dennû tfii vyrobené vozy
(tj. asi 2 % produkce) podrobeny detail-
ní kontrole v‰ech parametrÛ.

Korejský sen 
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Závod KMS samozfiejmû pfiiná‰í stfiet
dvou velmi odli‰n˘ch kultur. Snahou
vedení firmy je v maximální mífie zhar-
monizovat, aniÏ by to bylo na úkor
osvûdãen˘ch pfiedností korejské v˘ro-
by. Proto 650 zamûstnancÛ ze souãas-
n˘ch 1600 pro‰lo ‰kolením v Koreji.

Ke snaz‰ímu sbliÏování by mûl napo-
máhat dvojjazyãn˘ ãasopis Kia Family
News, kter˘ mají zamûstnanci k dispo-
zici na sv˘ch pracovi‰tích.Automobilka
sv˘m zamûstnancÛm nabízí poraden-
ské sluÏby, které by jim mûly pomáhat
v nejrÛznûj‰ích krizov˘ch situacích.
K pracovní náplni patfií ãasté interní
konference a nejlep‰í pracovníci jsou
kaÏdého pÛl roku oceÀováni. Pro nás
ménû obvyklé, ale podle dosavadních
reakcí zamûstnancÛ úspû‰né, jsou tzv.
teambuildingové aktivity, tzn. organiza-
ce nejrÛznûj‰ích mimopracovních ãin-
ností, umoÏÀujících  pracovníkÛm lépe
se poznávat navzájem i mimo pracovní
dobu.

Nové auto pro nový závod
Na novém voze, kter˘ se bude vyrá-

bût jen v Îilinû, zaujme uÏ jeho název:
„V˘jimeãné jméno pro v˘jimeãné
auto,“ fiíká se smíchem i hrdostí vice-
prezident KME Jean-Charles Lievens
a dodává: „Je to krátké, dynamické
a snadno vyslovitelné slovo. Na zákaz-
nick˘ch klinikách jsme se pfiesvûdãili,

Ïe jej zákazníci velmi dobfie pfiijímají“.
Oznaãení cee’d vzniklo kombinací
zkratek vyjadfiujících místo v˘roby
vozu (CE = Community of Europe)
a jeho vzniku (ED = European Design).
Pfienesenû se jméno vozu vyslovuje
stejnû, jako anglické slovo seed, tedy
semeno ãi osivo zasazené v Evropû.

·éf t˘mu designérÛ vozu c‘eed Mik-
los Kovacs nám osvûtlil jeho vznik:
„Automobil vznikal v evropském stylu
i kvÛli moÏnosti maximálního vyuÏití
evropsk˘ch dodavatelÛ. Tomu jsme
napfiíklad uzpÛsobili i pozici fiidiãe za
volantem, ale také v˘bûr obkladov˘ch
materiálÛ. Od poãátku vznikal souãas-
nû design v‰ech tfií verzí karoserií na
spoleãné základní platformû.Tato plat-
forma je zcela nová, vytvofiená od
samotného poãátku s ohledem na
poÏadavky evropsk˘ch zákazníkÛ.Ten-
to vÛz je unikátní v tom, Ïe z jedno-
znaãného urãení pro evropské zákazní-
ky nepfiicházely v úvahu Ïádné kom-
promisy, a proto muselo b˘t v‰e vyvíje-
no zcela novû. Nyní budeme sledovat
v˘voj trhu i s my‰lenkou na pfiípadné
jiné varianty karoserie. Nelze proto
vylouãit, Ïe se ãasem objeví tfieba
i sedan.“

Jedním z mimofiádn˘ch krokÛ, kte-
r˘m se Kia snaÏí pfiilákat pozornost
zákazníkÛ k tomuto vozu, je zavedení
sedmileté záruky (resp. na ujetí

150 000 km).Tato záruka se vztahuje
na pohonnou jednotku, zatímco na
cel˘ vÛz je pûtiletá záruka. Pfiitom tato
záruka je pfienosná i na nového majite-
le vozu v pfiípadû dal‰ího prodeje. „Ná‰
prÛzkum mezi zákazníky ukázal, Ïe jak
v Evropû, tak v USA se vysoce hodnotí
zÛstatková cena vozu a souãasnû se
hodnû dá na hodnotu znaãky. Proto
jsme se rozhodli k tomuto kroku, kter˘
posiluje dÛleÏitou pfiednost na‰í znaã-
ky, a tou je dÛvûryhodnost. Chceme,
aby zákazník participoval na této dÛvû-
ryhodnosti a na mimofiádné kvalitû,
která je dána na‰ím v˘robním závodem
v Îilinû,“ vysvûtlil tento revoluãní krok
Jean-Charles Lievens. „Je to nová forma
partnerství, hodnotnûj‰í neÏ slevy, kte-
ré naopak zÛstatkovou hodnotu vozu
sniÏují. Podle prÛzkumu 60 % kupují-
cích pfii v˘bûru nového vozu mûní
jeho znaãku a právû ty si chceme udr-
Ïet po dobu nejménû sedmi let. Navíc
se tímto zpÛsobem otevírá nov˘ pros-
tor pro obchod s náhradními díly a pro
oÏivení ãinnosti servisÛ. Kia Motors se
v tomto ohledu stává pion˘rem nové-
ho pfiístupu,“ dodal Lievens. Kia za
revoluãní prodlouÏení záruky získala
ocenûní „My‰lenka roku“ od britského
ãasopisu Autocar a Jean-Charles Lie-
vens za uvedení této záruky dostal oce-
nûní Osobnost roku (ManBest) v rámci
ankety AutoBest.

A jak dále
Dal‰ími karosáfisk˘mi verzemi budou

kombi (od záfií 2007) a sportovní tfiídve-
fiová varianta (od prosince 2007). Opro-
ti pÛvodnímu plánu na v˘robu jen dvou
modelÛ uÏ je nyní jisté, Ïe se v Îilinû
budou vyrábût modely tfii s celkovou
produkcí 300 000 kusÛ roãnû. O dvou
modelech uÏ je jasno – bude to samo-
zfiejmû nov˘ c‘eed ve v‰ech tfiech karo-

sáfisk˘ch variantách a montovat se zde
bude také SUV Sportage (zku‰ebnû se
zde uÏ Sportage montuje, ale oficiální
spu‰tûní v˘roby tohoto vozu je plánová-
no na ãerven 2007). O tfietím modelu
dosud údajnû nebylo rozhodnuto.

Nelze se ale ubránit dojmu, Ïe vede-
ní Kia Motors se pfii v‰í velkorysosti
tohoto projektu snaÏí chovat obezfiet-
nû a chce se vyvarovat problémÛ, které
jiné korejské spoleãnosti v nedávné
minulosti mûly v dÛsledku veliká‰-
sk˘ch plánÛ. Kia napfiíklad uzavfiela
smlouvu se spoleãností Michelin jako
monopolním dodavatelem pneumatik
pro model c‘eed.To jí umoÏnilo dosáh-
nout optimálního naladûní podvozku,
ale souãasnû to v souvislosti s antimo-
nopolními pfiedpisy EU znamená, Ïe se
ve skuteãnosti plánuje v˘roba tohoto
modelu ve v˘‰i nejv˘‰ 120 000 vozÛ.To
je mnohem realistiãtûj‰í ãíslo, neÏ
pÛvodnû uvádûn˘ch 300 000 kusÛ jedi-
ného modelu. Produkce závodu tedy
bude rozdûlena na tfii modelové fiady
a v pfiípadû, Ïe se c‘eed skuteãnû stane
prodejním hitem, nebude problém
jeho produkci zv˘‰it. Pro tento pfiípad
je cel˘ areál koncipován tak, Ïe v rámci
souãasn˘ch hranic lze snadno v˘robu
dále roz‰ifiovat. v

o Evropě
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UŽ NYNÍ SE PŘIPRAVUJE I VÝROBA VERZE KOMBIh

PRVNÍ C`EED SJEL Z VÝROBNÍ LINKY ZA PŘÍTOMNOSTI PRIMÁTORA ŽILINY JÁNA SLOTY, VÝKONNÉHO ŠÉFA
KMS IN KYUA BAEHO (VLEVO) A PREZIDENTA KIA MOTORS EUISUNA ČUNGA

h

Řídicí středisko
Jedinečné v rámci celého automobilového průmyslu je řídicí středisko

KMS. Je vybaveno desítkami obrazovek, umožňujících pracovníkům centrá-
ly sledovat prostřednictvím 60 kamer dění v celém závodě, včetně dění na
testovací dráze. Jsou zde také bezpečnostní a zabezpečovací kamery hlídají-
cí bezprostřední okolí závodu. Nachází se tu i devět počítačů, které neustále
sledují a řídí činnost všech 400 robotů. Různá zařízení či roboty lze na zákla-
dě pozorování jejich činnosti na dálku přeprogramovat. Pozoruhodné na
tomto sledovacím systému je i to, že byl plně vyvinut na Slovensku.
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TOMÁŠ VELEK JE ŘEDITEL
DIVIZE LEXUS SPOLEČNOS-
TI TOYOTA MOTOR CZECH
A MY JSME S NÍM HOVOŘI-
LI O BUDOUCÍCH PERSPEK-
TIVÁCH JAPONSKÉ ZNAČ-
KY NA ČESKÉM A SLOVEN-
SKÉM TRHU. 

Loňský rok byl pro Lexus v České
republice neobyčejně úspěšný.
Jste spokojen s dosaženými pro-
dejními čísly a postavením značky
na zdejším trhu?

První rok zv˘‰en˘ch aktivit po zalo-
Ïení divize Lexus v rámci organizace
Toyota pfiinesl v âeské republice neje-
nom zv˘‰ení povûdomí o znaãce, coÏ
byl jednoznaãnû jeden z na‰ich hlav-
ních cílÛ, ale zároveÀ i v˘raznû vy‰‰í
prodejní ãísla. Konkrétnû jsme prodali
230 vozÛ a ve srovnání s rokem 2005
jsme zaznamenali 210% nárÛst, z ãehoÏ
jasnû vypl˘vá, Ïe jsme zv˘‰ili svÛj podíl
na celkovém trhu i v samotném
prémiovém segmentu, do nûhoÏ se
v âR fiadíme. S loÀsk˘mi v˘sledky jsem
tudíÏ nadmíru spokojen a je‰tû více mû
tû‰í zv˘‰en˘ zájem o vozy s hybridní
technologií, která je pro znaãku Lexus
nesmírnû dÛleÏitá z hlediska dal‰ího
v˘voje na svûtovém trhu a která ji
v˘raznû odli‰uje od na‰í nejvût‰í kon-
kurence.

Jaká modelová řada byla v loň-
ském roce nejúspěšnější?

Nejprodávanûj‰í byla fiada RX, a to
s velk˘m podílem hybridních modelÛ
400h, za ní se umístily nové sportovnû
ladûné sedany IS, které jsme na ãesk˘
trh uvedli na zaãátku loÀského roku.
Právû fiada IS nám v˘raznû pomohla
k jiÏ zmínûnému nárÛstu prodeje.

V modelové řadě IS se vlastně
poprvé v historii značky Lexus
objevil vznětový motor, řada čes-
kých motoristů  měla k této
pohonné jednotce jistou nedůvě-
ru a mnozí se dokonce vyjadřovali
v tom smyslu, že to tak trochu
degraduje značku Lexus. Jak
vlastně zákazníci přijali tento
motor pod kapotou Lexusu?

