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Na autosalonu ve Frankfurtu poãát-
kem záfií pfiedstaví ·koda Auto kombi
odvozené z modelu Fabia nové genera-
ce.Vnûj‰í rozmûry nového vozu oproti
stávajícímu modelu vzrostly. Nová
Fabia Combi je o 7 mm del‰í (4239 mm)
a o 46 mm vy‰‰í (1498 mm). S objemem
480 l je její zavazadlov˘ prostor o 54 litrÛ
vût‰í. Pfii sklopen˘ch zadních sedadlech
tento objem dosahuje 1460 l, coÏ odpoví-
dá nárÛstu o 235 l.

Nabídka motorÛ bude zahrnovat tfii
záÏehové pohonné (1,2 12V HTP/51 kW,
1,4 16V/63 kW a 1,6 16V/77 kW), a tfii
vznûtové 1,4 TDI PD/51 kW, 1,4 TDI
PD/59 kW a 1,9 TDI PD/77 kW). Oproti
hatchbacku by se nabídka pohonn˘ch
jednotek mûla brzy roz‰ífiit i o nov˘ tur-
bodiesel 1,6 l. ·piãková verze 1,6 16V se
bude alternativnû dodávat i se ‰estirych-
lostní samoãinnou pfievodovkou Tiptro-
nic.

Pro první generaci Fabie Combi se
dosud rozhodlo na celém svûtû více neÏ
630 000 zákazníkÛ.Tato verze zÛstane
ve v˘robû nejménû do konce roku
2007. Nová Fabia Combi pfiijde do pro-
deje aÏ poãátkem roku 2008.

Škoda představí Fabii Combi

Čísla měsíce
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VLADIMÍR RYBECKÝ

Od 1. fiíjna 2007 se z rozhodnutí
dozorãí rady stane pfiedsedou pfiedsta-
venstva spoleãnosti ·koda Auto v Mla-
dé Boleslavi Reinhard Jung (56). Rein-
hard Jung je v souãasné dobû ãlen
pfiedstavenstva spoleãnosti Volkswa-
gen odpovûdn˘ za v˘robu a logistiku
znaãky Volkswagen – osobní vozy.

Jung vystfiídá Detlefa Wittiga (65),
kter˘ se po dovr‰ení vûkové hranice
pro odchod do dÛchodu stane od fiíjna
poradcem pro koncernov˘ odbyt.
V této roli by mûl uplatnit zku‰enosti,
které získal pfii promûnû ·kody Auto
v celosvûtovû vysoce respektovanou
znaãku. Detlef Wittig se bûhem svého
pÛsobení v Mladé Boleslavi stal jed-
ním z nejuznávanûj‰ích manaÏerÛ
evropského automobilového prÛmys-
lu. Do ·kody Auto poprvé pfii‰el v roce

1995 jako ãlen dozorãí rady. Od roku
2000 byl ãlenem pfiedstavenstva
a roku 2004 se stal prvním nûmeck˘m
pfiedsedou pfiedstavenstva mladobole-
slavské automobilky.

Junga neãeká lehk˘ úkol. Pfiichází
sice do firmy, která je dobfie rozebûh-
nutá a sbírá úspûchy, ale nahradit tak
v˘raznou osobnost, jakou je Detlef Wit-
tig, nebude snadné. Navíc pfied sebou
bude mít úkol naplnit cíle, které Wittig
pro firmu nedávno stanovil. Pfiedev‰ím
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České bestsellery (OA + LUV) prvního pololetí 2007
poř. model 2007 (ks) 2006 (ks) rozdíl (ks)

1. Škoda Fabia 15704 19622 -3918
2. Škoda Octavia 11439 10583 856
3. Škoda Roomster 3343 186 3157
4. Ford Transit 1605 1613 -8
5. Ford Focus 1545 1233 312
6. Citroën Berlingo 1448 1326 122
7. Hyundai Getz 1393 1514 -121
8. Volkswagen Passat 1369 1673 -304
9. Toyota Yaris 1364 1229 135

10. Renault Thalia 1357 1434 -77

k pokračování na straně 6

by mûl roz‰ifiovat v˘robu tak, aby pfie-
kroãila hranici jednoho milionu vozÛ
roãnû, coÏ znamená takfika dvojnásobek
loÀské produkce.Tento cíl bude moÏné
splnit jen obohacováním nabídky o dal-
‰í atraktivní modely a varianty a pfiede-
v‰ím roz‰ifiováním v˘roby do zemí s nej-
vût‰í perspektivou rÛstu, tedy zejména
Indie, âíny a Ruska. Právû k tomu jej
pfiedurãuje jeho specializace na v˘robu.

Reinhard Jung se vyuãil jako autome-
chanik. Do koncernu Volkswagen pfii‰el

v roce 1974 po ukonãení vysoko‰kolské-
ho studia strojírenství a v˘robních techno-
logií.Prakticky okamÏitû se vydal do svûta
a v letech 1974 aÏ 1981 pracoval jako pro-
jektov˘ inÏen˘r v závodech VW v Mexiku,
Brazílii a Argentinû. Poté byl vedoucím
zahraniãních v˘robních projektÛ a od
roku 1989 pracoval v ãele centrálního plá-
nování ve Wolfsburgu a v Salzgitteru.
V letech 1993 aÏ 1995 pfievzal zodpovûd-
nost za fiízení v˘roby a logistiky znaãky

k pokračování na straně 6

·koda Auto v ãele
s Reinhardem
Jungem by mûla
dosáhnout
milionové
produkce

Reinhard Jung do čela Škoda Auto
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Podíl Daimleru a Chrysleru na rozpadu manželství
ASON STEIN, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Stejnû tak, jako je jisté, Ïe Dieter
Zetsche jiÏ nikdy nebude znám jako
Dr. Z, tak se jiÏ nyní urãitû pí‰í uãebni-
ce o tom, jak toto nejslavnûj‰í manÏel-
ství nikdy nezaÏilo svatební cestu. Nûk-
tefií fiíkají, Ïe DaimlerChrysler pfiivedl
ke konci rozpor mezi kulturami. Jiní
tvrdí, Ïe rozhodovaní probíhalo pfiíli‰
oddûlenû a viselo kdesi nad Atlanti-
kem.

¤eknu vám dÛvod, proã spojení
nemûlo úspûch: Nemûlo k tomu nikdy
‰anci. Dvû oddûlené diskuse, které
jsem vedl v prÛbûhu uplynul˘ch nûko-
lika let, mi ukázaly, Ïe Daimler nikdy
nebyl skuteãnû spojen s Chryslerem
a naopak.

Pfied tfiemi lety mi pfii rozhovoru
v JiÏní Karolínû tvrdil tehdej‰í ‰éf mar-
ketingu Chrysleru Joe Eberhardt, Ïe
navzdory tomu, Ïe Chrysler získal star˘
Mercedes SLK jako základ pro svÛj
nov˘ Crossfire, sdílení se stává skuteã-
ností. „Jen poãkejte,“ fiekl mi tehdy
Eberhardt (po ‰esti letech manÏelství),

„najdeme synergie. Skuteãné sdílení
a synergie.“

PfiesuÀme se vpfied o zhruba 36
mûsícÛ, tedy dobu dost dlouhou na
to, aby se jak˘koli v˘robní cyklus

rozvinul, a Thomas Weber, ‰éf v˘zku-
mu a v˘voje spoleãnosti Daimler-
Chrysler mi vypráví stejn˘ pfiíbûh.
„Hledáme synergie napfiíã znaãka-
mi,“ fiekl. „Je to citlivé téma, ale je

zde jasná strategie. Bûhem ãasu se
uskuteãní.“

Devítiletá strategie stále nebyla
hotová? ¤eknûme si to na rovinu: Ti
dva se u oltáfie nikdy necítili dobfie. Je
zapotfiebí více neÏ jen dobré vÛle
a nûkolika crossfirÛ nebo ChryslerÛ
300C (které rovnûÏ sdílí technologii
staré tfiídy E), aby spojení fungovalo.
Musel by se stát mal˘ zázrak.

Pfiitom omezená spojenectví fungu-
jí. Spoleãnost PSA/Peugeot-Citroën
s nimi dobfie pracuje: malé záÏehové
motory od BMW, malé vznûtové moto-
ry od Fordu nebo pfievodovky od
Renaultu. A pfies ve‰kerou kritiku
o neúspû‰ném partnerství s Fiatem, zís-
kala dokonce i divize Opelu v rámci
GM zku‰enost pro své vlastní progra-
my v oblasti vznûtov˘ch motorÛ.

Ve spoleãnosti DaimlerChrysler mûly
kliky dvefií a zrcátka vût‰í hybnost neÏ
celé programy. V‰ak mi to Thomas
Weber v Detroitu na zaãátku tohoto
roku fiekl:„Pouze uvnitfi znaãky mÛÏeme
uvaÏovat o tom, co je moÏné sdílet.Ten-
to nápad t˘kající se platformy bychom
nikdy neroz‰ífiili na Chrysler.“ v

Ford musí odolat pokušení prodat Volvo
NEJVYŠŠÍ VÝKONNÝ
PŘEDSTAVITEL SPOLEČ-
NOSTI FORD MOTOR COM-
PANY ALAN MULALLY
MUSÍ ODOLAT TOUZE
PRODAT VOLVO

Mulallyho posláním od minulého
podzimu, kdy pfii‰el k Fordu od v˘rob-
ce letadel Boeingu, je zv˘‰it základní
jmûní. Zavázal se, Ïe hodnota ve‰ke-
r˘ch aktiv spoleãnosti, vãetnû Volva, se
zv˘‰í o 23 miliard dolarÛ (16,7 miliar-
dy eur) kvÛli pÛjãkám na financování
plánu na restrukturalizaci Fordu
v Severní Americe.

Mulally se trvale zbavuje problémo-
vé skupiny Premier Automotive
Group, zahrnující evropské v˘robce
prestiÏních automobilÛ.Tu Ford vytvo-
fiil po nákupní horeãce na konci 90.
let. Je to pochopitelné. Za uplynulé tfii
roky ho tato skupina stála 4,8 miliardy
dolarÛ.

V bfieznu Mulally prodal britskému
podnikateli Davidu Richardsovi znaãku
Aston Martin za 847 milionÛ dolarÛ.
Do prodeje nabídl v˘robce luxusních
vozÛ SUV Land Rover a trvale ztrátov˘
Jaguar.Tento krok je moÏná zamûfien
spí‰e na zamezení ztrát neÏ na získání
penûz.

Mulally je pod tlakem. Rodina FordÛ,
která má rozhodující podíl ve spoleã-
nosti, mu nafiídila, aby do roku 2009
dostal firmu do stavu, kdy bude opût
zisková.V roce 2006 Ford pfii‰el o 12,7
miliard dolarÛ a, tfiebaÏe za první ãtvrt-
letí ãinil propad pouze 282 milionÛ
dolarÛ, analytici letos oãekávají dal‰í
velkou ztrátu.

AÏ donedávna se zdálo, Ïe v˘konní
pfiedstavitelé Fordu vyjadfiují Volvu
pevnou podporu. Zprávy, Ïe Ford nyní
uvaÏuje o prodeji Volva, by mohly b˘t
znamením, Ïe plán obratu prezidenta

Fordu pro Ameriku Marka Fieldse nepl-
ní své cíle.

Pokud je to opravdu tak, pak by bylo
lépe,aby nov˘ autor vytvofiil nov˘ plán,

neÏ aby se prodala jedna z tûch jednotek
Fordu,na které nejvíce závisí tvorba zisku.

Navzdory obrovsk˘m ztrátám sku-
piny PAG jako celku je Volvo jedním

z tûch obchodÛ, kter˘ se Fordu
vyplácejí v podobû zisku a uÏiteã-
n˘ch technologick˘ch postupÛ.
Pozorovatelé uvnitfi spoleãnosti fiíka-
jí, Ïe Volvo pfiiná‰í Fordu zisk ve v˘‰i
800 milionÛ aÏ 1,2 miliardy dolarÛ
roãnû.

Av‰ak hodnota Volva pro Ford sahá
mnohem dále. Jako virtuální synony-
mum pro bezpeãnost je ‰védsk˘
v˘robce v rámci globálního automobi-
lového prÛmyslu jednou ze znaãek
s nejsilnûj‰ím image. Znaãka Volvo je
urãena pro nároãného zákazníka, ale
není pfiíli‰ daleko od arény luxusních
vozÛ. Její technologie mohou sdílet
ostatní znaãky Fordu, aniÏ by se tak
ohrozila spolehlivost Volva. Kon-
strukãní a technologické postupy Vol-
va jsou nyní základními kameny klíão-
v˘ch v˘robkÛ v globální modelové
fiadû Fordu.

Kromû toho jak˘koli pfiínos z prode-
je Volva by byl omezen potfiebou opû-
tovného financování tûch pÛjãek For-
du, které jsou v souãasnosti zaji‰tûny
aktivy Volva.

Za pfiedpokladu, Ïe u Fordu dojde
k úspû‰nému obratu, jeho budoucí zis-
kovost by byla z velké míry omezena
pokud prodá tu ãást spoleãnosti, která
mu trvale vydûlává peníze.

Bylo by to jako kdyÏ fiemeslník pro-
dává své zlatnické nástroje, aby zachrá-
nil kovárnu. MÛÏe se i nadále Ïivit
kováním podkov, ale nikdy jiÏ nebude
tak prosperovat.