Vzhledem k tomu, Ïe 20 % na‰ich
loÀsk˘ch prodejÛ fiady IS tvofiila diese-
lová varianta, musím fiíci, Ïe ãe‰tí zákaz-
níci pfiijali tento motor velmi dobfie.
Modely IS 220d mají nesmírn˘ v˘znam
pro postavení znaãky Lexus na evrop-
ském trhu a jejich produkce v podstatû
vze‰la z poptávky zdej‰ích klientÛ, kte-
fií chtûjí mít ve voze prémiové znaãky
vysoce v˘konn˘ a pfiitom velmi úspor-
n˘ turbodiesel. Hovofiíme-li jiÏ o mode-
lové fiadû IS, poãítáme s tím, Ïe se i v ní
ãasem objeví hybridní technologie, kte-
rá je tím na‰ím hlavním diferenciáto-
rem v prémiovém segmentu evropské-
ho trhu.

Nárůst prodeje značky Lexus má
jistě přímou souvislost s celosvě-
tovou expanzí firmy, která  začala
před dvěma lety v Japonsku
a přenesla se i do Evropy. Tato
expanze byla a je podpořena

nemalými finančními prostředky
na reklamu. Osobně si nepamatuji
tak masivní reklamní kampaň,
jakou jste uskutečnili v průběhu
loňského roku. Ta asi také měla
výrazný podíl na vynikajících pro-
dejních výsledcích?

Zcela urãitû ano. Znaãka Lexus byla
pÛvodnû vytvofiena pouze pro trh ve
Spojen˘ch státech, tam dosáhla feno-
menálního úspûchu, kdyÏ se bûhem
nûkolika málo let stala jedniãkou pré-
miového segmentu.V roce 2004 bylo
rozhodnuto vytvofiit z Lexusu globální
prémiovou znaãku a od tohoto data
jsou pfiipravovány rozvojové strategie
pro jednotlivé kontinenty.V Japonsku
otevfiel Lexus v jednom dni stovky
showroomÛ a stejn˘ tfiílet˘ program
jsme definovali i pro Evropu. V jeho
rámci bychom chtûli v˘raznû zv˘‰it
povûdomí o znaãce Lexus a s tím souvi-
sí i na‰e marketingové aktivity, jejichÏ
cílem je pfiedstavit historii, filozofii
znaãky, její globální úspûchy  a zejména
pak prezentovat hybridní technologii,
kterou se odli‰ujeme od na‰ich konku-
rentÛ. Zv˘‰ené investice na reklamu
a marketing jsou souãástí na‰eho dlou-
hodobého plánu v Evropû.

Jaké jste si stanovili prodejní cíle
pro letošní rok? Nemáte tak tro-
chu obavy, že se vám nepodaří
zopakovat loňské úspěchy? 

Abych fiekl pravdu, nehoníme se za
dvoustovkov˘mi ãi tfiístovkov˘mi pro-
centními nárÛsty, pro nás je mnohem
dÛleÏitûj‰í stabilní a zejména profitabil-
ní rÛst prodeje.To je strategie i smûrem
k na‰im obchodním partnerÛm, nejde-
me cestou extenzivního obsazení obou
republik velk˘m poãtem autorizova-
n˘ch prodejcÛ, ale spí‰ se soustfiedíme
na to, aby na‰i vybraní dealefii byli ren-
tabilní a poskytovali sv˘m zákazníkÛm
‰piãkové sluÏby. Zamûfiujeme se na
postupn˘, dlouhodob˘ rÛst.

Nějaké konkrétní prodejní cíle jste
si ovšem pravděpodobně pro rok
2007 stanovili.

Nov˘, v pofiadí jiÏ tfietí hybridní
model LS 600h, kter˘ se na na‰em trhu
objeví zaãátkem druhé poloviny roku,
jistû pfiinese zv˘‰ení prodeje, do jaké
míry se ov‰em pfiiblíÏíme loÀsk˘m
v˘sledkÛm, to si dnes netroufám fiíci.

Co si slibujete od nového modelu
LS 460, který jste nedávno před-
stavili? Čím je to auto výjimečné?

Model LS 460 navazující na slavnou
tradici luxusních sedanÛ, jimiÏ  Lexus
pfied lety dobyl severoamerick˘ trh, je
vlajkovou lodí znaãky a do znaãné míry
demonstruje na‰e souãasné evropské
aktivity a touhu po dokonalosti.To zna-
mená, Ïe se jedná o technologicky
vysoce vyspûl˘ vÛz, kter˘ pfiiná‰í fiadu
revoluãních novinek v oblasti kon-
strukce, komfortní v˘bavy a bezpeã-
nostních prvkÛ.

V západní Evropě jsou vozy Lexus
neustále srovnávány s vozy BMW,
Mercedes-Benz či Audi. Vnímají
tak konkurenci i čeští zákazníci?

V Evropû se pohybujeme na trhu,
kde dominují tfii nûmecké znaãky, tfii

velice prestiÏní a silné znaãky. My si
jich váÏíme a abych fiekl pravdu, ani jim
nechceme pfiímo konkurovat. Vozy
Lexus jdou vlastní cestou a v rámci pré-
miového segmentu nabízejí nûco více
neÏ konkurence. Na mysli mám pfiede-
v‰ím hybridní technologii, vûhlasnou
spolehlivost a dnes jiÏ legendární sluÏ-
by a naprosto profesionální pfiístup
k zákazníkÛm a majitelÛm. Modely
Lexus jsou alternativou k tûmto tfiem
zaveden˘m znaãkám.

V současné době máte v České
republice a na Slovensku dvě pro-
dejní centra, v Brně a v Bratislavě,
ovšem z nějakého důvodu se vám
nepodařilo vytvořit nové prodejní
místo v Praze. Proč?

V rámci na‰í rozvojové strategie jsme
definovali i strategii v oblasti prodejní

sítû a jak jsem jiÏ fiekl, na‰í prioritou je
pfiedev‰ím profitabilita obchodních
partnerÛ, která je pfiímo závislá na na‰í
prodejní expanzi v âeské republice
a Slovenské republice.V první fázi v˘vo-
je poãítáme se tfiemi prodejními body -
Bratislava,Brno a Praha.Vloni jsme otev-
fieli kompletnû  nové dealerství v Brati-
slavû a v zápûtí i nové Lexus centrum
v Brnû.V souãasné dobû je autorizova-
n˘m prodejcem v Praze firma Autocent-
rum Duba,poãítáme v‰ak s tím,Ïe v nej-
bliÏ‰í dobû pfiedstavíme pro Prahu kva-
litnûj‰í fie‰ení, neÏ je to souãasné.

Hybridní technologie jsou v sou-
časné době, kdy se neustále zpřís-
ňují emisní předpisy, nesmírně
zajímavé. Vedete rozhovory s čes-
kými vládními představiteli o pří-
padných cenových či daňových
zvýhodněních pro takto vybavené
automobily?

Víme,Ïe v rÛzn˘ch zemích Evropy mají
tyto technologie, které jsou pfiívûtivûj‰í
vÛãi Ïivotnímu prostfiedí,urãitá zv˘hod-
nûní,aÈ je to bezplatn˘ pfiístup do center
velk˘ch mûst, nebo daÀové úlevy. Jsem
rád, Ïe se o této problematice zaãíná
i u nás váÏnû diskutovat na vládní úrovni.

Značka Lexus je dnes již celosvě-
tový fenomén. Jakým způsobem
je řízena reklamní strategie pro
český trh? Je vše řízeno centrál-
ně, nebo si můžete reklamní kam-
paně volně přizpůsobovat svým
požadavkům? 

Samozfiejmû se v první fiadû snaÏíme
vyuÏívat synergií na‰ich evropsk˘ch
reklamních kampaní, spolupracujeme
v této oblasti i s ostatními importéry
Lexus Europe a v urãit˘ch pfiípadech,
kdy to národní specifikum vyÏaduje,
jdeme vlastní cestou. Nemáme s tím
Ïádné problémy.

Mě osobně překvapila vaše out-
doorová reklama na pražských
autobusových zastávkách. Měla
tato kampaň vůbec nějaký smyl
pro cílovou skupinu lidí, kteří ces-
tují prostředky městské hromad-
né dopravy?

KampaÀ, kterou zmiÀujete, byla na‰í
první velkou komunikací zamûfienou
na dieselovou verzi modelu Lexus IS
a právû v tomto pfiípadû jsme ponûkud
roz‰ífiili její evropsk˘ koncept. Musím
fiíci, Ïe reklama na citylightech byla
velice efektivní a mûla perfektní zásah
pfiedev‰ím na fiidiãe pohybující se po
Praze ve dne i v noci. Rozhodnû jsme
se nezbláznili, kdyÏ jsme se rozhodli
umístit reklamu takové prémiové znaã-
ky, jakou je Lexus, na zastávkách praÏ-
ské autobusové dopravy.

Nedávno jste otevřeli v centru
Prahy reprezentační Lexus Loun-
ge v restaurantu L’Angolo.
K čemu toto zařízení slouží?

Jedná se unikátní, v Evropû zcela oje-
dinûl˘ projekt crossmarketingového
charakteru mezi  prémiovou automobi-
lovou znaãkou a prémiov˘ch restauran-
tem L’Angolo. Spodní ãást restaurantu
nacházejícího se v Dlouhé tfiídû jsme
designovû upravili do stylu na‰ich
shoowroomÛ a vznikl tam Lexus Loun-
ge, kter˘ budeme mimo jiné vyuÏívat
pro kontakt s novináfii a na‰imi zákazní-
ky. Zde budeme také pÛjãovat testovací
vozy. Jsme první, kdo tento pilotní pro-
jekt znaãky Lexus v Evropû zrealizoval..

Značka Lexus se v rámci svých
celosvětových a evropských akti-
vit výrazně začala věnovat spon-
zorským aktivitám v oblasti umě-
ní a kultury. Příkladem může být
sponzorství Vídeňské státní ope-
ry. Uvažujete o tom, že byste
časem nějaké sponzorství dlouho-
dobějšího charakteru rovněž
navázali?

Ano, peãlivû sledujeme trh a moÏná
právû tento rozhovor poslouÏí k tomu,
Ïe se nám podafií najít nûjakou podob-
nou zajímavou a rozsáhlou sponzor-
skou aktivitu. Rádi bychom se profilo-
vali v kultufie a oblasti prémiov˘ch
sportÛ. v

Důležitá je pro nás hybridní technologie

Modely
s hybridním
pohonem se
vloni podílely
v âeské
republice 36 %
na celkovém
prodeji znaãky
Lexus
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VW sděluje prodejcům, aby vydělávali více peněz
NEZISKOVÁ PRODEJNÍ
MÍSTA V ITÁLII BY MOHLA
PŘIJÍT O SVÉ FRANČÍZY

LUCA CIFERRI, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

VERONA | Poboãka Volkswagenu v Itá-
lii Autogerma vyslala neziskov˘m pro-
dejcÛm jasnou zprávu: zlep‰ete bûhem
18 mûsícÛ své podnikání, nebo pfiijde-
te o svou franãízu. Smûrnice pfii‰la od
Ralfa-Otto Limbacha, kter˘ pfied rokem

pfievzal Autogermu. Limbach stanovil
ziskovost prodejcÛ za svou nejvy‰‰í
prioritu.