Posláním Mulallyho pfii oÏivení For-
du spoãívá v odstranûní zbyteãn˘ch
nákladÛ a kapacit. Firmy jako je Jaguar
jsou pro automobilku pouze zátûÏí.
Av‰ak díky Volvu se Ford stal silnûj‰ím
a s obnovenou v˘robní fiadou, která se
nyní dostává na trh, tomu tak bude
i nadále.

Prodej Volva by byl krátkozrak˘
a chybn˘. Ford by to nemûl udûlat. v

NÁZOR AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
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RUSKÁ AUTOMOBILKA JIŽ
NAJALA BÝVALÉHO ŠÉFA
PRO MARKETING SPOLEČ-
NOSTI CHEVROLET VE
VELKÉ BRITÁNII

TONY LEWIN,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

GAZ, druhá nejvût‰í automobilka
v Rusku, chce expandovat do západní
Evropy. Je to souãástí plánu, podle
nûhoÏ chce do roku 2011 zdvojnásobit
svou velikost. Loni v srpnu spoleãnost
zaloÏila svou divizi sídlící v Lond˘nû
GAZ International, která má tuto stra-
tegii realizovat.

„Hledáme takovou akvizici, která
bude pfiínosem pro pfiíleÏitosti na trhu
nebo nám poskytne technické schop-
nosti, které dosud ve skupinû nemá-
me.“ sdûlil ANE pfiedseda divize GAZ
International Martin Leach. „Pokud jde
o personální hledisko, usilujeme
o zaplnûní prázdn˘ch míst ve strategic-
kém sluãování a spojování a akvizi-
cích. JiÏ jsme najali Andyho Carrolla,
vedoucího prodeje a marketingu.“
Caroll je b˘val˘ ‰éf prodeje uÏitkov˘ch

automobilÛ u General Motors Europe
a vedl rovnûÏ marketing Chevroletu ve
Velké Británii.

Leach, kter˘ byl pfied pfiíchodem do
automobilky GAZ prezidentem
u evropského Fordu a ‰éfem Maserati,
chce také najmout ‰piãkové západní
inÏen˘ry a odborníky na v˘voj produk-
tÛ, aby tak vytvofiil nové konstrukãní
stfiedisko. Stfiedisko by podle Leache
mûlo b˘t schopné zvládnout souãasnû
14 programÛ – od automobilÛ po bag-
ry. „Jakékoli nové v˘robky, které vyvi-
neme, by mûly mít pouÏití také v Rus-
ku,“ dodal. Odmítl ale sdûlit podrob-
nosti o v˘robcích nebo fiíci, kdy budou
uvedeny na evropsk˘ trh.

„GAZ bude realizovat programy pro
v˘robky zamûfiené na globální trhy spí-
‰e neÏ na Rusko,“ fiekl Steve Young,
hlavní v˘konn˘ fieditel divize GAZ
International.Young, b˘val˘ ‰éf auto-
mobilové sekce u poradenské firmy AT
Kearney, je rovnûÏ nejvy‰‰ím v˘kon-
n˘m pfiedstavitelem LDV, britského
v˘robce dodávek, kterého spoleãnost
GAZ koupila v roce 2006.

„GAZ se nachází v rychlé pfiechodo-
vé fázi, kdy se z lokálního hráãe v Rus-
ku pravdûpodobnû stane globálním

hráãem s mnohonásobnou sítí a alian-
cemi“, sdûlil Young ANE.

„Pro rozvoj ruského automobilového
odvûtví jsou nezbytné technologie
a know-how,“ poznamenal Ivan Bonãev,
vedoucí kanceláfie Ernst & Young
v Moskvû.„To je dÛvod proã GAZ potfie-
buje získat odborníky ze Západu. Získá
zpûtnou vazbu na své domácí v˘robky.“

TfiebaÏe ani Leach ani Young neu-
vedli pfiípadné cíle akvizice, Bonãev
fiekl, Ïe nejpravdûpodobnûj‰ím cílem
by byl nákup nebo partnerství v oblas-
ti pohonn˘ch jednotek.

„GAZ má pfied sebou dlouhou cestu
neÏ bude konkurenceschopn˘ v oblas-
ti osobních automobilÛ. Lehká uÏitko-
vá vozidla jsou pravdûpodobnûj‰í a je
siln˘ v oblasti autobusÛ,“ fiekl Bonãev.

GAZ se v seznamu nejvût‰ích auto-
mobilek zhotoven˘m ANE pro rok
2006 fiadí na 25. místo s 237 000 vozy.
Spoleãnost vyrábí automobily, minibu-
sy a ‰irokou ‰kálu uÏitkov˘ch vozidel
vãetnû nákladních automobilÛ, autobu-
sÛ a buldozerÛ. Ovládá ho hliníkov˘
magnát Oleg Dûripaska. GAZ vlastní
znaãku Volga. v

NOVÝ NEJVYŠŠÍ VÝKONNÝ
ŠÉF ZVYŠUJE TLAK NA
PEUGEOT A CITROËN, ABY
VÍCE SPOLUPRACOVALY

SYLVIANE DE SAINT-SEINE,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

PAŘÍŽ | Nejvy‰‰í v˘konn˘ ‰éf PSA/Peu-
geot-Citroën Christian Streiff dokon-
ãuje práci, kterou zahájil jeho pfied-
chÛdce Jean-Martin Folz. Usiluje
o dosaÏení co nejvût‰í synergie mezi
Peugeotem a Citroënem a o to, aby
obû znaãky lépe spolupracovaly.
„Bûhem tfií mûsícÛ se Streiffovi poda-
fiilo udûlat to, co jeho pfiedchÛdci
nedokázali za 30 let: pfiinutit nás, aby-
chom pracovali spoleãnû,“ sdûlil ANE
anonymnû v˘‰e postaven˘ pracovník
marketingu.

Streiff, kter˘ funkci od Folze pfievzal
6. února, musí jednat rychle. PSA, dru-
h˘ nejvût‰í evropsk˘ v˘robce automo-
bilÛ, nedokázal splnit FolzÛv cíl pro
rok 2006, tj. prodat 4 miliony automo-
bilÛ.

Za loÀsk˘ rok se prodalo pouze 3,37
milionÛ vozÛ a v prvním pololetí roku
2007 skupina nadále bojovala, neboÈ
její prodej nerostl.

Rychlá rozhodnutí
Streiff sbliÏuje znaãky tím, Ïe:

– omezil nezávislost nejvy‰‰ího v˘kon-
ného ‰éfa Peugeotu Fréderica Saint-
Geourse a ‰éfa Citroënu Gillese
Michela

– pfiiblíÏil poprodejní ãinnost obou
znaãek
- vytvofiil doãasné t˘my zamûstnan-

cÛ Peugeotu a Citroënu, které vypraco-
valy deset stfiednûdob˘ch projektÛ.
Jejich souãástí je zlep‰ení servisu

a kvality v˘robkÛ a opûtovné získání
podílu na trhu v západní Evropû.T˘my
byly rozpu‰tûny v kvûtnu.

Vincent Besson, ‰éf produktu
u Citroënu, a Gilles Boussac, jeho pro-
tûj‰ek u Peugeotu, jsou nyní zodpovûd-
ní Gregoiremu Olivierovi, kter˘ má
jako ãlen pûtiãlenného nejvy‰‰ího
v˘boru vedení PSA, na starosti v‰echny
programy.V minulosti byli ‰éfové pro-
duktu Peugeotu a Citroënu zodpovûd-
ní ‰éfovi kaÏdé ze znaãek.

„Od sedmi modelÛ v roce 1996 jsme
do‰li aÏ k souãasn˘m ‰estnácti.Tempo
se zmûnilo, a to vyÏaduje rychlej‰í
postup ve kterém je ménû rozhodova-
cích fází,“ sdûlil Besson zaãátkem ãer-
vence ANE.

Saint-Geours a Michel mají nyní jako
manaÏefii znaãek hlavní zodpovûdnost
za prodej a komunikaci. Zasvûcené
zdroje uvádûjí, Ïe odchod Michelova
pfiedchÛdce Claudeho Satineta (6. úno-
ra) umoÏnil tûsnûj‰í spolupráci mezi
obûma znaãkami. Satinet vedl Citroën
devût let a pevnû vûfiil v pfiímé soupe-
fiení s Peugeotem. „Za Satineta trval
mezi obûma znaãkami neustál˘ váleã-
n˘ stav,“ sdûlil ANE pfiedstavitel PSA,
kter˘ odmítl b˘t jmenován. Satinet mûl
takov˘ názor, Ïe kdyÏ Peugeot
a Citroën na stejn˘ch trzích usilují
o získání stejn˘ch zákazníkÛ s témûfi
obdobn˘mi v˘robky, „nemÛÏe to fun-
govat bez pfiímé konkurence mezi
nimi.“

Již žádný jemný přístup
JiÏ Folz podnikl první kroky k vût‰í

spolupráci mezi znaãkami, a to kdyÏ
zavedl spoleãné platformy.To zname-
nalo, Ïe na v˘robní úrovni automobily
Peugeot a Citroën ze stejného segmen-
tu sdílely zhruba 60 % dílÛ a vyrábûly

se ve stejn˘ch továrnách, coÏ vedlo ke
sníÏení nákladÛ.

Folz se snaÏil pfiiblíÏit obû znaãky
koncernu PSA jemnû, „aniÏ se po‰kodí
dvû velmi silné kultury znaãky“, jak
fiekl Bernard Jullien, profesor ekono-
mie na francouzské universitû Montes-
quieu Bordeaux 4. Pod vedením Streif-
fa tento jemn˘ pfiístup zmizel.

Vedení PSA v souãasnosti plánuje
ãtyfii strategické ofenzívy pro skupinu
pro období 2010 aÏ 2013. První Streif-
fovou prioritou je umístit své znaãky
mezi pfiední znaãky na trhu pokud jde

o kvalitu v˘robku a servisu. Za druhé,
chce sníÏit náklady, které se, jak PSA
pfiipou‰tí, „vymkly kontrole“, kdyÏ se
tempo rÛstu spoleãnosti zpomalilo. Za
tfietí, Streiff roz‰ífií modelovou fiadu
skupiny a zkrátí dobu, za jakou se
budoucí modely dostanou na trh.
Nakonec se Streiff chystá expandovat
do âíny, chce se stát hlavním hráãem
na jihoamerick˘ch trzích a pokraãovat
v expanzi ve v˘chodní Evropû.

Jullien fiekl: „Streiff zcela jasnû umís-
til skupinu do ústfiedního bodu své
strategie.“ v

Streiff sbližuje značky skupiny PSA

MARTIN LEACH
A STEVE
YOUNG

O

GAZ hledá odborníky ze Západu

Prodej vozů skupiny PSA
První pololetí 2007 První pololetí 2006

Celosvětový prodej vozů PSA 1 764 000 1 764 500

Peugeot 1 000 000 1 000 500

Citroën 764 000 764 000

PSA v západní Evropě 1 234 000 1 235 200

PSA mimo západní Evropu 530 000 529 300
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Chevrolet Aveo: Další krok
rozvoje 

Chevrolet Europe pfiedstavil nástup-
ce pûtidvefiového hatchbacku Aveo,
kter˘ spatfiil svûtlo svûta je‰tû jako Dae-
woo Kalos. Zcela nov˘ model, vyvinut˘
spoleãností GM DAT v Koreji, pfiichází
s pozmûnûn˘m designem, kter˘ nese
rysy sportovnû ladûného designu auto-
mobilky Chevrolet a jasné odkazy na
úspû‰né závodní vozy Chevrolet
WTCC, které se objevily uÏ vloni na
konceptu Ultra. Chevrolet Aveo ale pfii-
ná‰í pfiedev‰ím zcela nov˘ koncept
interiéru, kter˘ tento vÛz definitivnû
odli‰í od pozÛstatkÛ po Daewoo.

V nabídce zatím budou jen dva záÏeho-
vé ãtyfiválce - nov˘ 1,2 l/62 kW a jiÏ
znám˘ 1,4 l/72 kW. Druh˘ z nich lze
kombinovat i se samoãinnou pfievo-
dovkou. Prodej nové generace Chevro-
letu Aveo zaãne v bfieznu roku 2008.
Vzhledem k tomu, Ïe tento model je
pomûrnû úspû‰n˘ i v USA, dá se pfied-
pokládat, Ïe se brzy objeví i se ãtyfidve-
fiovou karoserií sedan.

Volkswagen Tiguan: Do
neprozkoumaného terénu

Volkswagen pfiedstavil svou 14.
modelovou fiadu v podobû kompaktní-
ho SUV. Tiguan, kter˘ bude men‰ím

sourozencem velmi úspû‰ného modelu
Touareg, má samozfiejmû pohon v‰ech
kol 4MOTION. Na rozdíl od Touaregu,
kter˘ vznikl ve spolupráci s Porsche,

Tiguan vyuÏívá komponenty z modu-
lární platformy A5 (PQ35). Design oãe-
kávaného vozu naznaãila studie Con-
cept A.Tiguan je koncipován jako v‰e-
strannû vyuÏiteln˘ automobil s vyso-
kou uÏitnou hodnotou. Unikátní je
nabídka pohonn˘ch jednotek – v‰ech-
ny totiÏ jsou s pfieplÀováním: záÏehové
TSI s v˘kony 110 kW, 125 kW
a 147 kW a vznûtové TDI s v˘kony
103 kW a 125 kW. Neobvyklá je také
nabídka dvou verzí karoserií, které se
li‰í zejména v pfiední partii a umoÏÀují
kaÏdá jin˘ nájezdov˘ úhel – varianty
Trend & Fun a Sport & Style mají men-
‰í, zatímco Track & Field pro nároãnûj‰í
jízdy v terénu provoz mnohem vût‰í.