Audit, uskuteãnûn˘ Limbachem, uká-
zal, Ïe více neÏ 40 % ze 172 prodejcÛ
Volkswagenu v Itálii bylo v loÀském
roce bez zisku. Ukázalo to také ‰irokou
rozdílnost mezi prodejci, pokud jde
o úãetní uzávûrku. „PrÛmûrn˘ zisk pfied
zdanûním byl 0,7 % v˘nosÛ, coÏ se blí-
Ïilo úrovni z roku 2004,“ fiekl Limbach,
„av‰ak ti nejlep‰í vydûlali více neÏ 4 %,
zatímco ti nejhor‰í byli 4 % ve ztrátû.“

Prodejci Autogermy prodávají
automobily VW,Audi, Seat a ·koda.Ve
snaze fie‰it problém se ziskovostí
Autogerma souhlasila, Ïe sv˘m pro-
dejcÛm v prÛbûhu následujících 18
mûsícÛ pomÛÏe jak s managemen-
tem, tak v prodejní oblasti. „Prochá-
zíme s nimi jejich v˘konnost v pro-
deji a servisu nov˘ch a ojet˘ch auto-
mobilÛ a náhradních dílÛ, ale také
sledujeme, jak si vedou pfii prodeji
finanãních sluÏeb a v opravnû,“ fiekl
Limbach. v

BELGICKÝ PODNIKATEL
PROPAGUJE JEDNODUCHÝ
TYP PRODEJE S VELKÝMI
SLEVAMI

SYLVIANE DE SAINT-SEINE,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

ANTVERPY | Karel Cardoen, pfieborník
v automobilovém supermarketu, sedí
ve velké, holé kanceláfii, jejíÏ jedinou
ozdobou je stárnoucí fíkus. Pfies dlou-
há sklenûná okna vidí do prodejní haly,
kde v prostém prostfiedí bez parádiãek
ãeká 250 nov˘ch a ojet˘ch automobilÛ
na mazané zákazníky hledající lacin˘
nákup.

Automobily nejsou sefiazeny podle
znaãek, ale podle kategorie. Seat Altea
(sleva 2576 eur) je zaparkován vedle
Alfy Romeo 147 (sleva 2811 eur). Oba
jsou takzvané automobily s nulov˘mi
kilometry. Jsou to nové automobily, kte-
ré prodejce doãasnû registruje. Jsou
typické pro dosaÏení kvóty prodeje, ale
nemají Ïádného skuteãného jednotli-
vého zájemce.

Automobilky, které utrácí velké ãást-
ky za to, aby si vytvofiily zfietelné image
pro trh, nesná‰ejí CardoenÛv zvyk vol-
nû mísit automobily odli‰n˘ch znaãek,
aniÏ je oddûlí alespoÀ kvûtináãem.

Cardoen pokrãí rameny: „Zelené
rostliny a kvûtináãe by cenu aut zv˘‰i-
ly.To není nic pro nás.“

Supermarkety s automobily ignorují
standardy, které automobilky poÏadují
od sv˘ch smluvních prodejcÛ, jako jsou
urãitá oznaãení a barvy. Na otázku, zda
by uvaÏovala o spolupráci se spoleã-
nostmi, jako je Cardoen, fieditelka pro
evropsk˘ prodej Renaultu Marie-Chris-
tine Caubetová odpovídá jednoznaãnû:
„Zcela urãitû nikoli,“ prohlásila v roz-
hovoru na pafiíÏském autosalonu, „Tito
lidé nesplÀují na‰e standardy.“

Av‰ak smluvní prodejci utratí hodnû
za to, aby zachovali nároãné standardy
automobilek, jejichÏ rozsah zaãíná
u pfiesnû vymezeného prostoru vûnova-
ného oddûlením jednotliv˘ch ãástí pro-
dejny a konãí drobn˘mi detaily, jako je
znaãka kávy servírované zákazníkÛm.

Průměrná sleva: 22 %
Cardoen fiíká, Ïe nové automobily

prodává s prÛmûrnou slevou 22 % ze
stanovené ceny, zatímco typick˘ bel-

gick˘ prodejce poskytuje slevu 10 %.
Tvrdí, Ïe prodejce musí úãtovat vy‰‰í
ceny, aby pokryl náklady spojené
s dodrÏováním standardÛ stanoven˘ch
automobilkami.

„Pfii na‰em zpÛsobu jsou náklady na
distribuci mnohem niÏ‰í,“ fiíká Cardoen.

Vût‰ina automobilek mu automobily
neprodává pfiímo, takÏe Cardoen naku-
puje automobily po celé Evropû od
nepfiím˘ch zdrojÛ, jako jsou národní
dovozci a velké prodejny. „Automobily
dováÏíme ze v‰ech míst Evropy,“ fiíká.
Stagnující trhy v západní Evropû
usnadÀují Cardoenovi Ïivot. Pomal˘

prodej vytváfií vût‰í nadbytek automo-
bilÛ u velkoobchodníkÛ a velk˘ch pro-
dejcÛ, ktefií pak uvolÀují pfiebytek
zásob do supermarketÛ s automobily.
„V souãasné dobû je pro nás nákup
automobilÛ velmi snadn˘,“ fiíká.

Pouze jediná automobilka prodává
automobily do belgického fietûzce
supermarketÛ pfiímo, fiíká.

Neprozradí její jméno. MoÏná proto,
Ïe by to rozãílilo smluvní prodejce
této automobilky, ktefií musí Cardoeno-
vi a dal‰ím supermarketÛm s automo-
bily konkurovat.

Desetiletí růstu
Ve sv˘ch 55 letech má Cardoen,

hovofiící jemn˘m hlasem, velké ambi-
ce.V pfií‰tích deseti letech chce ales-
poÀ ztrojnásobit prodej. V minulém
roce ve sv˘ch deseti supermarketech,
devíti v Belgii a jednom v Nizozemí,
prodal 13 016 automobilÛ.V roce 2002
prodal 9685 automobilÛ a do poloviny
pfií‰tího desetiletí má v plánu prodat
alespoÀ 40 000 aut.

Dá se pfiedpokládat, Ïe by Cardoen
byl rád, aby automobilky mûly povin-
nost prodávat automobily maloob-
chodníkÛm v supermarketech, jako je
on. Podle souãasn˘ch pravidel, stano-
ven˘ch Evropskou komisí pro distribu-
ci automobilÛ, si automobilky své pro-
dejce mohou vybírat.

„Z dlouhodobého hlediska by mûl
b˘t v EU voln˘ trh a distribuce musí
hrát svou roli.Automobily jsou v˘rob-
kem jako cokoli jiného,“ fiíká Cardoen.
„Av‰ak síla lobbistÛ automobilek je tak
silná.“

S láskou vzpomíná na b˘valého
komisafie EU pro konkurenci Maria
Montiho, kter˘ pouÏíval jednu z jeho
prodejen v Bruselu jako fórum pro
oznámení pravidel pro prodejní distri-
buci nov˘ch automobilÛ, která zaãala
platit v roce 2002. Cardoen je v‰ak pfií-
li‰ praktick˘ na to, aby se dlouho oddá-
val vzpomínkám. Radûji by hovofiil
obchodnû.

Smluvní prodejci vydûlají velkou
ãást svého zisku tím, Ïe zaji‰Èují opravy
a servis automobilÛ, které prodají. Car-
doen se chce vyhnout kapitálov˘m
investicím do servisních oddûlení pro
fiadu znaãek. Proto uzavfiel dohodu
s nûmeckou firmou Robert Bosch. KaÏ-
dá Cardoenova prodejna má servisní
stfiedisko Bosch, které dokáÏe opravit
jakoukoli znaãku. Zákazníci mohou
také nav‰tívit jakoukoli ze 150 opraven
Bosch v Belgii.Vût‰ina z nich má nûkte-
rou z tûchto stfiedisek v dosahu 10
minut od domova.

Cardoen sdílí filozofii prodeje ve sty-
lu „Ïádné smlouvání, Ïádné hádky“ se
supermarkety s automobily v USA.
Zákazníci jimi mohou volnû procházet
a vybírat si.V celé prodejnû, která roã-
nû prodá 2500 automobilÛ, je pouze
pût prodavaãÛ. Zákazníci, ktefií u Car-
doena nakupují jen vzácnû, poÏadují
technické informace. Mnozí z nich
pfiedtím, neÏ pfii‰li do prodejny, pro-
zkoumali svou koupi na internetu.

„Ná‰ zákazník kupuje automobil. My
mu ho neprodáváme,“ fiíká Cardoen.
„KdyÏ tam pfiijdete, prodavaãi vás
nebudou obtûÏovat.“ Mnoh˘mi z Car-
doenov˘ch klientÛ jsou Ïeny. „Chodí
k nám více zákaznic neÏ k prodej-
cÛm,“ fiíká. „MuÏi se více drÏí sv˘ch
znaãek.“ v

Seznamte se s králem Karlem,
prodavačem v super(marketu)
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Obchodní úspěch Cardoenovy
finance (v milionech eur)

rok 2005 2002
obrat 163 98
zisk netto 2,3 1,1
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Nový člen představenstva spo-
lečnosti Škoda Auto
Člen představenstva společnosti
Škoda Auto zodpovědný za technic-
ký vývoj Harald Ludanek (48) převez-
me vývoj vozů a stavbu prototypů
značky Volkswagen. Místo něho se
novým členem představenstva stane
Eckhard Scholz (43). Harald Ludanek
převzal funkci vedoucího technické-
ho vývoje značky Škoda 1. března
2002 a od dubna 2005 byl jmenován
členem představenstva Škoda Auto.
Eckhard Scholz je inženýr a v kon-
cernu Volkswagen pracuje od roku
1991 na různých pozicích, mimo jiné
i v technickém vývoji. Doposud řídil
vývoj jedné modelové řady značky
Volkswagen vyšší třídy.

Změny ve vedení IVG 
Novým vedoucím divize Volkswagen
– osobní vozy společnosti Import
Volkswagen Group (IVG) byl jmeno-
ván Vratislav Strašil. V čele tuzem-
ského týmu Volkswagen vystřídal
Davida Lišku (35), jenž přebírá
vedoucí pozici ve firmě Porsche Inter
Auto CZ. Vratislav Strašil (36) přichá-
zí ze Švédska, kde řídil čtyři roky
tamní dovozní organizaci značky
Seat. Předtím působil jako vedoucí
exportního regionu jihozápadní
Evropa ve Škoda Auto, kde byl
zaměstnán od roku 1994.
Novým vedoucím divize Seat spo-
lečnosti IVG byl jmenován Petr
Táborský (40). Absolvent fakulty
strojního inženýrství ČVUT od roku
2005 zastával pozici vedoucího
oddělení prodeje ojetých vozů auto-
plus společnosti IVG.

Nový prezident u Toyota Motor
Czech

Do funkce preziden-
ta společnosti Toyo-
ta Motor Czech byl
jmenován Cutomu
Otsuba (49), který
vystřídal Hitošiho
Ikomu. Absolvent
Hitotsubashi Uni-
versity of Economy

Cutomu Otsubo pracuje u Toyoty od
dubna roku 1981, nejprve v oddělení
pro vyhledávání lidských zdrojů. Od
konce roku 1983 byl odpovědný za
operace ve východní Evropě, od
roku 1992 působil v divizi plánování
a později přesídlil do evropské cent-
rály Toyota Motor Marketing Europe
v Bruselu. V roce 2002 se vrátil zpět
do Japonska, kde působil v marke-
tingové divizi Toyota Motor. 

Nový ředitel u DaimlerChrysleru

Novým generálním ředitelem spo-
lečnosti DaimlerChrysler Automoti-
ve Bohemia, výhradního dovozce
vozidel značek Mercedes-Benz,
smart, Maybach, Chrysler, Jeep,
Dodge a Mitsubishi Fuso, se stal Till
Oberwörder (35), který střídá ve
funkci Karla Schregleho. Till Ober-
wörder přichází z mateřské společ-
nosti ve Stuttgartu, kde působil na
různých postech již od roku 1998.
Naposledy byl v divizi nákladních
vozidel zodpovědný za prodej a con-
troling pro severní Evropu.

Osobnosti
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Motocykl roku 2007
SVAZ DOVOZCÒ AUTOMOBILÒ VYHLA·UJE 11. ROâNÍK SOUTùÎE

www.motocyklroku.cz

HLASUJTE A VYHRAJTE HONDU CBF600S NEBO NùKTEROU Z DAL·ÍCH CEN ZA VÍCE NEÎ 300 000 Kã

SoutûÏe se mohou zúãastnit obãané âR star‰í 18 let. VyplÀte anketní lístek a po‰lete jej do
12. 4. 2007 na adresu: Agentura Petr Ehrlich, Na Pískách 838/42, 160 00 Praha 6. Hlasovat mÛÏete
i na v˘stavû Motocykl 8.–11. 3. 2007 (V˘stavi‰tû, Praha–Hole‰ovice) ve stánku Motocykl roku
2007, nebo na www.motocyklroku.cz, kde najdete i pravidla soutûÏe.

Honda SH300i
Jawa New Pion˘r 50Q

Jincheng JC 125T
Kentoya Ideo Peugeot Jet Force 125

Kompresor

Harley-Davidson FXSTC

Softail Custom Honda VT750 Shadow

Spirit Kawasaki VN900 Custom
Suzuki Intruder M1800R Triumph Rocket III

Classic

BMW G 650 Xchallenge
Kawasaki KLX450R

KTM 990 Adventure
Triumph Tiger

Yamaha WR450F

BMW K 1200 R Sport Ducati

Multistrada 1100 Kawasaki Versys
Moto Guzzi 1200 Sport

Suzuki Bandit 650 S

Aprilia Tuono 1000

Factory Harley-Davidson VRSCDX

Night Rod Special Honda CB600F Hornet
Jawa 250 Travel

Kawasaki Z1000

Ducati 1098
Honda CBR600RR

Kawasaki Ninja ZX-6R
Suzuki GSX-R 1000

Yamaha YZF R1

P
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ČISTÝ ADRENALIN
DO TVÉHO BIKU

Anketní lístek
VYPL≈TE V·ECHNY KATEGORIE, JINAK LÍSTEK NEBUDE ZA¤AZEN DO
SLOSOVÁNÍ. ZA MOTOCYKL ROKU 2007 POVAÎUJI V KATEGORII

◗ Naked bikes:

◗ Choppery:

◗ Skútry a mopedy:

◗ Endura vãetnû cestovních:

◗ Cestovní silniãní motocykly:

◗ Sportovní silniãní motocykly:

Odesláním anketního lístku do soutûÏe poskytujete pofiádající agentufie Petr Ehrlich souhlas
se zpracováním osobních údajÛ podle posledního ãlánku úpln˘ch pravidel soutûÏe. Vyplnû-
n˘ anketní lístek laskavû po‰lete do 12. dubna 2007 na adresu: Agentura Petr Ehrlich, Na Pís-
kách 838/42, 160 00 Praha 6. Hlasovat mÛÏete i na internetu na www.motocyklroku.cz, kde
zároveÀ najdete i pravidla soutûÏe.

Jméno: ..........................................................................................................

Pfiíjmení: .......................................................................................................

Ulice a ãíslo popisné: ....................................................................................

PSâ: .......................... Mûsto: ....................................................................

Vá‰ podpis: ...................................................................................................

Prosíme o vyplnûní následujících nepovinn˘ch údajÛ:

vlastním motocykl ❏ ano ❏ ne

znaãka/model: ................................................. rok v˘roby: .........................

✁

1. cena

7
E

z
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Piaggio MP3 250RL
Suzuki Burgman 200

Yamaha X-City 250
Yuki 50 Speedy New

Yamaha XVS1300

Midnight Star Yuki 400 Spyder

Yuki 200 SM

Yamaha FJR 1300AS

Moto Morini

Corsaro 1200 Veloce Suzuki GSR 600
Triumph Speed Triple

Yamaha FZ6 Fazer S2

C E N Y  P R O  H L A S U J Í C Í  V ù N O V A L I :

1. cena: Honda CBF600S, Honda âR
2. cena: Aprilia 50 Scarabeo, A spirit
3. cena: Moto navigace ZÜMO 550 DeLuxe, Picodas Praha
4. cena: Sada pneumatik Pirelli, A-spirit
5. cena: KoÏená bunda, Bikers Mode
6. cena: Boty Alpinestars, A-spirit
7. cena: Obleãení IXS, A-spirit
8. cena: Pfiilba Jet, Klasik Moto
9. cena: Hodinky Honda, Honda âR

10. cena: Balíãek Castrol, Castrol Lubricants (CR)

Generální mediální partnefii:

Hlavní mediální partnefii:

3. cena

2. cena

Honda CBF600S

Aprilia 50

Scarabeo

Generální partner:Vyhla‰ovatel: Hlavní partnefii: Partnefii:

moto navigace

ZÜMO 550

DELUXE

Partnefii cen:

Mediální partnefii:

04
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VÝVOJÁŘI KONCERNU
FIAT PILNĚ PRACUJÍ NA
OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

TURÍN | Náv‰tûva v˘vojového stfiedis-
ka Centro Ricerche Fiat nám umoÏnila
seznámit se s nûkter˘mi nov˘mi tech-
nologiemi, které se pfiipravují pro uve-
dení do sériové produkce v nejbliÏ‰ích
deseti letech.

Řízení prostřednictvím
elektroniky

Program ovûfiování vlastností fiízení
bez mechanického spojení s volantem
(Steering by Wire) byl odstartován
v roce 2001 ve spolupráci s dodavatel-
sk˘mi firmami. Elektronick˘ pfienos
pohybu volantu na fiízená kola se zkou-
‰í na prototypu odvozeném z Alfy
Romeo 147 2,0 Selespeed.

Cílem tohoto programu je ovûfiování
toho, jak˘ vliv mÛÏe mít pouÏití tohoto
systému na celkovou architekturu
automobilu a co mÛÏe tento systém
v kombinaci s elektronick˘m ovládá-
ním brzd (Brake by Wire) nabídnout
zákazníkovi navíc oproti souãasn˘m
mechanick˘m systémÛm. Systém, vyu-
Ïívající zdroje elektrické energie
o napûtí 12 V a 42 V, umoÏÀuje natáãe-
ní kol v úhlu +/-120°. Sestává ze dvou
elektromotorÛ a dvou fiídicích jedno-
tek a pracuje bez jakéhokoliv mecha-
nického spojení volantu s koly.

Systém umoÏÀuje logickou ãinnost
s promûnliv˘m pfievodem podle okam-
Ïité potfieby. Kombinace tohoto systé-
mu s fiazením Selespeed pak nabízí
moÏnost ovládání ve‰ker˘ch ãinností
aniÏ by musely ruce opustit volant.
Vytváfií se tak zcela nová forma rozhra-
ní mezi ãlovûkem sedícím za volantem
a jím ovládan˘m vozidlem, neboli
Human Machine Interface. Nejvût‰ím
pfiínosem tohoto systému je mnohem
uvolnûnûj‰í ovládání vozidla, zlep‰ení
jeho ovladatelnosti i jízdní stability,
systém rovnûÏ fiidiãi poskytuje nepo-
rovnateln˘ zpûtn˘ dojem z ovládání
vozu.

Se zku‰ebním prototypem Alfa
Romeo 147 2,0 Selespeed se v rámci
tohoto projektu, do nûjÏ se investovalo
1,5 milionu eur, najezdilo 90 000 km
na zku‰ebních okruzích v Balloccu
a Fioranu. Na bûÏné silnice zatím
nesmí, protoÏe to nedovoluje stávající
legislativa.To by se mûlo zmûnit v roce
2011, kdy se mají v rámci EU patfiiã-
n˘m zpÛsobem zmûnit pfiedpisy.

Alternativní systémy
pohonu

Ve voze Fiat Multipla se ovûfiuje
vysokov˘konn˘ pohon zemním ply-
nem CNG High Performance. SlouÏí
k tomu prototypov˘ záÏehov˘ motor
1,6 l 16V „Torque“ s pfieplÀováním tur-
bodmychadlem. U tohoto motoru se
podafiilo zv˘‰it nejvût‰í toãiv˘ moment
o 53 % ze 130 na 240 N.m.Tato hodno-
ta se dosahuje pfii niÏ‰ích otáãkách –

namísto 5100/min uÏ pfii 2100/min,
pfiiãemÏ 90 % maximální hodnoty
motor dodává v rozsahu otáãek 1900
aÏ 5000/min. Souãasnû se podafiilo zv˘-
‰it nejvût‰í v˘kon o 33 % ze 70 na 95
kW.To je nutné mj. i proto, Ïe verze na
CNG je díky tlakov˘m nádrÏím tûÏ‰í
neÏ s nádrÏí na benzin.

V dÛsledku lep‰ích v˘konov˘ch
parametrÛ dosahuje tento vÛz nejen

vût‰í rychlost (185 namísto 163 km/h),
ale pfiedev‰ím má mnohem lep‰í zrych-
lení (0–100 km/h za 10,5 s namísto
bûÏn˘ch 15,6 s). Co je ale nejdÛleÏitûj-
‰í, je skuteãnost, Ïe podstatné zlep‰ení
v˘konnosti bylo dosaÏeno pfii souãas-
ném sníÏení spotfieby a sníÏení emisí
CO2 ze 171 na 155 g.

Podle technikÛ Fiatu CNG umoÏÀuje
dosaÏení je‰tû lep‰ích v˘konÛ, protoÏe
pracuje s vysok˘m tlakem. To ov‰em
pfiiná‰í vût‰í pracovní teploty.V˘kon-

nost motoru je proto omezena v˘hrad-
nû poÏadavky na jeho spolehlivost.

Fiat Multipla CNG High Performance
se ovûfiuje nejen na testovacích tratích,
ale i v bûÏném mûstském provozu pfii
plném pracovním zatíÏení. Velkému
zatíÏení byl tento vÛz podroben i pfii
olympijsk˘ch hrách v Turínû.

Ve vozech Iveco Daily Hybrid Diesel
se ovûfiuje hybridní pohon kombinující

elektromotor se vznûtov˘m motorem.
Provozní zkou‰ky probíhají jak
v dodávkovém voze 5,6 t, tak
i v 16místném minibusu, se kter˘m
jsme mûli moÏnost se svézt na zku‰eb-
ním okruhu.Vznûtov˘ motor má v˘kon
116 k pfii 3000 aÏ 3900/min a toãiv˘
moment 270 N.m pfii 1800 aÏ
2800/min, zatímco elektromotor má
62 k pfii 2500/min a 240 N.m pfii 0 aÏ
1600/min. Motory jsou spojeny se ‰es-
tistupÀovou samoãinnou pfievodovkou

a brzdov˘ systém je rekuperaãní, takÏe
se pfii brzdûní dodává elektrická ener-
gie do akumulátorÛ.

Úsporami k větší pohodě
DÛleÏit˘m faktorem, kter˘ ovlivÀuje

pohodlí cestujících v automobilu a tím
i bezpeãnost jízdy, je zaji‰tûní optimál-
ních klimatick˘ch podmínek, tzv. tep-
lotní pohody. Fiat Auto ve spolupráci
s firmou Magneti Marelli vyvinul
systém vysoceúãinné klimatizace
HEAC (High Efficiency Air Condition),
vyuÏívající systém THYCS (Thermo
Hygrometric Comfort and Safety).Ten-
to systém nejen zvy‰uje teplotní kom-
fort ve voze a souãasnû sniÏuje energe-
tické poÏadavky klimatizace aÏ o 41 %.

Základem systému je pfiesné mûfiení
teploty ve voze. Není zde bûÏn˘ teplo-
mûr umístûn˘ na stropû, ale infraãerve-
né snímaãe, mûfiící plo‰nû teplotu ãel-
ního skla a pfiístrojové desky. Získané
informace se porovnávají se signály
o teplotû povrchu tûla fiidiãe. Namísto
normální ãinnosti klimatizace, která
vnitfiní teplotu 50 °C sníÏí ochlazením
na 15 °C, aby se vnitfiní teplota ustálila
na poÏadovan˘ch 20 °C, se zde pracuje
s mnohem úspornûj‰ím postupem, kte-
r˘ vychází z pfiedpovídání potfiebn˘ch
hodnot. Zajímavé na systému je, Ïe vyu-
Ïívá prakticky jen sériové komponenty.