Mitsubishi Lancer Sport
Sedan: Globální útok

Svou první globální platformu, ozna-
ãovanou jako Project Global, vyuÏije
Mitsubishi v neobvykle ‰iroké modelo-
vé nabídce. Nová platforma, jejíÏ v˘voj
byl zahájen je‰tû ve spolupráci s Daim-
lerChryslerem, uÏ byla pfiedstavena
u druhé generace SUV Outlander
a stejnou platformu pouÏívá i minivan
Delica, kter˘ se v Evropû neprodává.
Nyní Mitsubishi v krátké dobû uvede
na trh nûkolik nov˘ch modelÛ, které se
v˘znamnû odli‰ují sv˘m zamûfiením.
Jako první to bude zcela nov˘ Lancer

Sport Sedan (v podobû urãené pro
americk˘ trh ale uÏ byl vystavován
v lednu v Detroitu). ten se stane zákla-
dem celé nové modelové fiady Lancer.

Tvary Lanceru Sport Sedan vznikly
v designérském studiu v Treburu neda-
leko Frankfurtu a navazují na koncep-
ty Concept-Sportback (2005) a Con-
cept-X (2005). Styl vozu pfiipomíná jak
odkazy na letecké poãátky firmy, tak na
její sportovní úspûchy. Lancer Sport
Sedan je dlouh˘ 4570 mm a v Evropû
se zaãne prodávat do konce roku
2007. Nabídku pohonn˘ch jednotek
budou tvofiit záÏehové 1,5 l MIVEC/80
kW a 1,8i MIVEC/106 kW a turbodie-
sel s promûnlivou geometrií turba
2,0 l/103 kW. V prÛbûhu roku 2008
posílí rodinu Lancer pûtidvefiov˘ Lan-
cer Sportback pfiipomínající koncept
z roku 2005.

Kia pro-cee’d: Třetí verze
Automobilka Kia pfiedstavila uÏ tfietí

verzi modelu cee’d, vyrábûného
v˘hradnû v Îilinû.Tam uÏ se vyrábûjí
pûtidvefiov˘ hatchback cee’d a kombi
cee’d SW (Sporty wagon).Tfiídvefiová
sportovní verze má i nové jméno a její
vzhled je velmi blízk˘ stejnojmennému
konceptu, kter˘ byl vystaven pfied
rokem v PafiíÏi. „Chtûli jsme, aby pro-
cee’d vypadal co nejvíce sportovnû, ale
souãasnû aby na první pohled patfiil do
rodiny cee’du,“ vysvûtluje hlavní desig-
nér Grégory Guillaume. Zajímavé je, Ïe
pfies ve‰kerou podobnost designu pou-
ze pfiední kapota a panely pfiedních
blatníkÛ jsou shodné s pûtidvefiovou
verzí.V‰echny ostatní karosáfiské díly
jsou zcela nové. VÛz je dlouh˘
4250 mm pfii stejném rozvoru
2650 mm jako ostatní modely cee’d.
Má ale ponûkud sníÏen˘ podvozek.

Subaru Impreza: Zcela
nový koncept

Vozy Subaru Impreza první (od roku
1992) i druhé (od roku 2000) generace
se staly synonymem originálního spor-
tovního pojetí automobilu a získaly si
nemalou oblibu u kupujících, ke které
napomáhaly i úspûchy pfii svûtov˘ch
rallye. Nyní se japonská znaãka rozhod-
la pro velmi riskantní tah. V souladu
s pfievaÏujícím trendem opou‰tí kon-
cept sedanu a ve tfietí generaci Impre-
zy pfiichází s karoserií hatchback. Ztrá-
cí tím sice na svém unikátním vzhledu,
ale na druhou stranu by se mûla stát

pfiitaÏlivûj‰í pro vût‰inové zákazníky
segmentu kompaktních vozÛ. Samo-
zfiejmû, Ïe i nadále jsou zachovány
typické silné zbranû tohoto vozu, tedy
ploch˘ motor s protibûÏn˘mi písty
a stál˘ pohon v‰ech kol, které dohro-
mady tvofií unikátní zcela symetrick˘
celek. Pro dal‰í zlep‰ení jízdních vlast-
ností byla zvolena nová koncepce pod-
vozku, oznaãovaná jako Subaru DC3
(Subaru Dynamic Chassis Control Con-
cept, tedy koncepce dynamického
ovládání podvozku Subaru), a zcela
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nová platforma. Impreza se bude nabí-
zet ve tfiech základních podobách:
základní 1,5R, sportovní 2,0R a spor-
tovní vybavená aerodynamick˘mi
doplÀky 2,0R Sport.

Ford Kuga: Nekonvenční
crossover

Ford poãátkem roku 2008 roz‰ífií
svou modelovou nabídku o vÛz Kuga.
Tento crossover vychází z konceptu
iosis X, pfiedstaveného právû pfied
rokem v PafiíÏi. Kompaktní automobil
s pohonem 4 x 4 vyuÏívá nov˘ styl For-
du oznaãovan˘ jako kinetick˘ design.
„Uvûdomili jsme si, Ïe zákazníci, ktefií
kupují takovéto vozy a kter˘m záleÏí
na image, poÏadují zcela individuální
auto, v nûmÏ se vynikající vlastnosti na
silnici snoubí s velmi dobr˘mi schop-
nostmi pro jízdu v terénu,“ vysvûtluje
nekonvenãní tvary modelu Kuga fiedi-
tel designu Ford of Europe Martin
Smith. Ford Kuga se bude od poãátku
pfií‰tího roku vyrábût v nûmeckém
Saarlouis.

Mazda6: Druhý krok
Mazda pfiedstavila novou generaci

modelu Mazda6 (v Japonsku Atenza).

Po modelu Mazda2 se jedná o druh˘
vÛz nové generace znaãky. Novinka
pfiichází se zcela pfiepracovan˘m
designem, kter˘ se snaÏí prohloubit
emocionální spojení mezi uÏivatelem
a jeho vozem podle japonského hesla
Kizuna. Profil karoserie je mnohem
více aerodynamick˘ a nese fiadu stylis-
tick˘ch prvkÛ shodn˘ch s Mazdou2.

Mazda6 bude i nadále sázet na hlavní
pfiednosti stávající generace, tedy ‰piã-
kové jízdní vlastnosti, ovladatelnost
a v˘konnost. K tomu uãiní dal‰í krok
vpfied po stránce kvality, bezpeãnosti
a ohleduplnosti k Ïivotnímu prostfiedí.

Renault Clio Grandtour:
Další malé kombi

Renault rychle zareagoval na pfií-
chod Peugeotu 207 SW a odvodil od
malého modelu Clio III. generace také
karosáfiskou verzi kombi Clio Grand-
tour (na nûkter˘ch trzích se bude
nabízet jako Clio Estate ãi Sport Tou-
rer).Tento vÛz bude samozfiejmû pfied-
stavovat velkou konkurenci také pro
·kodu Fabia Combi. Clio Grandtour se
stylisticky neli‰í od hatchbackÛ, ale
pfiidává 151 l zavazadlového prostoru
navíc. Pfii délce 4200 mm, tedy o 214
mm více neÏ pûtidvefiov˘ hatchback,
nabídne i velk˘ zavazadlov˘ prostor
o základním objemu 439 l. Dynamick˘
design vychází z konceptu Clio Grand
Tour Concept, kter˘ byl vystaven
v bfieznu na Ïenevském autosalonu
a v ãervnu se objevil i na autosalonu
v Brnû. Bezpeãnostní v˘bava je pfievza-
ta ze základní verze Clio III, kter˘ se
chlubí ziskem pûti hvûzdiãek v crash-
testu EuroNCAP. V âeské republice
bude Renault Clio Grandtour uveden
na trh zaãátkem roku 2008.

Infiniti EX: Směr Evropa
Vozy americké luxusní odnoÏe auto-

mobilky Nissan se dosud, na rozdíl od
Lexusu, vytvofieného Toyotou, nikdy
neprodávaly mimo Severní Ameriku.
Nyní se to zmûní a je‰tû letos se
v Evropû objeví i modely této znaãky.
jako první to bude inovativní crosso-
ver, terénní kupé, které nedávno získa-

lo cenu za design na pfiehlídce v Pebb-
le Beach. VÛz, pohánûn˘ záÏehov˘m
motorem V6 3,5 l, pouÏívá stál˘ pohon
v‰ech kol Attesa E-TS. EX vyuÏívá stej-
nou platformu, jako modely M, FX a G.
Zajímavostí jeho v˘bavy je ãtvefiice
videokamer systému sledování dûní
kolem vozu AVM (Around View Moni-
tor). Spolu s EX se budou v Evropû
prodávat také sedany a kupé fiady
G a nástupce terénního modelu FX.
V˘stavní premiéru bude mít znaãka
Infiniti na jafie 2008 v Îenevû. Hlavní-
mi cíli, kam se bude znaãka orientovat,
budou nûmeck˘ a rusk˘ trh v

x

x|Mazda x

x|Renault x
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Seat bude od roku 2009 ve španělském
závodě v Martorellu vyrábět nový
modely střední třídy s karoserií sedan
a kombi. Podle očekávání design toho-
to vozu nezapírá jistou podobnost
s nejnovější generací Volkswagenu
Passat, ale náčrty naznačují oblejší linii
střechy, což je v souladu se sportovněj-
ší charakteristikou značky.

BMW odhalilo koncept luxusního
sportovního sedanu Concept CS
dlouhého 5106 mm. Nebude to
náhrada modelové řady 7, ale o roz-
šíření nabídky podobné Mercedesu-

Benz CLS či připravovaným Porsche
Panamera (v prodeji od roku 2009)
a Aston Martinu Rapide (premiéra se
očekává v roce 2010). Design je
dílem Adriana van Hooydonka.

Mitsubishi představilo studii kom-
paktního SUV Concept-cX, u které se
snaží k praktickému každodennímu
využití přidat ohleduplnost k životní-
mu prostředí. Vůz dlouhý 4100 mm

má elektrický systém kontroly poho-
nu všech kol. V interiéru byly využity
vlastní materiály Mitsubishi Green
Plastic vyrobené z bambusu a dal-
ších rostlinných zdrojů.

Kia připravuje nové image oriento-
vané na design. Šéfdesigner auto-

mobilky Kia Motors Peter Schreyer
jej představil na studii kupé 2 + 2.

SsangYong je vlastněn čínským kon-
cernem SAIC. Díky tomu by se
u SsangYongu měly od roku 2009
v některých evropských zemích pro-
dávat auta Roewe, což je původně
Rover 75 vyráběný automobilkou
SAIC podle zakoupené dokumentace.

Suzuki představilo zatím ve formě
studie Kizashi automobil, s nímž
chce vstoupit do vyšší střední třídy
a konkurovat vozům jako je Ford

Mondeo. Bude mít karoserii sedan,
kombi a zřejmě i další verze.
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Volkswagen.Od roku 1996 do 2001 vedl
v˘robní závod VW v Braunschweigu.

V letech 2002 aÏ 2004 vedl jako
prezident spoleãnost VW de México.
Bûhem svého pÛsobení v Mexiku
Jung v roce 2003 definitivnû ukonãil
v˘robu „brouka“ a namísto toho
odstartoval projekt roz‰ifiování v˘rob-
ního závodu v Pueble. Získal pro nûj
dvû miliardy dolarÛ, za které byla

v letech 2003 aÏ 2007 roz‰ífiena v˘ro-
ba tak, Ïe se vytvofiilo 1500 nov˘ch
pracovních míst. Z Puebly se od roku
2005 vyváÏejí do Evropy klíãové
modely Volkswagen Bora a Golf Vari-
ant, zatímco dfiíve se z Mexika do
Evropy exportovaly jen vozy New
Beetle.

V roce 2004 byl Reinhard Jung jme-
nován ãlenem pfiedstavenstva znaãky

Volkswagen pro v˘robu a logistiku.
Z titulu této funkce se vloni podílel na
vypracování plánu restrukturalizace
v˘roby, v jehoÏ dÛsledku byla pfiesunu-
ta produkce modelu Golf z belgického
závodu Vorst u Bruselu do Moselu
a Wolfsburgu. V dÛsledku toho 4000
pracovníkÛ pfii‰lo o zamûstnání, coÏ
v Belgii vyvolalo rozsáhlé stávky
a nepokoje.

V souãasné dobû je Reinhard Jung
ãlenem dozorãí rady ·koda Auto.Tuto
funkci pfiedá Jochenu Heizmannovi, ãle-
nu pfiedstavenstva spoleãnosti Volkswa-
gen odpovûdnému za v˘robu.

Z dozorãí rady spoleãnosti ·koda
Auto odchází také Václav Petfiíãek, kte-
rého nahrazuje Horst Neumann, ãlen
pfiedstavenstva spoleãnosti Volkswagen
odpovûdn˘ za personalistiku. v

v pokračování ze strany 1

Reinhard Jung do čela Škoda Auto

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA NEWS

Od mezinárodního autosalonu
v Sydney (bude se konat od 11. do 21.
fiíjna) bude znaãka ·koda prodávat
své vozy i v Austrálii. ZákazníkÛm tam
nabídne modely ·koda Roomster
a Octavia vãetnû karoserie Combi
a verzí RS. V australském tisku se
pfiedpokládá, Ïe uÏ v letech 2008
nebo 2009 by mûla nabídku roz‰ífiit
je‰tû nová generace modelu Superb,
zatímco Fabia je pro australsk˘ trh
moc malá. Prodejní síÈ nového impor-
téra bude pro zaãátek ãítat 14
obchodníkÛ v klíãov˘ch oblastech
celé Austrálie.