Druh˘m krokem ve zlep‰ování tep-
lotního komfortu je pouÏití ãidla vlh-
kosti ãelního skla.To zlep‰uje proces
odmlÏování, ale pfiiná‰í i úspory upfies-
nûním potfiebn˘ch informací pro fiídicí
jednotku. Kompresor klimatizace díky
tomu nemusí b˘t  zapínán zbyteãnû -
spou‰tí se jen v pfiípadû, Ïe skuteãnû
dochází k zamlÏování. Ovûfiování toho-
to systému bylo uÏ ukonãeno s velmi
dobr˘mi v˘sledky, takÏe lze oãekávat
v pomûrnû krátké dobû jeho sériovou
v˘robu.

Komunikující auta
U Fiatu se vyvíjí nûkolik systémÛ

zaji‰Èujících komunikaci automobilu
s jeho okolím. Projekt COMUNICAR,
iniciovan˘ evropskou komisí INFSO,
zahrnuje ãinnost nûkolika firem, vãet-
nû spoleãností DaimlerChrysler a Vol-
vo Cars, jejichÏ spolupráci koordinuje
Fiat. Projekt je urãen pro zaji‰tûní bez-
peãné jízdy za ‰patné viditelnosti, pfie-
dev‰ím v mlze pomocí inteligentního
zpracování telematick˘ch informací
o situaci na silnici v okolí vozu. Systém
zaznamenává pfiípadná nebezpeãí
a souãasnû vyhodnocuje vlastní zdroje
zpráv, napfiíklad z radaru.Tento systém
je ale zatím pro praktické vyuÏití pfiíli‰
drah˘. Navíc vyÏaduje vybudování
informaãních stanic kolem silnic, které
budou schopny dodávat automobilÛm
potfiebné zpravodajství o aktuální situ-
aci. Jako dostupnûj‰í se ukazuje systém
zpomalovacích resp. vodicích vozidel,
které by byla vybavena drah˘mi vyhod-
novacími systémy vãetnû radarÛ a citli-
v˘ch detektorÛ podélného znaãení na
vozovce. Tato vozidla, oznaãovaná
závodnickou terminologií jako Safety
Cary, by provádûla skupiny automobilÛ
kritick˘mi úseky.

Systém GALLANT by mûl pfii hledání
optimální trasy vyuÏívat pfiipravovan˘
satelitní systém GNSS-II Galileo kombi-

Fiat pracuje na budoucnosti
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Volant Alfy Romeo 147 2,0 Selespeed s řízením Steering by Wire (1)h

CRF-ANAS Safety Car provádějící v rámci projektu COMMUNICAR automobily kritickými místy

v mlze  (2)

h
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novan˘ s pfiesn˘mi mapami, dodávan˘-
mi na CD ãi DVD. Civilní evropsk˘
systém EGNOS, kter˘ je souãástí pro-
gramu geostacionárních druÏic Gali-
leo, by mûl b˘t pfiesnûj‰í a spolehlivûj-
‰í neÏ americk˘ vojensk˘ systém GPS.
Po nastavení cíle jízdy vypoãte opti-
mální trasu podle zadan˘ch podkladÛ
a poté sám vede fiidiãe podle nejvhod-
nûj‰í trasy a samoãinnû udrÏuje i opti-
mální rychlost jízdy v souladu s pod-
mínkami na silnici, napfiíklad dopravní-
mi omezeními, klimatick˘mi podmín-
kami a podobnû.Tento systém pracuje
s pfiesností 5 m. DÛleÏitá u tûchto
systémÛ je snaha najít pro nû náhradu
drah˘ch vojensk˘ch snímaãÛ levnûj‰í-
mi zafiízeními.

Systém CarTALK 2000 zase pfiená‰í
informace z jednoho vozu do druhého
a tím umoÏÀuje pfiedvídat budoucí
nebezpeãí na cestû.Tento systém by
mûl b˘t schopen aktivnû pfiedcházet
i dopravním zácpám a zabezpeãovat
ekologiãtûj‰í dopravu eliminací prosto-
jÛ. Systém má speciální komunikaãní
kódování, které by mûlo zabránit pro-
niknutí hakerÛ do nûj. Cílem je uvést
toto zafiízení do bûÏného provozu do
roku 2012.

Vrcholem tûchto systémÛ by se mûl
stát integrovan˘ systém PReVENT, kte-
r˘ by mûl aktivnû pfiedem zasahovat,
aby nemohlo dojít ke kritick˘m situa-
cím. Tento systém vyuÏívá sledování
situace bezprostfiednû pfied i za vozem
prostfiednictvím televizní kamery
a radaru. Na základû tûchto údajÛ
vytváfií tzv. v˘straÏnou zónu pfied
vozem, pro níÏ reguluje rychlost jízdy
na základû anal˘zy informací získan˘ch
z komunikace s jin˘mi vozidly, napfií-
klad vjíÏdûjícími do kfiiÏovatky v jiném
smûru. K tomu se je‰tû pfiidává oblast
pfiedpovídání prostfiednictvím tzv. elek-
tronického horizontu a vyhodnocová-
ním informací od vozidel pohybujících
se v protismûru.V pfiípadû jakéhokoliv
rizika je nejen fiidiã s pfiedstihem infor-
mován, ale aktivují se i preventivní
funkce PRECRASH. DÛleÏité na celém
systému je to, Ïe se nezab˘vá jen riziky
pfied vozidlem ve smûru jeho jízdy, ale
i dûním za vozem a pfiedev‰ím i ze
stran v rámci systému Lateral Safe. Cel˘
systém uÏ byl instalován v prototypech
vytvofien˘ch na bázi Fiatu Stilo a od
roku 2008 by se mûl zaãít ovûfiovat
v praktickém provozu. v
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Fiat concern designers work hardly on
verification of new technologies

Vladimír Rybecký, Auto Data & News

Torino | Our visit to the design centre
Centro Ricerche Fiat allowed us to learn
about some new technologies which
are being prepared for launch into mass
production in the next decade.

Control by means of electronics
The programme of steering without
mechanical connection to the steering
wheel (Steering by Wire) was started in
2001 in co-operation with suppliers.
Electronic transfer of steering wheel
movement to steered wheels is tested
on prototype derived from Alfa Romeo
147 2,0 Selespeed.
The goal of this programme is to verify
the influence of this system on overall
architecture of the car and what can this
system in combination with brakes elec-
tronic control (Brake by Wire) offer to
a customer in comparison to present
mechanical systems. This system
employs electricity power supplies
12 V and 42 V. It allows wheels position
up to +/- 120°. It comprises two motors
and two control units and it works with-
out any mechanical connection between
the steering wheel and wheels.
The system enables logic operation
together with variable gear ratio accord-
ing to instant need. Combination of this
system with gearshift Selespeed then
offers possibility to control all opera-
tions without taking hands off the steer-
ing wheel. It creates absolutely new
form of interface between a human sit-
ting behind the steering wheel and
a car, which is controlled by this human,
called Human Machine Interface. The
biggest benefit of this system is more
relaxed control of the vehicle, improve-
ment of its handling and stability. This
system also provides a driver with
incomparable feedback of car control.
Within this 1,5 millions euro project the
testing prototype Alfa Romeo 147 2,0
Selespeed run 90 000 km on test circuits
in Ballocco and Fiorano. The car is not
allowed to run on normal roads as this
is banned by present legislative. This
should change in 2011 when rules are
to be appropriately changed in EU.

Alternative drive systems
Highly efficient drive by means of natural
gas CNG High Performance is verified in
Fiat Multipla. For this task is used the pro-
totype petrol engine 1,6 l 16 V „Torque“
with turbocharger. The maximum
torque of this engine has been
increased by 53 % from 130 to 240 N.m.
This value is managed in low rpm, at
2100 rpm instead of 5100 rpm when
90 % of maximum torque is delivered
between 1900 and 5000 rpm. At the
same time maximum power managed
to be increased by 33 % from 70 to

95 kW. It is important also due to the
fact that the CNG version is heavier with
high-pressure tanks than with normal
petrol tank. 
As a result of better performance
parameters this car reaches not only
higher speed (185 instead of 163 km/h)
but also in particular it has better accel-
eration (0-100 km/h in 10,5 s instead of
ordinary 15,6 s). However, the most
important is the fact that substantial
improvement of performance has been
achieved at simultaneous reduction of
fuel consumption and CO2 emissions
from 171 to 155 g.
According to Fiat engineers CNG
enables to achieve much better per-
formance as it does operate under high
pressure. However, it brings higher
operating temperature. Engine perform-
ance is therefore limited purely by
requirements concerning its reliability.
Fiat Multipla CNG High Performance is
verified not only on test circuits but also
in regular city traffic under full operat-
ing load. High load was imposed to this
car also during the Olympics games in
Torino.
In cars Iveco Daily Hybrid Diesel is test-
ed hybrid drive combining motor and
diesel engine. Operational tests take
place both in 5,6 t van and 16-seats
minibus. We were allowed to go with
the minibus at the test circuit. Diesel
engine delivers 116 kW from 3000 to
3900 rpm and torque of 270 N.m from
1800 to 2800 rpm while motor delivers
62 kW at 2500 rpm and 240 N.m from 0
to 1600 rpm. Engines are connected
with automatic six-speed gearbox and
brake system is regenerative. It means
that when brakes are applied, electric
power is supplied to batteries.

Economy leads to higher comfort
The important factor that has an influ-
ence on passengers’ comfort in the car
and also ride safety is maintaining the
optimal climate conditions, i.e. tempera-
ture comfort. Co-operation of Fiat Auto
with Magneti Marelli lead to develop-
ment of highly efficient air-condition
HEAC (High Efficiency Air Condition)
employing the system THYCS (Thermo
Hygrometric Comfort and Safety). This
system not only increases temperature
comfort in the car but also reduces
energy demands of air-condition by up
to 41 %.
The system is based on strict tempera-
ture measurement in the car. There are
not any ordinary thermometer placed
on the top of the car but infrared sen-
sors measuring surface temperature of
the windscreen and dashboard.
Obtained information is compared with
signals about driver‘s body tempera-
ture. Instead of normal air-condition
operation that reduces the inner tem-
perature of 50 °C to 15 °C in order to set-
tle the inner temperature on required 20
°C, this system is economical. Its opera-
tion is based on forecasting necessary
values. It is interesting that the system
uses nearly only standard production
components.
The second step that leads to improve-
ment of temperature comfort is use of
windscreen humidity sensor.