Vozy ·koda se uÏ v Austrálii od 60.
let v malém mnoÏství prodávaly
(populární byly zejména kupé
110R a Garde), ale jejich dovoz skonãil
v roce 1983. Jednání o prodeji vozÛ
·koda byla v Austrálii zahájena uÏ
v roce 2001.V‰e zbrzdil úmysl vedení
spoleãnosti Volkswagen Group Austra-
lia obnovit dovoz vozÛ Seat (prodávaly
se tam do roku 1999). Tento plán se
nerealizoval, a tak do‰lo opût na vozy
·koda. Úmysl vstoupit v roce 2006 na
australsk˘ trh sdûlil nejvy‰‰í ‰éf auto-
mobilky ·koda Detlef Wittig austral-
sk˘m novináfiÛm uÏ na frankfurtském
autosalonu 2005. JenÏe krátce na to
Wolfgang Bernhard tyto plány pozasta-
vil. Po jeho odchodu od VW byl pro-
jekt znovu oÏiven.

„Jsme nejrychleji se rozvíjející znaã-
kou v rámci koncernu Volkswagen. Od
roku 2005 pracujeme na na‰em rÛsto-

vém programu.Vstup na trh v Austrálii
je symbolick˘m pokraãováním úspû‰-

v pokračování ze strany 1
Zatímco dosud se kombi podílelo na

prodeji modelu Fabia ze 40 %, díky pro-
deji Roomsteru lze pfiedpokládat
pokles prodeje nové generace kombi
na asi 33 %. Postavení Fabie Combi
bude tûÏ‰í neÏ dosud, protoÏe do
dosud opomíjeného segmentu mal˘ch
kombi nyní smûfiují také Peugeot 207
SW a Renault Clio Grandtour.

O pfiedstavení verze Combi nebylo
od poãátku pochyb. Otázkou zatím je,
zda pfiijdou je‰tû dal‰í. Sedan první
generace nebyl prodejnû moc úspû‰n˘
a tam, kde je zájem o tfiíprostorové
karoserie, jej úspû‰nû zastupuje Octavia
Tour. Proto se v‰eobecnû pfiedpokládá,
Ïe nebude mít v nové generaci pokra-
ãovatele. JenÏe se vstupem znaãky ·ko-
da na rusk˘ trh se potfieba skuteãnû tfií-
prostorové karoserie stává nutností.Vlo-
ni vystavovaná studie Joyster naznaãila,
Ïe se z Mladé Boleslavi mÛÏeme poprvé
v novodobé éfie automobilky doãkat
i sportovního vozu, kter˘ by mohl
vzniknout na bázi Fabie.

UÏ v roce 2008 pfiijde dal‰í pro znaã-
ku v˘znamn˘ okamÏik, kdyÏ se pfied-
staví nástupce luxusního sedanu
Superb. Od toho vedení automobilky
oãekává dal‰í zv˘‰ení prodeje. Proto
pÛjde o zcela nov˘ automobil a nikoliv
o úpravu stávajícího. Bude vût‰í a pfii-
nese zcela nov˘ design, kter˘ je opût
dílem vlastních stylistÛ ·kody Auto
a nemá pfiipomínat velkou Octavii.
Model Octavia se v roce 2009 pfiedsta-
ví v nové, v˘raznû modernizované
podobû. v

Struktura australského trhu v roce 2006
výrobce místní výroba (ks) prodej (ks) podíl na trhu

1. Toyota Motor 108 748 221 828 23,6 %

2. Ford Motor 83 039 187 002 19,9 %

3. General Motors (Holden) 128 023 148 116 15,7 %

4. Hyundai-Kia Automotive - 67 293 7,1 %

5. Renault-Nissan Alliance - 56 252 6,0 %

6. Mitsubishi 54 615 -

7. Honda Motor - 54 202 5,8 %

8. Subaru Motors 37 520 -

9. DaimlerChrysler 29 588 18 036

10. Volkswagen 27 341 -

celkem 337 846 941 668

k pokračování na straně 7

Škodovky míří do Austrálie

Škoda představí Fabii Combi
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Z poboãného závodu spoleãnosti
·koda Auto v Kvasinách vyjel jubilejní
pÛlmiliont˘ automobil. „V polovinû
roku 1974 opou‰tûl brány závodu
v Kvasinách stotisící automobil vyro-
ben˘ od roku 1945. Pfiesnû pfied
rokem zde z linky sjíÏdûl stotisící
Superb, dnes pÛlmiliont˘ vÛz ·koda
vyroben˘ v Kvasinách celkem. Díky
rostoucí poptávce po modelu Room-
ster jsme produkci závodu nav˘‰ili
a pfiedpokládáme, Ïe tento trend bude
je‰tû pokraãovat“, uvedl pfii této pfiíle-
Ïitosti ãlen pfiedstavenstva Horst Mühl.

V Kvasinách se od roku 1934
vyrábûly  karoserie pro automobily
Jawa.V roce 1947 zde zaãala v˘roba
vozÛ ·koda Superb a pozdûji
nestandardních náhradních dílÛ
a speciálních, pfiedev‰ím sportov-
ních a uÏitkov˘ch, verzí vozÛ ·ko-
da. Na pfielomu 60. a 70. let se
v˘robní kapacity v˘raznû zv˘‰ily.
V Kvasinách vznikaly legendární
modely, jako kabriolet Felicia,
110 R Coupé, Garde a Rapid. Dnes
se zde vyrábûjí modely Roomster
a Superb. v

Z
d

ro
j: 

A
N

E
/J

D
 P

o
w

er

PŮLMILIONTÝM VOZEM
Z KVASIN BYL MODEL
ROOMSTER SCOUT

R

Půl milionu aut z Kvasin

Prodej a výroba automobilů v Austrálii

né mezinárodní expanze znaãky ·ko-
da,“ konstatoval pfii této pfiíleÏitosti
Fred Kappler, ãlen pfiedstavenstva ·ko-
da Auto pro prodej a marketing.

Austrálie se po Evropû, Asii, Africe
a JiÏní Americe stane v pofiadí uÏ pát˘m
kontinentem, kde ·koda Auto oficiálnû
prodává své vozy. ZároveÀ se tak zao-
krouhlí poãet zemí, kde jsou vozy ·ko-
da k dostání prostfiednictvím autorizo-
van˘ch partnerÛ, na rovn˘ch sto.

Prodej osobních a lehk˘ch uÏitko-
v˘ch automobilÛ v Austrálii dlouhodo-
bû roste. Analytici spoleãnosti JD
Power Automotive Forecasting pfied-
pokládají, Ïe tento trend bude pokra-
ãovat, takÏe v roce 2008 bude pfiekro-
ãena hranice 1 milionu prodan˘ch
vozÛ za rok.V˘znamnou roli na austral-
ském trhu hrají domácí v˘robci.Tradiã-
ní místní znaãky Ford a Holden (GM)
uÏ del‰í dobu pfiedstihuje Toyota, která
zde nabízí modernûj‰í v˘robky. Ford
a Holden spoléhají pfieváÏnû na vozy,
jejichÏ produkce v Evropû nebo USA
uÏ skonãila. v
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PRŮZKUM BAROMETR CVO 2007 JE PRVNÍM OBDOB-
NÉHO ROZSAHU A TÉMATIKY NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO DATA NEWS

PRAHA | âeské firmy patfií k nejoptimistiãtûj‰ím v Evropû, pokud se t˘ká eko-
nomického rozvoje a stejnû optimistické jsou i ve v˘hledu v˘voje vozového
parku. Ukázal to prÛzkum detailnû mapující situaci na trhu firemních vozidel
do 3,5 t.Tato anal˘za ukazuje názory a chování vedoucích pracovníkÛ, ktefií
mají na starosti nákup vozidel do firem a pfiedpovídá trendy v této oblasti z hle-
diska manaÏerÛ fleetového provozu.

Co je barometr trhu
Nezávisl˘ prÛzkum CVO (Corporate Vehicle Observatory) se v Evropû prová-

dí od roku 2003 z iniciativy spoleãnosti ARVAL. „CVO je mezinárodní platfor-
mou unikátních prÛzkumÛ zaloÏen˘ch za úãelem mapování a v˘mûny strategic-
k˘ch informací trhu korporátních vozidel,” fiíká fieditel CVO Vincent Rupied.
„CVO Barometr, provádûn˘ kaÏdé jaro ve spolupráci se spoleãností TNS Sofres,
mapuje nejen témata úzce zamûfiená na vozidla a jejich správu, ale podchycuje
také rostoucí v˘znam bezpeãnosti provozu, otázky Ïivotního prostfiedí, trvale
udrÏitelného rozvoje a dopady nov˘ch technologií”.

PrÛzkum na ãeském trhu uskuteãnila spoleãnost TNS AISA na popud meziná-
rodní iniciativy CVO a leasingové spoleãnosti nabízející produkty v oblasti ope-
rativního leasingu a fleet managementu ARVAL.

„Jsem rád, Ïe âeská republika má koneãnû ovûfiená data z trhu firemních
vozidel, která jsou navíc porovnatelná s údaji získan˘mi v Evropû. PrÛzkum
samozfiejmû podpofiíme i v pfií‰tím roce, kdy pfiibude moÏnost analyzovat v˘voj
na ãeském trhu a sledovat trendy v oblasti správy firemních vozidel,“ fiekl pfii
pfiedstavení v˘sledkÛ generální fieditel spoleãnosti ARVAL ·tefan Majtán.

Dotázáno bylo 400 osob odpovûdn˘ch za správu a obnovu vozového parku
spoleãností s jednotkami aÏ tisíci zamûstnanci v âeské republice. Celkem se
v lednu a únoru leto‰ního roku uskuteãnilo 3530 rozhovorÛ v osmi státech
Evropy – Belgii, Francii, Itálii, Nûmecku, Polsku, Portugalsku, ·v˘carsku a âeské
republice.

Přístup odborníků
Odpovûdní pracovníci v âeské republice prokázali pfii dotazu na oãekávan˘

v˘voj hospodáfiské situace nejvût‰í optimismus ze v‰ech osmi zkouman˘ch
zemí. Zajímavé je, Ïe obecnû tento optimismus roste s velikostí firmy.

Mezi dotazovan˘mi v âeské republice byla zaznamenána velká míra znalosti
finanãních metod, jak˘mi je finanãní i operativní leasing (92 % proti evropské-
mu prÛmûru 46 % u finanãního leasingu a 64 % oproti 24 % zaznamenan˘m
v Evropû u operativního leasignu). Stejnû tak se ukázala vysoká míra aplikace
preventivních opatfiení zvy‰ujících bezpeãnost fiidiãÛ.

PrÛzkum ukázal, Ïe v celé Evropû je jednoznaãn˘ trend – ãím vût‰í spoleã-
nost, tím optimistiãtûj‰í pohled na ekonomiku. âeské spoleãnosti jsou bez ohle-
du na velikost nejoptimistiãtûj‰í v kontextu rÛstu ekonomiky.

V zemích v˘chodní Evropy je ve v‰ech spoleãnostech vnímán velk˘ poten-
ciál pro roz‰ifiování vozového parku.V âeské republice je opût optimistiãtûji
neÏ evropsk˘ prÛmûr, i kdyÏ rozdíl je men‰í neÏ v pfiípadû optimismu u ekono-
mick˘ch trendÛ.

Finanční metody
Volba financování je spojena s velikostí spoleãnosti a kulturním i ekonomic-

k˘m pozadím. Malé firmy ãastûji vyuÏívají k nákupu vozu vlastní koupi nebo
úvûr. Spoleãnosti s deseti a více zamûstnanci upfiednostÀují finanãní leasing
a pro velké spoleãnosti je hlavní metodou financování operativní leasing.

V˘jimky pfiedstavují Polsko (kde pfievaÏují firmy sestávající z jediného ãlovû-
ka v dÛsledku masového roz‰ífiení tzv. „·varcsystému“) a ·v˘carsko, kde velké
spoleãnosti volí nejãastûji vlastní koupi, a âeská republika, kde velké spoleã-
nosti dávají pfiednost finanãnímu leasingu.To je mimo jiné i dÛsledek velkého
prodeje osobních vozÛ v kategorii N1 – i tento nezávisl˘ prÛzkum ukazuje na
nedostatek ãeské legislativy. Dlouhodob˘ trend na ãeském trhu ale naznaãuje
nárÛst podílu operativního leasingu na úkor finanãního, zejména u velk˘ch
firem. Krátkodobû se ale v˘znam finanãního leasingu sniÏovat nebude.

Hlavní trendy
NejdÛleÏitûj‰ími kriterii pro pofiízení nového vozu jsou ta spojená s cenou

po slevû na úkor kriterií orientovan˘ch na fiidiãe ãi uÏitkovost. Pro âechy je
kromû ceny na druhém místû dÛleÏitá znaãka vozu následovaná vlastnostmi
vozidla, zatímco jinde v Evropû jsou na druhém místû celkové náklady na pro-
voz vozidla a znaãka je aÏ na tfietím místû. Zajímavé je, Ïe celkové náklady na
provoz jsou sledovanûj‰í velk˘mi firmami více neÏ mal˘mi. Mal˘ zájem o nû
u ãesk˘ch firem naznaãuje stále mal˘ v˘znam kladen˘ na nákladovost. Zcela
mimo zájem fleetov˘ch manaÏerÛ je zÛstatková cena pfii opûtovném prodeji

vozu jako ojetiny. Pfiitom vût‰ina z nich tvrdí, Ïe je o trendech ve v˘kupních
cenách dobfie informována.

Co se t˘ãe vybavenosti a vzhledu vozidla, neli‰í se nároky ãesk˘ch klientÛ od
evropského prÛmûru.

V âeské republice odpovûdûlo 82 % dotázan˘ch, Ïe v rámci preventivních
opatfiení sniÏujících rizika dopravních nehod vyuÏívají tréninkové kurzy a ‰ko-
lení pro fiidiãe, coÏ je více neÏ dvojnásobek proti evropskému prÛmûru. Díky
rozvinuté legislativû v tomto ohledu vyniká âeská republika a ·v˘carsko.

Ve spoleãnostech s deseti a více zamûstnanci je vedle úhrady zdravotního
poji‰tûní a dÛchodového zabezpeãení nejvíce vyuÏívan˘m benefitem zamûst-
nancÛm moÏnost soukromého vyuÏívání firemního vozidla (v âeské republice
se pouÏívá v 68 %, na druhém místû je dÛchodové pfiipoji‰tûní 57 %, na tfietím
zdravotní nebo Ïivotní poji‰tûní).

âeské firmy se nejvíce z evropsk˘ch zajímají o dopad vozového parku na
Ïivotní prostfiedí, a to malé spoleãnosti ve stejné mífie jako velké. PouÏití vozi-
del vybaven˘ch katalyzátorem v‰ak je jedin˘m typem vozidel ‰etrnûj‰ích
k Ïivotnímu prostfiedí, o kterém lze fiíci, Ïe je ‰iroce roz‰ífien a vyuÏíván.

Alternativní zdroje jsou ov‰em velice vzácné v celé Evropû, kromû pouÏití
LPG v Polsku, Itálii a Francii.Vedení firem ãeká na ekonomick˘ impuls, kter˘ by
je vedl k pouÏití vozidel ohledupln˘ch k Ïivotnímu prostfiedí. Hlavní stimul vidí
v cenách a státních dotacích, ale uvítali by také vût‰í dostupnost ãerpacích sta-
nic a moÏnost v˘bûru z více variant ekologick˘ch vozidel.

Hodnocení ekonomické situace
Myslíte si, že se bude ekonomická situace v České republice bude
zhoršovat, zůstane stejná nebo se bude zlepšovat?

velikost firmy zhorší se zlepší se rozdíl průměr EU

do 10 zaměstnanců 9 % 49 % +40 % +14 %

10–99 zaměstnanců 8 % 55 % +47 % +22 %

100–499 zaměstnanců 4 % 51 % +47 % +34 %

500 a více zaměstnanců 7 % 50 % +47 % +33 %

Myslíte si, že se v následujících 12 měsících bude situace ve vaší fir-
mě zlepšovat, zůstane stejná nebo se bude zlepšovat?

velikost firmy zhorší se zlepší se rozdíl průměr EU

do 10 zaměstnanců 7 % 53 % +46 % +34 %

10–99 zaměstnanců 5 % 57 % +52 % +49 %

100–499 zaměstnanců 3 % 70 % +67 % +55 %

500 a více zaměstnanců 5 % 75 % +70 % +60 %

Myslíte si, že v následujících třech letech počet vozů ve vaší firmě
vzroste, nezmění se nebo klesne?

velikost firmy klesne vzroste rozdíl průměr EU

do 10 zaměstnanců 1 % 30 % +29 % +16 %

10–99 zaměstnanců 6 % 31 % +25 % +14 %

100–499 zaměstnanců 2 % 44 % +42 % +22 %

500 a více zaměstnanců 12 % 44 % +32 % +24 %

Způsob financování
Hlavní způsob financování u firem s 500 a více zaměstnanců

způsob financování české firmy jinde v EU

vlastní koupě 37 % 12–66 %

nákup na úvěr 0 % 0–2 %

finanční leasing 38 % 3–22 %

operativní leasing 25 % 14–80 %

České firmy patří k
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nejoptimističtějším
Plánované trendy u českých firem se 100 a více
zaměstnanci

způsob financování dynamický indikátor

přímý nákup za hotové +49 %

jiný úvěr 0 %

úvěr na nákup vozu +3 %

finanční leasing +47 %

operativní leasing +19 %

dynamický indikátor = rozdíl mezi úmyslem využívat a úmyslem omezovat

Kriteria výběru vozidla
Jaká jsou vaše hlavní kriteria při výběru firemních vozů (uveďte
maximálně tři)?

kriterium celkem na prvním místě

prodejní cena po slevě 52 % 16 %

celkové provozní náklady 42 % 9 %

technické parametry 32 % 13 %

značka 29 % 13 %

bezpečnost 21 % 7 %

design 12 % 2 %

životnost 9 % 1 %

komfort 9 % 1 %

palivo 8 % 2 %

výkon motoru 5 % 1 %

daňový režim 5 % 2 %

šetrnost k život. prostředí 2 % -

předpokládaná zůstatková cena 2 % -

jiné 50 % 32 %

Porovnání nejdůležitějších kriterií

poř. ČR % EU %

1. prodejní cena po slevě 16 prodejní cena po slevě 19

2. značka 13 celkové provozní náklady 12

3. technické parametry 13 značka 10

4. celkové provozní náklady 9 životnost 9

5. bezpečnost 7 bezpečnost 9

Kriteria na prvním místě u českých firem

velikost firmy ekonomická orientovaná orientovaná
na řidiče na užitkovost

do 10 zaměstnanců 31 % 53 % 11 %

10– 99 zaměstnanců 33 % 60 % 6 %

100–499 zaměstnanců 28 % 57 % 9 %

500 a více zaměstnanců 39 % 45 % 7 %

ekonomická kriteria: daňový režim, provozní náklady, palivo, prodejní cena po slevě,
životnost, zůstatková cena, spotřeba

kriteria orientovaná na řidiče: bezpečnost, značka, parametry, komfort, design,
výkon, kvalita

kriteria orientovaná na užitkovost: velikost, objem nákladového prostoru, praktič-
nost, specifické potřeby

Zájem o vzhled a výbavu

poř. ČR % EU %

1. klimatizace 80 klimatizace 71

2. boční airbagy 74 boční airbagy 66

3. ESP 64 ESP 56

4. navigace 51 navigace 51

5. indikace bezpeč.vzdálenosti 43 indikace bezpeč. vzdálenosti 36

Plánovaná opatření v zájmu ochrany životního prostředí u českých
firem

přechod na vozy s nižší spotřebou 70 %

přechod na vozy s menšími emisemi 32 %

reorganizace obchodních cest pro redukci jízd 17 %

rozvoj telefonické komunikace vč. faxu 15 %

rozvoj nových systémů komunikace, např. videokonference 10 %

sdílení firemních vozů více zaměstnanci 9 %

využití alternativní dopravy (vlak, autobus, letadla) 7 %

Co by motivovalo k výběru ekologického vozidla

poř.ČR % EU %

1. cenová zvýhodnění 96 cenová zvýhodnění 76

2. státní dotace 86 státní dotace 70

3. větší nabídka vozidel 80 více dostupných čerpacích stanic 59

4. více dostupných čerpacích stanic 78 větší nabídka vozidel 52

5. menší nádrž/akumulátor 72 více informací 44

Význam zůstatkové ceny u českých firem

velice důležitá 15 %

celkem důležitá 31 %

ne moc důležitá 35 %

vůbec není důležitá 19 %
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Opíráme se o kvalitní  
NOVÝ MODEL i30 VÝRAZ-
NĚ POSÍLÍ IMAGE ZNAČKY
HYUNDAI NA ČESKÉM
TRHU A BUDE JEDNÍM
Z BESTSELLERŮ MEZI
IMPORTOVANÝMI VOZY,
ŘÍKÁ RICHARD KOPEČNÝ,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPO-
LEČNOSTI HYUNDAI
MOTOR CZ

Nejžhavější novinkou firmy Hyun-
dai je v České republice nedávno
představený model i30. Co si od
tohoto vozu slibujete?

Nov˘ pûtidvefiov˘ hatchback i30 je
koncipován jako nosn˘ model na‰í
znaãky pro Evropu, a tak jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe bude nosn˘m produktem
i u nás. UÏ jenom proto, Ïe jeho sester-
sk˘ model Kia cee’d si jiÏ získal velmi
silnou pozici na trhu a stal se jedním
z leaderÛ segmentu niÏ‰í stfiední tfiídy.
Osobnû bych byl spokojen, kdyby-
chom prodávali tak 200 aÏ 250 vozÛ
mûsíãnû, v okamÏiku kdy se na trhu
objeví i model kombi Wagon by mohla
b˘t prodejní ãísla je‰tû daleko optimis-
tiãtûj‰í. Jen doufám, Ïe budeme mít
zpoãátku dostatek vozÛ v tûch správ-
n˘ch specifikacích. Model i30 patfií
k absolutní ‰piãce v segmentu a poda-
fiilo se nám u nûho eliminovat i nûkte-
ré nectnosti, které jsou ãasto vyt˘kány
cee`du, napfiíklad malá svítivost ãi pfií-
li‰ná citlivost fiízení. Hyundai i30 není
pfiím˘m konkurentem cee’du, kter˘ je
cílen na mlad‰í, sportovnûji zaloÏenou
klientelu. Ná‰ vÛz by mûl oslovit spí‰
zákazníky, ktefií upfiednostÀují solid-
nost a vysokou kvalitu, a tak jak vedle
sebe na trhu Ïijí modely Tucson a Spor-
tage, budou se vzájemnû doplÀovat
i modely i30 a cee’d.

Kdy se na českém trhu objeví i30
v provedení kombi?

První vozy budou vyrobeny na pfielo-
mu fiíjna a listopadu, takÏe oãekávám,Ïe
bychom mohli zahájit jejich prodej je‰tû
do konce tohoto roku.

Jak se vám podařilo modelu i30
zajistit tak příznivé ceny vzhle-
dem k stále platnému desetipro-
centnímu clu na dovoz vozů z Již-
ní Koreji a nákladům na dopravu?

Samozfiejmû Ïe to nebyla jednoduchá
záleÏitost. Ov‰em soukrom˘ importér
má jednu velikou v˘hodu, totiÏ Ïe mu
nikdo nediktuje to, co má, nebo nemá
dûlat. Pokud chceme vÛz úspû‰nû pro-
dávat, musíme investovat nûjaké peníze
do marketingu a nastavit prodejní cenu
vozu tak, aby nebyla pfiíli‰ nadsazená
a odpovídala aktuální situaci na trhu
a portfoliu konkurence. Cena modelu
i30 je dle mého soudu nesmírnû atrak-
tivní, k ãemuÏ nám samozfiejmû pomoh-
lo i to, Ïe máme v âeské republice a na
Slovensku velmi dobrou pozici a Ïe
jsme vnímáni spoleãností Hyundai
Motor Company jako úspû‰n˘ importér,
s nímÏ se vedou naprosto korektní
cenová jednání.

Bude se model i30 skutečně vyrá-
bět v nově budované továrně
Hyundai v Nošovicích?

Ano,v˘roba by zde mûla b˘t zahájena
v roce 2009.Ov‰em musím podotknout,
Ïe závod v No‰ovicích není projektován
pouze pro produkci modelové fiady i30.
Na druhé lince by se mûl montovat
modernizovan˘ vÛz Hyundai Tucson.
Zatím se mluví o tûchto dvou modelech.
Pfiedpokládám Ïe závody Hyundai
v No‰ovicích a Kia v Îilinû budou flexi-
bilnû kooperovat.Obû továrny stojí rela-
tivnû blízko sebe, v Îilinû je motorárna
v No‰ovicích pak linka na v˘robu pfievo-
dovek.Kompatibilita obou závodÛ bude
v budoucnu asi pomûrnû velká.

Není z markketingového hlediska
chyba, že se zaběhnutá označení,
jako Atos, Getz či Elantra budete
postupně měnit na i10, i20, i30
a ix u SUV modelů?

To je vûc na del‰í diskuzi.Nejvût‰í svû-
tová automobilka také nedávno zmûnila

název svého prodejnû nejúspû‰nûj‰ího
modelu.Tato zmûna v oznaãení na‰ich
vozidel se bude t˘kat v˘hradnû evrop-
ského trhu,kde si chceme v˘raznû posí-
lit pozici a dáli se to tak fiíci nastartovat
úplnû jiné celoevropské vnímání znaãky
Hyundai. Faktem je, Ïe firma udûlala za
posledních sedm osm let obrovsk˘ skok
v kvalitû. Její produkty patfií, kdyÏ ne ke
‰piãce, tak k tomu lep‰ímu na trhu, ale
její renomé na nûkter˘ch trzích stále
v sobû nese stigma minulosti.To chceme
zmûnit a profilovat znaãku Hyundai
v Evropû úplnû jinak, více ji orientovat
na mlad‰í, technicky  zaloÏenou kliente-
lu, která si jiÏ navykla na podobná ozna-
ãení jako je napfiíklad iPod.Myslím si, Ïe
za dva tfii roky si nikdo na názvy Getz ãi
Elantra vÛbec ani nevzpomene.

Když chcete oslovit jiné zákazníky
než cee’d, znamená to, že se
bude u modelu i30 výrazně lišit
i vaše marketingová a reklamní
strategie?

Na‰e strategie je pochopitelnû zcela
odli‰ná a poprvé vychází z panevropské-
ho konceptu. To má svoje pozitiva
i negativa. Na jedné stranû nám to ‰etfií
finance, na druhé je nutno vidût, Ïe
lokální reklama má vÏdy v daném regio-
nu na zákazníky vût‰í dopad. Proto se
také snaÏíme v rámci moÏností pan-
evropskou kampaÀ trochu poãe‰tit.
Díky No‰ovicím se ov‰em model i30 tû‰í
u nás vût‰í pozornosti a zájmu, neÏ by
bylo obvyklé a to je pro nás dobré – ‰ep-
tanda je nejlep‰í propaganda. DÛleÏité
je, Ïe tento produkt je schopen naplnit
oãekávání zákazníkÛ a tím jsem si jist˘.