Communicating cars
People in Fiat develop several systems
ensuring communication of the car with
its neighbours. The project COMINCAR
supported by the European commission
INFSO comprises work of several firms,
including DaimlerChrysler and Volvo
Cars, and Fiat co-ordinates their co-
operation there. The project is intended
to secure safety ride under poor visibili-
ty, especially in fog. The system works
with help of intelligent processing of
telematic information about situation on

the road around the car. The system
determines possible dangers and simul-
taneously evaluates its own message
sources, e.g. from radar. However, this
system is so far too expensive for prac-
tical use. What more, it needs informa-
tion stations to be build along roads,
which will be able to provide cars with
necessary news coverage and actual sit-
uation. More available seems to be sys-
tem of retarding or guiding cars which
could be equipped with expensive eval-
uation systems including radars and
sensitive detectors of yaw rate on the
road. These cars called Safety Cars
according to race terminology would
guide groups of cars in critical sections.
The system GALLANT should employ
when searching the optimal routeby
means of the prepared satellite system
GNSS-II Galileo in combination with
precise maps supplied on CD or DVD.
The civil European system EGNOS,
which is the part of the programme of
geostationary satellites Galileo, should
be more accurate and reliable than the
American military system GPS. After
setting a destination of the journey it
will compute an optimal route accord-
ing to input information and then it
itself leads a driver along a most suit-
able route and automatically keeps also
an optimal travel speed according to
road conditions, e.g. road restrictions,
climate conditions, etc. This system is
accurate up to 5 m. In case of these sys-
tems it is important to find some cheap-
er devices that could substitute expen-
sive military sensors.
The system CarTALK 2000 transfers
information from one car to another
and this enables forecasting future dan-
ger on the route. This system should be
able to actively prevent traffic jams and
ensure more environmental friendly
traffic by elimination of idle time. The
system is equipped with special com-
munication coding that could be able to
protect it against hackers. The aim is to
launch this device into regular opera-
tion till 2012.
The top of these types of systems
should became integrated system
PReVENT, which should actively pre-
vent critical situations. This system
monitors situation immediately in front
of the car and behind the car by means
of TV camera and radar. On the basis of
these types of information it creates so
called alert zone in front of the car. The
system then regulates a travel speed on
the basis of information obtained from
communication with other cars, which
e.g. run into the crossroad in other
direction. There is also the area of fore-
casting by means of so called electronic
horizon and evaluation of information
from oncoming vehicles. In case of any
risk the driver is not only inform in
advance but there are also activated
preventive PRECRASH functions. Impor-
tant on this system is the fact that it
doesn‘t cover only risks taking place in
front of the vehicle in its movement
direction but also covers situation
behind the vehicle and especially on the
its sides. This is done within the system
Lateral Safe. The whole system was
already installed in prototypes created
on the basis of Fiat Stilo and beginning
2008 it will be tested in practical opera-
tion. v

1) STEERING WHEEL OF ALFA ROMEO 147 2,0
SELESPEED WITH STEERING BY WIRE

2) CRF-ANAS SAFETY CAR GUIDING CARS
THROUGH CRITICAL SECTIONS IN FOG WITHIN
THE PROJECT COMMUNICAR

3) FIAT MULTIPLA NATURALPOWER HAS BEEN
TESTED FOR A LONGER PERIOD BUT IT BRINGS
SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN THE VERSION
CNG HIGH PERFORMANCE

Fiat works on the future G

Fiat Multipla Naturalpower se zkouší už delší

dobu, ale ve verzi CNG High Performance přináší

významné zlepšení (3)
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Fiat 3048 1299 4347 2822 1194 4016

Ford FIESTA 1386 78 1464 1602 91 1693

Ford FOCUS 1500 1059 2559 1561 975 2536

Ford Focus C MAX 252 145 397 260 252 512

Ford FUSION 850 379 1229 954 297 1251

Ford GALAXY 35 23 58 28 30 58

Ford KA 106 106 155 155

Ford MAVERICK 5 10 15 10 7 17

Ford MONDEO 709 540 1249 777 485 1262

Ford RANGER 114 114 93 93

Ford S-MAX 112 92 204 0

Ford TOURNEO 1 1 0

Ford TOURNEO CONNECT 15 203 218 41 194 235

Ford TRANSIT 160 2889 3049 141 1379 1520

Ford TRANSIT CONNECT 263 263

Ford 5414 5575 10989 5763 5140 10903

Gasolone 13 13 4 4

Gaz 0 79 79 1 74 75

Hobby 0 1 1 1 1

Honda ACCORD 161 161 238 238

Honda CITY 316 316 0

Honda CIVIC 1100 1100 376 376

Honda CR-V 160 295 455 221 425 646

Honda FR-V 74 74 198 198

Honda HR-V 1 1 2 2

Honda JAZZ 326 326 520 520

Honda LEGEND 47 47 0

Honda S2000 2 2 3 3

Honda 2225 296 2521 1571 425 1996

Hummer 3 42 45 6 32 38

Hymermobil 6 1 7 2 2

Hyundai ACCENT 1120 1120 1610 1610

Hyundai ATOS 729 729 577 577

Hyundai COUPÉ 41 41 66 66

Hyundai ELANTRA 366 366 324 324

Hyundai GETZ 2610 31 2641 2901 12 2913

Hyundai GRANDEUR 31 31 6 6

Hyundai H-1 367 367 7 269 276

Hyundai MATRIX 137 65 202 138 35 173

Hyundai SANTAFE 394 959 1353 122 250 372

Hyundai SONATA 154 154 178 178

Hyundai TERRACAN 26 73 99 34 107 141

Hyundai TRAJET 40 41 81 36 40 76

Hyundai TUCSON 340 350 690 347 427 774

Hyundai XG 4 4

Hyundai 6028 1910 7938 6378 1145 7523

Chausson 1 1 0

Chevrolet AVEO 750 750 0

Chevrolet CAPTIVA 61 99 160 0

Chevrolet EPICA 27 27 0

Chevrolet EVANDA 3 3 17 17

Chevrolet KALOS 155 155 975 975

Chevrolet LACETTI 270 21 291 458 458

Chevrolet MATIZ 153 153

Chevrolet NUBIRA 65 65

Chevrolet SPARK 1030 1030 618 618

Chevrolet TACUMA 10 10 46 46

Chevrolet 2334 121 2455 2354 1 2355

Chrysler CROSSFIRE 8 8 18 18

Chrysler GRAND VOYAGER 36 7 43 41 10 51

Chrysler LX 39 3 42 27 27

Chrysler NEON 9 9 11 11

Chrysler PT 13 13 11 11

Chrysler SEBRING 3 3 3 3

Chrysler VOYAGER 17 11 28 10 4 14

Chrysler 137 21 158 134 14 148

Intrall 3 3 8 8

Iveco 1 466 467 0 444 444

Jaguar S-TYPE 33 33 20 20

Jaguar X-TYPE 30 13 43 13 4 17

Jaguar XJ 7 7 9 9

Jaguar XK 10 10 3 3

Jaguar 82 13 95 47 4 51

Jeep COMMANDER 16 22 38 0

Jeep COMPASS 1 1 0

Jeep GRAND CHEROKEE 18 60 78 33 43 76

Jeep CHEROKEE 15 15 18 2 20

Jeep WRANGLER 4 2 6 3 2 5

Jeep 70 99 169 61 51 112

Kaipan 8 8 7 7

Kia CARENS 53 32 85 60 38 98

Kia CARNIVAL 52 56 108 72 44 116

Kia CEE`D 6 6 0

Kia CERATO 361 361 380 380

Kia K 180 180 219 219

Kia MAGENTIS 41 41 24 24

První registrace osobních a lehkých
užitkových vozidel v České republice
v roce 2005 a 2006

2006 2005

Model/značka OA LUV celkem OA LUV celkem

ks ks ks ks ks ks
Adria 6 7 13 2 2

Alfa Romeo 147 29 29 68 68

Alfa Romeo 156 13 13 94 94

Alfa Romeo 159 112 23 135 26 26

Alfa Romeo 166 4 4 6 6

Alfa Romeo BRERA 18 18 0

Alfa Romeo GT 81 81 136 136

Alfa Romeo SPIDER 1 1 0

Alfa Romeo 269 23 292 341 0 341

Aro 14 14 34 34

Aston Martin 4 4 5 5

Audi A2 1 1 10 10

Audi A3 402 42 444 566 566

Audi A4 344 208 552 481 219 700

Audi A4 CABRIO 28 28 18 18

Audi A6 544 298 842 671 415 1086

Audi A8 110 110 101 101

Audi ALLROAD QUATTRO 37 193 230 0

Audi Q7 78 363 441 0

Audi TT 20 20 0

Audi 1650 1154 2804 1905 643 2548

Bentley 27 27 12 12

BMW 1 137 134 271 220 220

BMW 3 347 141 488 386 13 399

BMW 5 313 114 427 293 81 374

BMW 6 44 44 40 40

BMW 7 51 51 95 95

BMW X 3 89 232 321 77 228 305

BMW X 5 24 161 185 47 208 255

BMW Z 4 29 29 0

BMW 1105 807 1912 1254 555 1809

Bremach 1 1 0

Bucher Schörling 5 5 0

Bürstner 9 4 13 2 2

Cadillac 127 7 134 3 3

Caravelair 1 1

Caterham 3 3 0

Citroën BERLINGO 699 2020 2719 292 1213 1505

Citroën C1 425 425 103 103

Citroën C15 21 21 81 81

Citroën C2 115 60 175 122 51 173

Citroën C3 1636 1636 1827 1827

Citroën C3 PLURIEL 3 3 21 21

Citroën C4 1357 1357 878 878

Citroën C4 PICASSO 30 3 33 0

Citroën C5 247 143 390 231 143 374

Citroën C6 20 20 1 1

Citroën C8 21 41 62 34 36 70

Citroën JUMPER 37 537 574 48 338 386

Citroën JUMPY 157 157 1 92 93

Citroën XSARA 79 121 200

Citroën XSARA PICASSO 638 350 988 238 238

Citroën 5348 3353 8701 3972 2090 6062

Dacia Logan 1534 1534 2542 2542

Dacia Solenza 8 8

Dacia 1535 16 1551 2584 28 2612

Daihatsu 6 1 7 0

Daimler 1 1 0

Dethleffs 8 10 18 6 6

Dodge CALIBER 58 58 0

Dodge VIPER 1 1 0

Dodge 59 59

Elnagh 4 4 0

Ferrari 16 16 21 21

Fiat BARCHETTA 1 1

Fiat CROMA 38 18 56 42 42

Fiat DOBLÓ 6 543 549 28 480 508

Fiat DUCATO 10 510 520 14 420 434

Fiat IDEA 11 11 59 7 66

Fiat MULTIPLA 41 5 46 40 5 45

Fiat PANDA 1183 23 1206 1062 87 1149

Fiat PUNTO 1126 87 1213 626 22 648

Fiat SCUDO 1 5 6 2 8 10

Fiat SEICENTO 48 48 240 240

Fiat STILO 449 64 513 577 63 640

Fiat ULYSSE 1 1 2

Fiat STRADA 16 16 78 78

Auto Data News 01_07  23.2.2007  10:41  Stránka 28



Kia OPIRUS 9 9 15 15

Kia PICANTO 1292 1292 1037 1037

Kia PREGIO 3 3 107 107

Kia RIO 575 575 218 218

Kia SORENTO 63 234 297 67 307 374

Kia SPORTAGE 235 327 562 162 289 451

Kia 2711 839 3550 2051 1012 3063

Knaus 6 1 7 0

Lada 1118 6 6 0

Lada VAZ 21 40 40 78 78

Lada VAZ 2121 NIVA 72 31 103 79 18 97

Lada 127 31 158 169 18 187

Laika 1 1 0

Lamborghini 9 9 10 10

Lancia 6 6 7 7

Land Rover DEFENDER 3 14 17 7 8 15

Land Rover DISCOVERY 16 95 111 23 111 134

Land Rover FREELANDER 30 111 141 12 60 72

Land Rover RANGE ROVER 3 37 40 23 60 83

Land Rover RANGE ROVER SPORT 23 74 97 0

Land Rover 93 362 455 88 248 336

LDV 3 3 17 17

Lexus GS 18 18 18 18

Lexus IS 53 53 1 1

Lexus LS 6 6 0

Lexus RX 74 26 100 16 11 27

Lexus SC 2 2 1 1

Lexus 194 36 230 62 12 74

LMC 3 3 0

Lublin 16 16 29 29

Magma 11 11 21 21

Maserati 10 10 9 9

Mazda2 226 226 314 314

Mazda3 467 467 698 698

Mazda5 219 170 389 64 92 156

Mazda6 419 163 582 391 162 553

Mazda FIGHTER 7 7 27 27

Mazda MPV 2 2 9 3 12

Mazda MX5 9 9 2 2

Mazda PREMACY 2 2 19 33 52

Mazda RX8 14 14 26 26

Mazda TRIBUTE 3 3 19 4 23

Mazda 1386 349 1735 1559 324 1883

Mercedes-Benz A 212 212 255 255

Mercedes-Benz B 82 97 179 68 65 133

Mercedes-Benz C 147 40 187 224 70 294

Mercedes-Benz CL 12 12 3 3

Mercedes-Benz CLK 27 27 34 34

Mercedes-Benz CLS 74 74 151 151

Mercedes-Benz E 216 22 238 216 17 233

Mercedes-Benz G 3 1 4 0 7 7

Mercedes-Benz GL 8 22 30 0

Mercedes-Benz ML 101 503 604 29 97 126

Mercedes-Benz R 67 35 102 0

Mercedes-Benz S 167 167 55 55

Mercedes-Benz SL 9 9 9 9

Mercedes-Benz SLK 26 26 50 50

Mercedes-Benz SLR 1 1 2 2

Mercedes-Benz SPRINTER 54 856 910 40 812 852

Mercedes-Benz VANEO 2 2 7 54 61

Mercedes-Benz VIANO 55 201 256 44 154 198

Mercedes-Benz VITO 92 488 580 82 444 526

Mercedes-Benz 1415 2319 3734 1307 1742 3049

Mini COOPER 54 54 58 58

Mini ONE 7 7 14 14

Mini 68 68 76 76

Mitsubishi CARISMA 2 1 3

Mitsubishi COLT 572 572 281 69 350

Mitsubishi GRANDIS 23 11 34 15 15

Mitsubishi L 200 150 150 0

Mitsubishi LANCER 103 103 103 103

Mitsubishi OUTLANDER 37 22 59 38 18 56

Mitsubishi PAJERO 17 61 78 19 47 66

Mitsubishi PAJERO PININ 32 32

Mitsubishi PAJERO SPORT 2 5 7 3 6 9

Mitsubishi SPACE STAR 6 6 41 41

Mitsubishi 787 256 1043 573 166 739

Mitsubishi Fuso 50 50 2 2

Multicar 3 3 79 79

Niesmann&Bischoff 4 4 0

Nissan 350 Z 23 23 38 38

Nissan ALMERA 129 129 418 418

Nissan ALMERA TINO 52 49 101 67 63 130

Nissan ATLEON 4 4 7 7

Nissan CABSTAR 69 69 64 64

Nissan DOUBLE-CAB 115 115 165 165

Nissan INTERSTAR 6 6 6 6

Nissan KING-CAB 12 12 20 20

Nissan KUBISTAR 38 38 45 45

Nissan MICRA 292 2 294 458 458

Nissan MURANO 31 43 74 120 23 143

Nissan NAVARA 275 275 29 29

Nissan NOTE 367 367 0

Nissan PATHFINDER 59 101 160 36 75 111

Nissan PATROL 2 5 7 5 11 16

Nissan PRIMASTAR 2 11 13 1 23 24

Nissan PRIMERA 76 35 111 90 45 135

Nissan TERRANO 5 15 20

Nissan SINGLE-CAB 4 4 129 2 131

Nissan X-TRAIL 88 204 292 234 234

Nissan 1170 1015 2185 1398 849 2247

Opel AGILA 404 404 137 137

Opel ASTRA 1267 622 1889 1919 605 2524

Opel ASTRA CABRIO 8 8 0

Opel COMBO 19 181 200 40 268 308

Opel CORSA 649 72 721 535 88 623

Opel FRONTERA 1 1

Opel MERIVA 203 53 256 204 65 269

Opel MOVANO 1 33 34 5 77 82

Opel SIGNUM 16 16 15 15

Opel TIGRA 5 5 24 24

Opel VECTRA 258 134 392 263 155 418

Opel VIVARO 50 130 180 46 182 228

Opel ZAFIRA 250 156 406 198 87 285

Opel 3238 1396 4634 3500 1533 5033

Peugeot 1007 108 108 64 64

Peugeot 107 549 14 563 310 310

Peugeot 206 2198 327 2525 2882 290 3172

Peugeot 207 867 867 0

Peugeot 307 1206 406 1612 1485 486 1971

Peugeot 406 1 1

Peugeot 406 COUPÉ 1 1

Peugeot 407 322 238 560 432 440 872

Peugeot 407 COUPÉ 48 48 0

Peugeot 607 103 103 158 158

Peugeot 807 22 50 72 31 49 80

Peugeot BOXER 27 665 692 35 716 751

Peugeot EXPERT 117 117 3 94 97

Peugeot PARTNER 133 847 980 119 812 931

Peugeot 5772 2681 8453 5661 2908 8569

Piaggio 24 24 3 3

Porsche 911 39 39 19 19

Porsche 911 CABRIO 7 7 0

Porsche BOXSTER 7 7 6 6

Porsche CARRERA GT 4 4

Porsche CAYENNE 4 35 39 9 60 69

Porsche CAYMAN 9 9 2 2

Porsche 78 39 117 56 68 124

Proton 2 2 0

Renault CLIO 2080 35 2115 1035 55 1090

Renault ESPACE 80 33 113 80 35 115

Renault KANGOO 478 917 1395 465 726 1191

Renault LAGUNA 250 192 442 340 257 597

Renault MASCOTT 15 15 15 15

Renault MASTER 60 558 618 48 461 509

Renault MEGANE 1502 1147 2649 2105 827 2932

Renault MODUS 133 51 184 277 64 341

Renault SCENIC 328 193 521 456 336 792

Renault THALIA 2714 2714 3738 3738

Renault TRAFIC 201 439 640 141 324 465

Renault TWINGO 92 92 225 2 227

Renault VEL SATIS 12 12 15 15

Renault 8179 3785 11964 9126 3113 12239

Rover 8 8 5 5

Saab 9-3 23 7 30 5 5

Saab 9-5 8 4 12 6 6

Saab 41 12 53 14 0 14

Santana 8 63 71 2 30 32

Scam 1 1 0

Seat ALHAMBRA 55 73 128 23 48 71

Seat ALTEA 193 111 304 281 201 482

Seat CORDOBA 562 562 565 565

Seat IBIZA 781 1 782 664 4 668

Seat INCA 1 1

Seat LEON 315 91 406 498 29 527

Seat TOLEDO 127 90 217 182 93 275

Seat 2073 366 2439 2236 377 2613

Smart 112 112 136 136

Ssangyong ACTYON 3 1 4 0

Ssangyong KYRON 23 50 73 0

Ssangyong MUSSO SPORTS 7 7 0
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Registrace nových vozů v Evropě
v roce 2006
země 2006 2005 změna 

ks ks %
Německo 3467961 3342122 3,8
Velká Británie 2344864 2439717 -3,9
Itálie 2321099 2237444 3,7
Francie 2000549 2067789 -3,3
Španělsko 1499032 1528877 -2
Belgie 526141 480088 9,6
Nizozemsko 483994 465152 4,1
Rakousko 308594 307915 0,2
Švédsko 282766 274301 3,1
Řecko 267706 269733 -0,8
Polsko 239038 235504 1,5
Portugalsko 194684 206206488 -5,7
Maďarsko 193462 198982 -2,8
Irská rep. 178826 171732 4,1
Dánsko 156275 148819 5
Finsko 145700 148161 -1,7
Česká rep. 123987 127376 -2,7
Slovinsko 60026 59324 1,2
Slovensko 59084 56916 3,8
Lucembursko 50837 48517 4,8
Estonsko 25515 19581 30,3
Litva 14044 10467 34,2
Lotyšsko 14044 10467 35,2
EU celkem 14969810 14861685 0,7
Švýcarsko 268894 264941 1,5
Norsko 109164 109907 -7
Island 17129 18060 -5,2

Evropa celkem 15364997 15254593 0,7

Nejprodávanější modely v Evropě

poř.  model 2006 2005 poř. 2005 změna 
ks ks %

1. Opel/Vauxhall Astra 437673 466841 2. -6,23
2. Renault Clio 431595 337104 5. 28
3. Ford Focus 418490 409320 3. 2,2
4. Volkswagen Golf 417894 476901 1. -12,4
5. Fiat Punto 401022 265779 8. 50,9

Evropský trh v roce
2006 mírně posílil
PODLE ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI JATO DYNAMICS VYKÁ-
ZALY REGISTRACE NOVÝCH OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
V EVROPĚ MÍRNÝ NÁRŮST O 0,7 %, COŽ PŘEDSTAVU-
JE 103 227 KUSŮ PRODANÝCH NAVÍC OPROTI ROKU
2005.

VLADIMÍR RYBECKÝ

Postavení nejsilnûj‰ího evropského trhu si udrÏuje Nûmecko, kde se prodalo
o 3,8 % vozÛ více neÏ o rok dfiíve. Pozici nejprodávanûj‰ího modelu si zde udr-
Ïel Volkswagen Golf.

NárÛstem registrací o 3,7 % se Itálie znaãnû pfiiblíÏila druhému místu Velké
Británie, kde naopak do‰lo k poklesu registrací o 3,9 % (podle pfiedbûÏn˘ch
souãtÛ se dokonce Itálie uvádûla na druhém místû).V Itálii je i nadále nejpro-
dávanûj‰ím vozem Fiat Punto, zatímco ve Velké Británii si postavení bestselleru
udrÏel Ford Focus.

Zemí s nejvût‰ím procentuálním nárÛstem prodeje se stalo Loty‰sko, kde se
prodej vzrostl o více neÏ polovinu. Postavení nejúspû‰nûj‰í znaãky si udrÏel
Volkswagen díky pfiíchodu fiady nov˘ch modelÛ (Passat, Jetta, Fox, Eos, Golf
Plus), nicménû nejvût‰í vzestup vykázal Fiat – o 18,7 %, kterému rovnûÏ
pomohly nové modely (Grande Punto, Croma, Sedici). Ostatní evropské znaã-
ky si vesmûs pohor‰ily.

Postavení nejprodávanûj‰ího evropského automobilu získala Astra, která se
prodává pod znaãkami Opel a Vauxhall, nicménû nejvût‰í vzestup mezi best-
sellery vykázaly druh˘ Renault Clio, pát˘ Fiat Grande Punto a sedm˘ Volkswa-
gen Passat. Dlouholet˘ nejúspû‰nûj‰í model Volkswagen Golf klesl aÏ na ãtvr-
tou pfiíãku.