Během prvního pololetí jste
zaznamenali mírný propad prode-
je. Bylo to dáno tím, že někteří
zákazníci již vyčkávali na nový
model i30?

KdyÏ skonãila Elantra, tak nám skuteã-
nû klesl prodej o pár stovek aut.Ale ve
druhém ãtvrtletí uÏ jsme mûli samá pozi-
tivní ãísla a v ãervnu uÏ jsme byli opût
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na ãtvrtém místû. Problém jsme mûli
hlavnû v prvním ãtvrtletí, kdy jsme pfie-
cházeli na novou logistiku. Dfiíve jsme
proclívali auta v âechách, zatímco nyní
máme nov˘ sklad ve Slovinsku a více
neÏ mûsíc nám trvalo,neÏ jsme se se slo-
vinsk˘mi celníky dohodli, jak se to bude
dûlat. TakÏe prakticky ‰est t˘dnÛ na
zaãátku roku jsme k nám nevozili Ïádná
nová  auta a prodávali jsme jen to, co
jsme mûli ve skladech.To byly  hlavní
pfiíãiny propadu v lednu a únoru. Dnes
uÏ jsme tam,kde dfiíve  a dÛleÏité je,Ïe si
stále v âechách udrÏujeme pozici v prv-
ní sedmiãce nejvût‰ích importérÛ.
Ov‰em kdybychom mûli i30 od zaãátku
roku a zaãali stejnû s Kiou, tak jsme dnes
mûli o nûjak˘ch  1500 vozÛ na svém
kontû více!

Věřil jste při přebírání značky
Hyundai v roce 2001, že se
v dostupném horizontu dostane-
te do první desítky nejúspěšněj-
ších importérů?

Samozfiejmû jsem poãítal s tím, Ïe
bychom se do první desítky mohli
dostat, ov‰em rozhodnû jsem nekalku-
loval s tím, Ïe bychom v prodeji osob-
ních aut mohli figurovat na ãtvrtém
místû. Musím fiíci, Ïe na‰e modelová
ofenzíva byla úspû‰nûj‰í v âechách neÏ
na Slovensku, kde nám zpoãátku kon-

kurovala znaãka Daewoo s velmi levn˘-
mi vozy.

Dnes už pod vás spadá nejen Slo-
vensko, ale i Maďarsko a Slovin-
sko. Jak a proč k tomu došlo?

Co se t˘ãe Maìarska, tak s ohledem
na úspûchy, které jsme dosáhli

v âechách a na Slovensku, jsme byli
vyzváni pfievzít toto zastoupení. Na
tamûj‰ím trhu se znaãce Hyundai dlou-
hodobû nedafiilo,aÈ jiÏ pod vedením sou-
kromého importéra, nebo de facto pfií-
mo automobilky. Máme urãitou silnou
vizi, jak pÛsobit na v˘chodních trzích
a pfiiblíÏit je standardÛm západní Evro-

py. Zaãátkem ãervence jsme zaloÏili
novou firmu Hyundai Holding Hungary,
za níÏ jsem odpovûdn˘, a aÏ skonãí likvi-
dace stávající firmy, tak se pfiejmenuje-
me také na Hyundai Motor Hungary.Ve
Slovinsku to bylo v zásadû nûco jiného,
protoÏe tamní dovozce byl v podobné
situaci jako u nás kdysi Motokov.Dovoz-
ci se celkem dafiilo, ale celé matefiské
spoleãnosti nikoliv. Tohoto dovozce
jsme proto koupili.Ve slovinském Kope-
ru máme sklady, takÏe jsme tím vytvofiili
linku Slovinsko, Maìarsko, Slovensko,
âesko. Nyní pracujeme na tom, jak toto
spojení vyuÏít. Není to ale jednoduché,
protoÏe napfiíklad v Maìarsku jsou velké
jazykové problémy, legislativa je v kaÏdé
zemi, aã jsme v EU, úplnû jiná. Jsou to
zajímavé vûci a hodnû se tím uãíme.

Jaké jste si stanovili prodejní cíle
pro letošní rok?

V âeské republice chceme letos
prodat 8500 vozÛ a myslím si, Ïe tento
cíl v pohodû pfiekroãíme. Na Sloven-
sku budeme atakovat hranici 3500
automobilÛ, takÏe dohromady chceme
na tûchto trzích prodat okolo 12 000
vozidel.V‰e bude samozfiejmû záviset
na dodávkách vozÛ, neboÈ kaÏd˘ v˘pa-
dek se okamÏitû projeví v v prodej-
ních ãíslech.

Existuje nějaká forma spolupráce
mezi Hyundaiem a Kiou i mimo
nejvyšší ústředí, nebo vystupuje-
te stále jako konkurenti?

Samozfiejmû aÏ po v˘stupy z v˘vojové-
ho centra je v‰e spoleãné. V˘robní
základna je ov‰em uÏ rozdûlená, i kdyÏ
fiada produktÛ, jako jsou motory ãi pfie-
vodovky jsou spoleãné. Na trzích se
ov‰em profilujeme rÛznû a snaÏíme se
obû znaãky  v oãích zákazníkÛ odli‰it.
U nás si vût‰ina lidí kvÛli továrnám
v No‰ovicích a v Îilinû obû znaãky spo-
juje, ale v západní Evropû lidé vÛbec
netu‰í, Ïe má Hyundai a Kia cokoli spo-
leãného. Obecnû si myslím, Ïe se na
trhu  Kia a Hyundai budou stále více
vzdalovat. v

 produkty

Model i30 by nám mûl
v Evropû otevfiít cestu
k nov˘m zákazníkÛm
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KONGRES AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE 2007
V PRAZE

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

PRAHA | V Praze se konal uÏ 11. v˘roã-
ní Kongres Automotive News Europe.
Tentokrát byl zamûfien pfiedev‰ím na
rozvíjející se v˘chodoevropské trhy,
s dÛrazem na Rusko jako nejrychleji se
rozvíjející trh svûta.V˘hodou ruského
trhu  je obrovská schopnost produko-
vat velk˘ zisk, plynoucí z rychlého rÛs-
tu objemu prodeje umoÏnûného rÛs-
tem HDP i kupní síly obyvatelstva.
V tomto ohledu uÏ nastal zlom v âínû,
kde s rÛstem v˘roby rostou i náklady.
Také v˘znam dal‰ích rozvíjejících trhÛ
roste, protoÏe v Evropû uÏ nelze oãeká-
vat vût‰í rÛst objemu prodeje.

Zajímav˘ch diskusí a vystoupení
bylo v Praze mnohem více, protoÏe

kaÏdoroãnû pfiib˘vají dÛleÏitá témata.
Automobilky se snaÏí stále více indivi-
dualizovat své znaãky pfii souãasném
úsilí o co moÏná nejvût‰ím sjednocová-
ní pouÏívan˘ch komponent kvÛli dosa-
Ïení úspor. Evropské automobilky totiÏ
ãelí stále tvrd‰í konkurenci levn˘ch
vozidel dováÏen˘ch z Asie.

Kongres se odehrál v atmosféfie fas-
cinujícího rÛstu v uplynul˘ch 24 mûsí-
cích. Do roku 2004 klesající v˘konnost
celého odvûtví se zaãala dramaticky
zlep‰ovat, coÏ láká nové investory.
¤editel oddûlení Global Automotive
Research banky USB Investment Bank
Max Warburton ale varoval, Ïe tento
trend bude jen tûÏko dlouhodobû udr-
Ïiteln˘, protoÏe finanãní v˘konnost
firem nemÛÏe staãit oãekávání investo-
rÛ. Jejich zájem je podle nûho dán více
oãekáváním neÏ reáln˘mi moÏnostmi.
Podle Warburtona uÏ i v Evropû roste
proti minulosti vliv investorÛ, coÏ pfii-
ná‰í mnohem vût‰í tlak na produková-
ní zisku neÏ dfiíve.Trh vûfií slibÛm vy‰-

‰ích ziskÛ a ty se zatím ukazují jako
realistické.

Problémem Evropy je stále nízká
produktivita a vysoké náklady v porov-
nání s Japonskem a Koreou. Pfiitom uÏ
i Spojené státy v tomto ohledu vykazu-
jí v˘znamné zlep‰ení. Ameriãané ale
bojují se ztrátou pozic na trhu. Ten
zaãal, kdyÏ opustili malá auta. Japonci
dokázali u mlad˘ch zákazníkÛ znovu
vzbudit zájem o tento segment, coÏ
pfied tím evropské automobilky nedo-
kázaly. To se stalo základem velkého
vzestupu japonského automobilového
prÛmyslu.

Max Warburton upozornil i na dal‰í
jeden zajímav˘ aspekt.Evropské automo-
bilky,zab˘vající se velkosériovou produk-
cí,zv˘‰ily své pfiíjmy,ale z pln˘ch 87 % to
je díky Volkswagenu. Podle Warburtona
to dokazuje, Ïe cenová strategie, zavede-
ná Ferdinandem Piëchem, se ukázala
jako mimofiádnû úspû‰ná.Nûmeck˘ auto-
mobilov˘ prÛmysl si vede velmi dobfie
i díky tomu,Ïe se dokázal vyrovnat se sla-

b˘m dolarem a díky v˘robû v zámofií
vydûlávají na americkém trhu.

Pfiitom je‰tû do roku 2001 v zisko-
vosti dominovaly francouzské znaãky,
které uÏ tfii roky ãelí problémÛm. Jejich
akcionáfii ale vûfií, Ïe pánové Ghosn
a Streiff tento trend dokáÏí zmûnit.

V˘znamn˘m tématem jsou i úvahy
nad budoucností skupiny PAG koncer-
nu Ford. Investiãní banky se snaÏí pfii-
nutit vedení spoleãnosti, aby se této
skupiny zbavilo, pfiiãemÏ se pfiedpoklá-
dá, Ïe Volvo bude prodáno oddûlenû
od Jaguaru a Land-Roveru. Uzavfie se
tím krátká éra sluãování, na jejímÏ kon-
ci je krach spojení Daimleru s Chrysle-
rem, BMW s Roverem a nyní Fordu
s PAG. Zdá se, Ïe Porsche se pfii spojo-
vání s Volkswagenem z tohoto v˘voje
pouãilo a postupuje zcela odli‰nû.

Pro ãesk˘ automobilov˘ prÛmysl bylo
potû‰itelné, Ïe stále v˘znamnûj‰í roli
v evropském kontextu hrají automobil-
ky ·koda Auto a TPCA a v mnoha ohle-
dech se stávají vzorem pro ostatní. v

Zajímavá témata přibývají

PILOTNÍ PROGRAM DOSTÁ-
VÁ V ITÁLII DO KAŽDODEN-
NÍHO KONTAKTU AUTOMO-
BILKU A PRODEJCE

LUCA CIFERRI,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Spoleãnost Fiat Auto se vrhá do digi-
tálního svûta. Pfievládá u ní pfiesvûdãe-
ní, Ïe rychlej‰í interakce s jejími pro-
dejci a zákazníky  povede k vy‰‰ímu
prodeji nov˘ch automobilÛ a lep‰í spo-
kojenosti zákazníkÛ.

„PovaÏujeme se za hybnou sílu zmû-
ny v nehybném maloobchodním auto-
mobilovém prostfiedí,“ fiekl Luca de
Meo, nejvy‰‰í v˘konn˘ ‰éf spoleãnosti
Fiat Auto.

Automobilka zavádí tfii pilotní pro-
gramy, aby otestovala uÏiteãnost a efek-
tivnost sv˘ch nov˘ch iniciativ.V‰echny
tfii programy by se po celé Evropû
mûly roz‰ífiit bûhem pfií‰tího roku.

Ahoj prodejci
Program Force, kter˘ byl v Itálii zave-

den na zaãátku roku. Fiatu poskytuje

prostfiednictvím mobilních telefonÛ
pfiímé spojení v reálném ãase s 95 %
jeho italsk˘ch prodejcÛ.

„Informujeme na‰e prodejce
o nov˘ch stimulujících programech
a sdûlujeme jim jejich kaÏdodenní cíl
prodeje,“ uvedl de Meo. „Získáváme
jejich ohlas stejnû tak, jako kaÏdodenní
pfiehled do‰l˘ch objednávek.“

Program Force rovnûÏ zahrnuje
blog, kter˘ prodejcÛm umoÏÀuje vyjad-
fiovat se k ãinnosti automobilky. Pro-
gram rovnûÏ opravÀuje prodejce pro
získání kreditní karty Visa, na kterou
mohou získávat body. Ostatní v˘hody
fungují více ménû jako ãasto pouÏíva-
n˘ flyer program. De Meo fiekl, Ïe pro-
dejci, ktefií jsou souãástí programu For-
ce, zv˘‰ili podíl zákazníkÛ, ktefií si kou-
pili finaãní sluÏby Fiatu, na 37,2 %
z celkového prodeje ve druhém ãtvrt-
letí, zatímco v prvním ãtvrtletí to bylo
28,7 %.

Péče o zákazníka
Druh˘ pilotní program, kter˘ se

v Itálii rovnûÏ testuje, se naz˘vá Octo-
pus. Jeho úãelem je urychlit komunika-

ci mezi zákazníky a poprodejní organi-
zací Fiatu.