V roce 2006 se poprvé v Evropû prodalo více osobních vozÛ pohánûn˘ch
vznûtov˘mi motory, jejichÏ poãet registrací vzrostl o 4 %, zatímco vozÛ se
záÏehov˘m motorem se prodalo o 3 % ménû neÏ v roce 2005. v
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Je oficiálním partnerem mezinárodní ankety AutoBest
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Ssangyong REXTON 19 54 73 7 7 14

Ssangyong RODIUS 8 1 9 0

Ssangyong 62 126 188 29 46 75

Subaru B9 Tribeca 13 12 25 0

Subaru FORESTER 178 183 361 136 174 310

Subaru IMPREZA 74 8 82 60 12 72

Subaru JUSTY 9 9 1 1

Subaru LEGACY 165 204 369 152 165 317

Subaru 476 417 893 373 352 725

Suzuki GRAND VITARA 405 392 797 169 222 391

Suzuki IGNIS 789 11 800 947 947

Suzuki JIMNY 39 14 53 40 14 54

Suzuki LIANA 8 8 6 6

Suzuki SWIFT 722 722 377 377

Suzuki SX4 354 354 0

Suzuki WAGON R+ 1 1 156 9 165

Suzuki 2364 421 2785 1722 245 1967

Škoda FABIA 32914 4474 37388 36258 3060 39318

Škoda OCTAVIA 14608 6625 21233 17500 4744 22244

Škoda ROOMSTER 1731 675 2406 0

Škoda SUPERB 1835 1835 2476 2476

Škoda 51833 11835 63668 56743 7818 64561

Toyota AVENSIS 225 151 376 278 207 485

Toyota AVENSIS VERSO 1 2 3

Toyota AYGO 407 407 120 120

Toyota COROLLA 936 936 977 977

Toyota COROLLA VERSO 126 132 258 140 170 310

Toyota HIACE 4 7 11 1 1

Toyota HILUX 9 9 2 2

Toyota LAND CRUISER 38 109 147 50 158 208

Toyota PRIUS 16 16 32 32

Toyota RAV4 189 356 545 179 230 409

Toyota YARIS 2392 1 2393 1879 5 1884

Toyota 4506 934 5440 3728 805 4533

Trigano 0 0 2 2

UAZ 0 14 14 11 11

Volkswagen BORA 98 98

Volkswagen CADDY 88 1256 1344 77 1172 1249

Volkswagen CALIFORNIA 4 4 3 3

Volkswagen CRAFTER 1 211 212 0

Volkswagen EOS 67 67 0

Volkswagen FOX 288 288 92 92

Volkswagen GOLF 1676 472 2148 1937 290 2227

Volkswagen JETTA 437 437 53 53

Volkswagen LT 5 208 213 15 306 321

Volkswagen MULTIVAN 134 272 406 101 313 414

Volkswagen NEW BEETLE 3 3 8 8

Volkswagen NEW BEETLE CABRIO 3 3 4 4

Volkswagen PASSAT 1727 1313 3040 1689 519 2208

Volkswagen PHAETON 10 10 26 26

Volkswagen POLO 1870 1870 2012 2 2014

Volkswagen SHARAN 42 45 87 55 97 152

Volkswagen SHUTTLE 3 3

Volkswagen TOUAREG 43 342 385 42 308 350

Volkswagen TOURAN 144 293 437 159 310 469

Volkswagen TRANSPORTER 395 1573 1968 445 1427 1872

Volkswagen 7116 6018 13134 6926 4779 11705

Volvo 60 129 129 133 133

Volvo 70 50 68 118 44 93 137

Volvo 80 102 102 70 70

Volvo C30 4 4 0

Volvo C70 5 5 0

Volvo S 40 68 68 91 91

Volvo V 50 70 123 193 51 117 168

Volvo XC70 35 93 128 32 70 102

Volvo XC90 81 266 347 59 238 297

Volvo 601 567 1168 513 525 1038

Celkem 123987 49491 173478 127376 39047 166423

Pozn.: v přehledu jednotlivých modelů nejsou uvedeny individuálně dovezené vozy bez upřes-
nění typu ale jsou zařazeny do součtu registrací jednotlivých značek, součet registrací jednotli-
vých modelů proto nemusí souhlasit s údajem celkového počtu registrací značky
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Registrace nových vozů
v Evropě za rok 2006 podle
značek a jejich
nejprodávanějších modelů
model/značka 2006 2005
Alfa Romeo 147 61350 68793
Alfa Romeo 156/Crosswagon 3715 30307
Alfa Romeo 159 57231 6506
Alfa Romeo 144922 129567
Aston Martin 3794 2703
Audi A3/S3 202695 191052
Audi A4/S4/RS4 238731 257299
Audi A6/S6/RS6/allroad 138874 134427
Audi Q7 33245 693
Audi 639890 618311
Bentley 3347 3551
BMW 1 132129 132813
BMW 3 289429 241805
BMW 5 125381 131110
BMW X3 66185 66116
BMW X5 29750 44572
BMW 679868 652807
BMW Alpina 451 381
Bugatti 10 10
Cadillac 2905 2174
Citroën Berlingo 59437 60496
Citroën C1 87456 17860
Citroën C2 86804 113156
Citroën C3 210700 240390
Citroën C4 184691 199494
Citroën C4 Picasso 13606 -
Citroën C5 65456 83309
Citroën C8 18864 22138
Citroën Xsara Picasso 162724 164246
Citroën 911504 933689
Dacia 40926 23421
Daihatsu 45961 33778
Dodge 10970 309
Ferrari 2770 2803
Fiat Croma 36673 18061
Fiat Dobló 27591 18563
Fiat Ducato 15297 16802
Fiat Idea 34873 44336
Fiat Multipla 27162 30735
Fiat Panda 231208 217886
Fiat Punto/Grande Punto 400996 265438
Fiat Sedici 16005 -
Fiat Seicento 42891 51667
Fiat Stilo 50706 74089
Fiat 893050 751467
Ford Fiesta 353644 325838
Ford Focus 418567 409379
Ford Focus C-MAX 131887 155461
Ford Fusion 88741 79119
Ford Galaxy 25322 33283
Ford Ka 61733 69048
Ford Mondeo 131695 162979
Ford S-MAX 38616 -
Ford 1272482 1265889
FSO 439 1884
GM/Daewoo 1004 9075
Honda Accord 33063 36118
Honda Civic 99480 74163
Honda CR-V 43561 48422
Honda FR-V 16678 15358
Honda Jazz 79566 82783
Honda 279020 262854
Hyundai Accent 18334 25620
Hyundai Atos/Amica 42382 37523
Hyundai Getz/TB 82620 97899
Hyundai Matrix 24184 32610
Hyundai Santa Fé 49669 30777
Hyundai Tucson 60481 60497
Hyundai 316724 333843
Hummer 696 208
Chevrolet Kalos/Aveo 54402 57929
Chevrolet Lacetti 19693 23201
Chevrolet Matiz/Spark 60177 56428
Chevrolet 170464 167553
Chrysler Voyager/Gr. Voyager 25531 27774
Chrysler 57535 57080

Isuzu 1311 1571
Jaguar X-Type 21398 28820
Jaguar 41505 46575
Jeep Grand Cherokee 20525 16086
Jeep 39070 33467
Kia Carens 14467 15896
Kia Carnival/Sedona 20840 22959
Kia Cerato 20087 25590
Kia Picanto 76528 83575
Kia Rio 30770 27105
Kia Sorento 36407 40372
Kia Sportage 32124 36309
Kia 238012 256548
Lada 5523 6529
Lamborghini 623 463
Lancia Musa 35422 32665
Lancia Ypsilon 74003 73484
Lancia 116332 118796
Land Rover Discovery 19781 22814
Land Rover Freelander 25638 35334
Range Rover Sport 24991 14290
Land Rover 87748 89164
Lexus IS 19890 5684
Lexus RX 14304 11260
Lexus 40321 23292
Lotus 1347 1401
Maserati 2101 2426
Maybach 72 62
Mazda2 32533 34957
Mazda3 74770 82158
Mazda5 44995 15587
Mazda6 74417 70616
Mazda MX-5 19288 9782
Mazda 255838 234855
Mercedes A 147919 172699
Mercedes B 114725 52612
Mercedes C 141115 174960
Mercedes CLK 27533 34424
Mercedes CLS 20238 19891
Mercedes E 110288 123712
Mercedes M 58362 32006
Mercedes S 24808 12345
Mercedes SLK 27123 36721
Mercedes Vito/Viano 22780 19606
Mercedes-Benz 725045 703735
MG 3004 19825
Mini 114181 129158
Mitsubishi Colt 70131 63365
Mitsubisho Lancer 14755 15044
Mitsubishi Pajero/Montero/Shogun14214 17316
Mitsubishi 133193 144253
Nissan Almera 29286 62010
Nissan Micra 123865 150069
Nissan Note 71628 -
Nissan Pathfinder 18399 15701
Nissan Primera 21603 37231
Nissan X-Trail 40527 51897
Nissan 331847 377508
Opel Agila 24613 33269
Opel Astra 332679 358071
Opel Astra Classic 14803 19975
Opel Combo/Combo Tour 13111 12297
Opel Corsa 209765 197335
Opel Meriva 147024 158309
Opel Tigra TwinTop 15238 27076
Opel Vectra 72188 85201
Opel Zafira 169819 138559
Opel 1020065 1052666
Perodua 616 654
Peugeot 1007 39207 40217
Peugeot 107 90980 1960319603
Peugeot 206/206SW 230844 412745
Peugeot 207 212888 433
Peugeot 307/307SW 306704 376021
Peugeot 407/407SW 161824 202300
Peugeot 807 21655 24338
Peugeot Partner/Ranch 30343 32731
Peugeot 1107767 1131597
Porsche 911 19664 16459
Porsche 44598 44705
Proton 3044 1653
Renault Clio 461702 337105
Renault Espace/Grand Espace 40370 49948

Renault Kangoo 51614 58823
Renault Laguna 76304 106256
Renault Mégane 267168 342370
Renault Modus 78130 163261
Renault Scénic/Grand Scénic 258033 302198
Renault Twingo 54219 76162
Renault 1285992 1471164
Rolls Royce 150 161
Rover 4779 26588
Saab 9-3 63072 558400
Saab 9-5 26038 23144
Saab 89638 81564
Seat Alhambra 16035 15253
Seat Altea 53441 62369
Seat Cordoba 21918 28593
Seat Ibiza 161785 155625
Seat Leon 119225 87363
Seat Toledo 11970 24562
Seat 384660 375461
Smart ForFour 34789 49729
Smart ForTwo 63202 75112
Smart 102339 132646
SsangYong Kyron 15543 877
SsangYong Rexton 11563 18676
SssangYong 32803 23394
Subaru Forester 20307 17388
Subaru Legacy/Outback 15619 17842
Subaru 54729 52254
Suzuki Ignis 30075 51145
Suzuki Jimny 28366 26931
Suzuki Swift 92857 55655
Suzuki SX4 22210 3
Suzuki Vitara/Grand Vitara/XL7 65504 48632
Suzuki 261284 242130
Škoda Fabia 213515 207924
Škoda Octavia 203313 188127
Škoda Roomster 13558 -
Škoda Superb 14017 17273
Škoda 444420 413339
Tata 3103 3312
Toyota Avensis 116893 127800
Toyota Aygo 96241 21361
Toyota Corolla 163586 181366
Toyota Corolla Verso 90049 86743
Toyota LandCruiser 28315 35434
Toyota Prius 22657 185502
Toyota RAV4 106243 92282
Toyota Yaris 238334 209142
Toyota 873787 810967
Vauxhall Astra 105298 108466
Vauxhall Corsa 73923 89464
Vauxhall Meriva 17566 19858
Vauxhall Vectra 44389 44626
Vauxhall Zafira 47527 40925
Vauxhall 301688 317369
Volkswagen Caddy 36995 31433
Volkswagen Eos 21759 -
Volkswagen Fox 77173 51092
Volkswagen Golf 415995 476717
Volkswagen Golf Plus 128132 105255
Volkswagen Jetta 48808 9490
Volkswagen New Beetle 20329 23429
Volkswagen Passat 331801 258364
Volkswagen Polo 294993 275259
Volkswagen Sharan 27738 33044
Volkswagen Touareg 37137 43180
Volkswagen Touran 167610 166219
Volkswagen Transporter
/Caravelle/Shuttle 51031 49099
Volkswagen 1670533 1553778
Volvo S40 30824 36151
Volvo S60 21430 28239
Volvo V50 66765 72280
Volvo V70/XC70 69043 70464
Volvo XC90 34872 34653
Volvo 243961 254332
ostatní značky 8269 7506

CELKEM 15555166 15440919
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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, Ř_cko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko Z
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