„Z 90 000 blogÛ, které jsme analyzo-
vali, se 18 000 t˘kalo kvality sluÏeb
prodejcÛ,“ fiekl de Meo.

Program Octupus se pouÏívá k získá-
vání ohlasu zákazníkÛ prostfiednictvím
mobilních zafiízení, ve vozidle vestavû-
né telematiky, náv‰tûv sítû a prodejce,
takÏe problém je moÏné rychle zjistit
a vyfie‰it.

Tfietí program se naz˘vá Lab. Jedná
se o novou internetovou stránku auto-

mobilky pro zákazníky ve Velké Britá-
nii (www.fiat.co.uk). Nejlep‰í prvky
stránky zahrnují zobrazení v˘robkÛ
Fiatu s velk˘m rozli‰ením a moÏnost
vést Ïiv˘ rozhovor s prodejním asisten-
tem. Cílem Fiatu po vylep‰ení stránky
je zv˘‰it do ãervna 2008 prodej
o 10 000 vozÛ na 68 000 vozÛ. Fiat
utratil za pilotní projekt Lab kolem
2 milionÛ liber (kolem 3 milionÛ eur).
To ve Velké Británii zhruba odpovídá
nákladÛm na dvout˘denní televizní
reklamní kampaÀ. v

TONY LEVIN,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Nejvy‰‰í v˘konn˘ fieditel spoleãnosti
Continental Manfred Wennemer fiíká,
Ïe dodrÏování pravidla ã. 1 pro dodava-
tele v automobilovém odvûtví je jedno-
duché a snadné. „Náklady se musí rok
od roku sniÏovat a jestliÏe podle toho-
to pravidla nechcete hrát, musíte ode-
jít,“ fiekl. „Na‰i zákazníci kaÏd˘ rok
poÏadují sníÏení ceny o 3 aÏ 4 %.“

Wennemer kritizuje dodavatele, ktefií
si stûÏují na strmé omezování nákladÛ,
tedy trend, kter˘ zahájil v 90. letech

bojovn˘ fieditel nákupu José Ignácio
López kdyÏ pÛsobil u General Motors
a Volkswagenu.

„KdyÏ pfii‰el pan López a fiekl sníÏit

náklady o 20 %, v‰ichni jsme si mys-
leli, Ïe to je konec tohoto odvûtví, Ïe
radûji pÛjdeme domÛ,“ fiekl nejvy‰‰í
fieditel. „Byl to ale pro nás dodavatele
dobr˘ ‰ok a já nevidím Ïádn˘ dÛvod,
proã by tento trend nemûl pokraão-
vat.“

„Ne v‰ichni dodavatelé to pfieÏijí,“
fiekl nejvy‰‰í v˘konn˘ fieditel Continen-
talu. Oãekává, Ïe souãasn˘ poãet 6000
aÏ 7000 dodavatelÛ se bûhem pûti, ‰es-

ti let sníÏí na polovinu. „Podnikat bude
jen 2000 aÏ 2500 firem,“fiekl.

Chraňte své vlastnictví
Pravidlem ã. 2 pro pfieÏití je, Ïe doda-

vatel musí chránit svá práva na své
intelektuální vlastnictví.

„Nepodepí‰eme smlouvu, která by
zákazníkovi umoÏnila odnést na‰e inte-
lektuální vlastnictví nûkam jinam,“ sdû-
lil Wennemer. „Intelektuální vlastnictví
je na‰e, takÏe ho nechceme pfiedat bez
zaplacení.“

Cílem firmy Continental je podle
jejího nejvy‰‰ího v˘konného fieditele

kaÏdoroãní organick˘ 5% rÛst. „Bûhem
poslední osmi aÏ devíti let jsme ná‰
obrat zv˘‰ili 2,6krát a na‰e v˘nosnost
se zv˘‰ila pûtinásobnû,“ fiekl Wenne-
mer. „Continental je jedineãn˘m úka-
zem – neexistují Ïádní konkurenti, kte-
fií by mûli stejné portfolio jako my.“

Dodal, Ïe nûmeck˘ dodavatel oãeká-
vá, Ïe bude mít uÏitek z rostoucí
poptávky po nízkonákladov˘ch automo-
bilech, která se zvy‰uje po celém svûtû
a bezpeãnostní legislativy,která ze systé-
mu elektronické stability jízdy uãiní od
roku 2012 povinnou v˘bavu v USA
a moÏná Ïe v tomtéÏ roce také v EU.v

Conti ví jak přežít

De Meo: Fiat je „hybnou silou změny“

LUCA DE MEOO
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LYLE FRINK, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Spoleãnost Toyota Peugeot Citroën
Automobile, spoleãn˘ podnik mezi Toy-
otou a PSA/Peugeot-Citroën, má stále
více ãesk˘ charakter a je efektivnûj‰í
z hlediska nákladÛ.

„Máme lokalizaãní plán jak do konce
pfií‰tího roku omezit mnoÏství cizincÛ

na minimum,“ fiekl Jifií âern˘, vicepre-
zident TPCA pro v˘robu. „Neoãekává-
me nulu, ale…“

TPCA jiÏ ve své továrnû v Kolínû sní-
Ïila poãet zahraniãních pracovníkÛ.
Bûhem roz‰ífiení v˘roby v roce 2005
v továrnû pracovalo 200 cizincÛ,pfieváÏ-
nû JaponcÛ. Nyní je z celkovém mnoÏ-
ství 3500 zamûstnancÛ 24 zahraniãních.

âern˘ nesdûlil, jak˘ byl prÛmûrn˘
plat cizincÛ, ale dokonce i po dub-
novém zv˘‰ení platu je mûsíãní pfií-
jem nového zamûstnance v TPCA
18 000 Kã. Pracovníci ve v˘robû
v TPCA vydûlávají v prÛmûru
23 100 Kã.

âern˘ uvedl, Ïe kolem 80 % kompo-
nent pro TPCA se dodává z âeské

republiky. Vût‰ina dílÛ pochází od
japonsk˘ch a západoevropsk˘ch doda-
vatelÛ, ktefií si otevfieli továrny v âeské
republice. Jedním z pfiíkladÛ je v˘rob-
ce tlumiãÛ KAP Manufacturing. Zb˘va-
jících 20 % zahrnuje motory a pfievod-
ná ústrojí, které se do Kolína posílají
z polské továrny Toyoty vyrábûjící
pohonná ústrojí. v

Společnost TPCA získává stále více
český charakter

WIM OUDE WEERNINK,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

General Motors má pro prodej nov˘ch
automobilÛ ve v˘chodní a západní Evro-
pû odli‰nou strategii. Na v˘chodû, kde
prodej automobilÛ rychle roste,GM oãe-
kává obrovsk˘ nárÛst poãtu prodan˘ch
vozÛ, kter˘ vede jeho znaãka s nízkou
cenou Chevrolet.Na západû,kde je pro-
dej nov˘ch automobilÛ rovnomûrn˘,
chce automobilka u sv˘ch znaãek
Opel/Vauxhall dosáhnout vût‰ího zisku
z jednotlivého automobilu.

Jonathan Browning, viceprezident
GM pro Evropu pro prodej a marke-
ting, fiekl, Ïe spoleãnost rozvinula
tuto strategii proto, Ïe poÏadavky na
západoevropsk˘ch trzích se li‰í od
poÏadavkÛ ve v˘chodní a stfiední
Evropû a v Rusku. „Chevrolet je na‰í
znaãkou se základní hodnotou, která
má nejvût‰í potenciál rÛstu ve stfied-
ní a v˘chodní Evropû. Av‰ak Opel
a Vauxhall mohou b˘t vût‰ím pfiíspûv-
kem pro na‰e zisková rozpûtí,“ fiekl
Browning.

Browning fiekl, Ïe oãekává, Ïe v roce
2010 bude 33 % objemu vozÛ proda-
n˘ch v Evropû vytváfieno ve v˘chodní
a stfiední Evropû a Rusku. GM oãekává,
Ïe v tomto roce na tûchto trzích prodá
505 000 vozÛ neboli 25 % objemu
vozÛ prodan˘ch v Evropû, coÏ je zv˘‰e-
ní o 6 % oproti roku 2001.

Rusko je pro GM Europe nejrychleji
se rozvíjejícím trhem. „Na konci toho-
to roku bude rusk˘ trh stejnû velk˘
jako italsk˘,“ fiekl Browning. V roce
2004 GM v Rusku prodalo zhruba

66 000 automobilÛ.V tomto roce auto-
mobilka oãekává, Ïe na tomto trhu pro-
dá zhruba 240 000 vozÛ.

V západní Evropû GM zv˘‰ilo zisk
z jednoho automobilu u modelÛ Opel
a Vauxhall od roku 2004 o 13 % tím, Ïe
prodává draÏ‰í úrovnû v˘bavy a draÏ‰í
motory. PrÛmûrná maloobchodní cena
tfiídvefiového modelu Opel Astra GTC
je 21 000 eur, coÏ je o 1850 eur více
neÏ u pûtidvefiové Astry a o 4800 eur
více neÏ u pfiedchozí generace tfiídve-
fiové Astry. v

Cíle GM: Na východě objem, na západě zisky

WIM OUDE WEERNINK,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

KdyÏ byla Anne Asensiová v devade-
sát˘ch letech jmenována fieditelkou
designu pro malé a stfiednû velké auto-
mobily Renault, myslela si, Ïe je to zna-
mení nástupu pozitivních zmûn. „Oãe-
kávala jsem, Ïe mû bude následovat
více Ïen,“ fiekla rodilá Francouzka.

Nestalo se tak.
K pokroku do‰lo,neboÈ podíl Ïen pra-

cujících v evropském automobilovém
prÛmyslu podle agentury Eurostat vzros-

tl z 15 % v roce 1996 na 19 % v roce
2005.To je v‰ak v porovnání s jin˘mi
sektory prÛmyslu slab˘ v˘sledek.

Úãast Ïen je mnohem vy‰‰í v odvût-
vích spotfiebního zboÏí, uvedla Asensio-
vá, která v roce 2000 pfie‰la od Renaul-
tu k General Motors a pfied ãtyfimi
mûsíci od GM ode‰la.

PfiestoÏe jsou Ïeny tak slabû zastou-
peny, Asensiová se staví proti zákonÛm,
které poÏadují, aby spoleãnost pfii nabí-
rání pracovníkÛ dávala pfiednost Ïenám.
„U Renaultu jsem si svou pozici musela
zaslouÏit. Pokud jsem chtûla nûãeho

dosáhnout, musela jsem b˘t pfiipravena
bojovat. Nicménû prostfiedí bylo Ïenám
naklonûno,“ uvedla Asensiová. „U GM
jsem byla vfiele pfiijata, ale pozdûji zde,
stejnû jako dfiíve, pfievládala kultura
s dominantním postavením muÏÛ.“

Îena roku 1997 v rámci ankety Auto-
motive News Europe je pfiesvûdãena,
Ïe automobilky by mûly pracovat na
tom, aby vytvofiily vÛãi Ïenám pfiátel-
ské pracovní prostfiedí. „Problémem
není Ïeny získat, ale udrÏet si je,“fiekla.

Jedním z dÛvodÛ, proã Ïeny ãasto
opou‰tûjí toto odvûtví je, Ïe je pro nû

obtíÏné prosadit se, ale Asensiová uved-
la, Ïe ty Ïeny, které uspûjí, jsou takové,
které si udrÏí svou sebedÛvûru a pracu-
jí tvrdû na tom, aby si získaly uznání
sobû rovn˘ch.

Její v‰eobecná rada pro Ïeny v tom-
to odvûtví zní: „Buìte samy sebou.“v

Paní Asensiová vzkazuje ženám v automobilovém průmyslu:
Buďte samy sebou

DALE JEWETT,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

V souvislosti s tím, Ïe Evropská
komise prosazuje plán na sníÏení emisí
CO2 do roku 2012 na prÛmûrnou hod-
notu 130 g/km, budou podle Frederika
Arpa automobilky ãelit obtíÏn˘m a dra-
h˘m rozhodnutím.

„Alternativní pohonné jednotky se
musí osvûdãit a my potfiebujeme pro-
zkoumat mnoho cest,“ fiekl a dodal:
„Jsme pfiesvûdãeni, Ïe ãasov˘ limit je
pfiíli‰ krátk˘. Bude to znamenat pfiíli‰
nákladnou investiãní fázi bûhem pou-
h˘ch pûti let.“

Oãekává se, Ïe Evropská komise
letos na podzim zavr‰í mandát v˘zvou
volající po sníÏení emisí, neboÈ se zdá
b˘t pravdûpodobné, Ïe automobilky

do roku 2008 nebudou schopny splnit
dobrovoln˘ limit 140 g/km. Nové auto-
mobily prodávané v Evropû v roce
2005 vypou‰tûly v prÛmûru 162 g/km
CO2.

„¤ada spotfiebitelÛ nebude ochot-
na platit dal‰í peníze za pokroãilé
technologie, jako je plnû hybridní
pohon, které budou nutné pro dosa-
Ïení niÏ‰ích emisních limitÛ,“ fiekl
Arp. „Po obchodní stránce se pro
hybridy musí je‰tû mnoho udûlat,“
fiekl.

Pozitivnûj‰í zpráva pana Arpa byla,
Ïe prodej Volva v Rusku a v âínû je na
vzestupu. Bûhem prvních pûti mûsícÛ
tohoto roku se prodej v Rusku zv˘‰il
o 40 % a prodej v âínû se zv˘‰il témûfi
o 100 %. v

Arpa zneklidňuje cílová hodnota pro CO2
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SPOLEČNOST BOSCH
PŘEDSTAVILA NOVÉ TECH-
NOLOGIE PRO ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

BOXBERG | Na tradiãním mezinárod-
ním kolokviu o automobilové technice
v Boxbergu pfiedstavila spoleãnost
Bosch nové technologie, které mají
pfiispût k tomu, aby automobily byly
bezpeãnûj‰í, ãist‰í a úspornûj‰í. Souãas-
nû novináfie seznámila se sv˘mi plány
pro nejbliÏ‰í léta.

V zájmu bezpečnosti
„Prostfiednictvím na‰ich moderních

bezpeãnostních systémÛ pfiispíváme
ke sniÏování poãtu nehod, a to
i navzdory rostoucí hustotû provozu,“
fiíká s uspokojením vedoucí divize
Automobilová technika spoleãnosti
Bosch Bern Bohr.

Na trhu nalezly velké uplatnûní
mnohé systémy, vyvinuté a dodávané
spoleãností Bosch, jako jsou protiblo-
kovací brzd ABS, protiprokluzov˘ ASR
(TCS) ãi ESP. K jejich prosazení se na
trhu napomohlo to, Ïe úãinnû pomáha-
jí pfiedcházet nehodám.

Americk˘ úfiad pro bezpeãnost
napfiíklad vydal nafiízení, podle které-
ho v‰echny nové automobily v USA
budou od roku 2011 povinnû vybavo-
vány systémem elektronické stability
jízdy ESP. EU jedná o podobném nafií-
zení s platností od roku 2012. Studie
spoleãnosti DaimlerChrysler pfiitom
ukazuje, Ïe u automobilÛ Mercedes-
Benz od sériového zavedení ESP poklesl
podíl nehod nov˘ch vozÛ s vlastním
zavinûním fiidiãe o 40 %.

S vyuÏitím kombinace radarov˘ch
a videosnímaãÛ chce Bosch nyní je‰tû
více pfiiblíÏit vizi jízdy bez nehod.U auta,
vybaveného tûmito zafiízeními, monito-
rují tyto systémy ãtyfii oblasti – radar na
dlouhou vzdálenost (do 200 m), infraãer-
vená ãidla pfii jízdû v noci a na stfiední
vzdálenost,video kamera do vzdálenosti
80 m a ultrazvukov˘ snímaã pro velmi
krátké vzdálenosti (do 4 m).

Auta vybavená smysly
pomohou řidičům 

Pozornost technikÛ spoleãnosti
Bosch se soustfieìuje na v˘voj asi-
stenãních systémÛ pro fiidiãe. „Takzva-
n˘ automobil vybaven˘ smysly bude
schopn˘ velmi rychle vnímat své okolí
prostfiednictvím snímaãÛ a vysocev˘-
konn˘ch elektronick˘ch systémÛ.Toto
auto se nauãí vnímat a interpretovat
své okolí. Zrakem automobilu se sta-
nou kamery, hmat nahradí ultrazvuko-
vé a radarové snímaãe. Orientace
v mapû a aktuální poloha se zprostfied-
kuje pomocí informací ze satelitních
nebo navigaãních systémÛ.Asistenãní
systémy tak pro fiidiãe získávají vlastní
informace dÛleÏité pro jízdní situaci.
Odlehãí tak ãinnost fiidiãe, ale v kritic-
k˘ch situacích zlep‰í jeho pozornost
a budou jej varovat,“ vysvûtluje vedou-
cí úseku Automobilová elektronika
spoleãnosti Bosch Rainer Kallenbach.

Bezpeãnostní systémy budou zji‰Èo-
vat rizikové situace a v pfiípadû potfie-
by dokonce i zasáhnou do jízdy vozu.
Klíãovou komponentou tûchto systé-
mÛ jsou polovodiãové mikroãipy, na
jejichÏ kvalitu jsou kladeny nûkolika-
násobnû vy‰‰í poÏadavky neÏ na ãipy
u spotfiební elektroniky. Proto si tyto
klíãové díly spoleãnost Bosch vyrábí
sama.

„Vzájemnû propojíme stávající bez-
peãnostní systémy a systémy zvy‰ující
komfort za jízdy tak, aby si mezi sebou
mohly vymûÀovat informace a díky
tomu mÛÏeme realizovat nové funkce,
napfiíklad samoãinné nouzové brzdûní
nebo parkovací asistenãní systém, kte-
r˘ sám fiídí automobil do mezery pro
parkování,“ dodal Kallenbach.

Ale ani to není v‰e. „Pomocí funkce
nouzového pfiedvídavého brzdûní Pre-

dictive Emergency Braking, kterou
chceme uvést na v roce 2009, zmírní-
me následky nehod a do roku 2010 by
mûly b˘t v nabídce i první kamerové
systémy s inteligentní interpretací
obrazu. Inteligentní elektronika zjistí
nebezpeãí na vozovce a vãas bude

fiidiãe varovat. Systém zareaguje rych-
leji a bezpeãnûji neÏ fiidiã, a to ve dne,
v noci i za nepfiízniv˘ch povûtrnost-
ních podmínek. Nejprve bude fiidiãe
akusticky nebo opticky varovat
a s narÛstajícími schopnostmi techni-
ky i samoãinnû brzdit,“ fiíká Kallen-
bach. Systém Predictive Emergency
Braking, kombinující radar a videosní-
maãe, sice nemÛÏe pfiedcházet neho-
dám, ale mÛÏe znaãnû zmírnit jejich
následky.

Myslí také na spolujezdce
Zájem v˘vojáfiÛ spoleãnosti Bosch

se nesoustfieìuje jen na fiidiãe, ale také
na zlep‰ení ochrany cestujících.Tyto
systémy budou nov˘mi funkcemi pro-
gramu CAPS (Combined Active and
Passive Safety, tj. kombinovaná aktivní
a pasivní bezpeãnost).

Zfiejmû uÏ na konci roku 2008 bude
pro sériovou v˘robu pfiipraven systém
vãas odhalující nebezpeãí boãního
stfietu s pfiekáÏkou (sloupem) Early
Pole Crash Detection (EPCD). Ten
vyhodnocuje data získaná od fiídicí jed-
notky ESP a je schopen v krat‰ím ãase

aktivovat systémy pasivní ochrany ces-
tujících. Poskytne zv˘‰enou ochranu
pfii boãním nárazu tím, Ïe pfii zji‰tûní
smyku uvolní odpovídající cílenou
rychlou reakci airbagÛ a pfiedepínaãÛ
bezpeãnostních pásÛ. Takto získané
milisekundy mohou cestující mnohem
lépe chránit pfied enormním zatíÏením
pfii nehodû. Tento systém zmírní
následky podle nûmeck˘ch statistik
nejãastûj‰ích nehod se smrteln˘mi
následky.

Funkce pfiedcházení druhotného
nárazu pfii kolizích Secondary Collisi-
on Mitigation (SCM) vyuÏívá signály
z fiídicí jednotky airbagÛ a jejich sní-
maãÛ pro fiízení systému ESP. „Cílem
je zabránit druhému nárazu, kter˘
u mnoha nehod následuje po tom prv-
ním,“ vysvûtluje vedoucí v˘voje oblas-
ti Ochrana cestujících Michael Struga-

la. Dva a více nárazÛ nastávají pfii asi
ãtvrtinû v‰ech kolizí. Systém SCM
samoãinnû posílí úãinnost brzdûní po
prvním nárazu, aby zabránil druhotné
kolizi nebo alespoÀ zmírnil její násled-
ky.Tento systém má b˘t uveden na trh
v roce 2009. v

Pro vyšší bezpečnost

PŘI MNOHA DOPRAVNÍCH NEHODÁCH PO PRVNÍM NÁRAZU NÁSLEDUJE JEŠTĚ DRUHÝ. SYSTÉM SCM
SAMOČINNĚ POSÍLÍ ÚČINNOST BRZDĚNÍ PO PRVNÍM NÁRAZU, ABY ZABRÁNIL DRUHOTNÉ KOLIZI NEBO ALES-
POŇ ZMÍRNIL JEJÍ NÁSLEDKY

h

KOMBINACE RADARU A VIDEOSNÍMAČE UMOŽNÍ FUNKCI „PŘEDVÍDAVÉHO“ BRZDĚNÍ PEB. TENTO SYSTÉM SICE NEMŮŽE PŘEDCHÁZET NEHODÁM, ALE MŮŽE
ZNAČNĚ ZMÍRNIT JEJICH NÁSLEDKY

h

DR. ING. RAINER KALLENBACHh
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ČINNOST SPOLEČNOSTI
BOSCH SE ROZŠIŘUJE
DO SVĚTA

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

BOXBERG | Divize automobilové tech-
niky spoleãnosti Bosch zamûstnává
161 000 pracovníkÛ, z toho více neÏ
100 000 mimo území Nûmecka.To je
témûfi dvojnásobek poãtu z pfied dese-
ti let.Automobilovou techniku Bosch
vyrábí ve 25 zemích, vãetnû âeské
republiky. Také obrat spoleãnosti se
posouvá stále více mimo Nûmecka –
ze 66 % pfied deseti lety je to uÏ 74 %,
pfiiãemÏ mimoevropsk˘ podíl obcho-
du vzrostl ze 30 na takfika 40 %.

Na v˘voji nov˘ch systémÛ se podílí
19 000 inÏen˘rÛ v 50 stfiediscích po
celém svûtû. Zamûfiují se pfiedev‰ím na
dva hlavní poÏadavky, které budou kla-
deny na automobily zítfika. Jízda autem
by mûla b˘t pokud moÏno bez nehod,
a to i pfies houstnoucí hustotu silniãní
dopravy, a novû vyrábûné automobily
by pokud moÏno nemûly produkovat
‰kodlivé emise.

Levná auta z Asie
Obrat firmy se bûhem posledních

deseti let nejdynamiãtûji zvy‰uje v asij-
sko-pacifické oblasti, kde se takfika zde-
sateronásobil. Jenom bûhem roku
2006 vzrostl obchod spoleãnosti
Bosch v Indii a âínû témûfi o 30 %
a tato dynamika by mûla pokraãovat,
protoÏe tûÏi‰tû celého oboru se stále
více posouvá do Asie.V âínû a Indii se
oãekává v pfií‰tích osmi letech kaÏdo-
roãní rÛst produkce automobilÛ o 6 %,
zatímco v Severní Americe a Evropû to
bude ménû neÏ procento.

Bosch se na tuto strukturální promû-
nu pfiipravuje. Pomocí technick˘ch
inovací chce vyuÏívat ve‰keré moÏnos-
ti k rÛstu. Nelze sem ov‰em prostû jen
pfiená‰et technická fie‰ení z Evropy.Ta
jsou totiÏ nepouÏitelná pro tzv. Low
Price Vehicles, tedy levné automobily
s prodejní cenou niÏ‰í neÏ 7000 eur.

RÛst jejich odbytu se bûhem pfií‰-
tích osmi let celosvûtovû pfiedpokládá
o 5 %. Bude tedy dvojnásobn˘ neÏ
u ostatních automobilÛ, u nichÏ se
odhaduje na 2,3 %.V zemích, jako je
Indie, se dokonce oãekává jejich
nárÛst aÏ o 14 %. Celosvûtovû mají
v roce 2010 pfiedstavovat 13 % svûto-
vého trhu s auty, coÏ bude znamenat
asi deset milionÛ vozÛ za rok.

Zájem o segment levn˘ch aut roste
i mezi automobilkami. Renault chce
v roce 2009 vyrábût uÏ více neÏ milion
vozÛ Dacia Logan roãnû. Logan vznikl
jako projekt vozu s prodejní cenou do
5000 eur. Podobn˘ zámûr na jafie pre-
zentovala i Toyota a rovnûÏ Volkswagen
hodlá vyrábût  podobn˘ automobil, kte-
r˘ bude nástupcem modelu Fox.

Indická spoleãnost Tata Motors
dokonce hodlá v roce 2008 vyrábût

vozidlo za jeden lakh, coÏ odpovídá
cenû 100 000 rupií, tedy v pfiepoãtu
asi 2000 eur.

Uzpůsobené technologie
Bosch se chce uplatnit i u tûchto lev-

n˘ch vozidel a v roce 2010 u nich
dosáhnout obratu pfies miliardu eur.To
ale bude moÏné jedinû pfii technickém
v˘voji na pfiíslu‰ném místû. Pfiitom
Bosch mÛÏe tûÏit ze své celosvûtové sítû

v˘vojov˘ch pracovi‰È. „Kdo se chce jako
dodavatel podílet na tomto v˘znamném
rÛstu, ten se samozfiejmû musí pfiizpÛso-
bit nov˘m poÏadavkÛm po technické,
ale i cenové stránce,“ fiíká pfiedseda
pfiedstavenstva oblasti benzinov˘ch
systémÛ Wolf Henning Scheider.

Moderní levná auta uÏ nejsou auto-
mobily s nízkou kvalitou, jednoduch˘-
mi komponentami a zastaral˘mi tech-
nologiemi. Pod oznaãením Low Price
Vehicles se skr˘vají cenovû v˘hodná
moderní technická fie‰ení pouÏívající
nejmodernûj‰í technologie.

Zákazníci tûchto vozidel se dûlí do
dvou skupin. V rozvinut˘ch zemích
jimi kupující nahrazují ojetá auta, pro-
toÏe nová pro nû dosud byla moc dra-
há. Pro tyto pfieváÏnû evropské zákaz-
níky je dÛleÏitá bezpeãnost, solidní
v˘konnost a spolehlivost.

V zemích s rychl˘m hospodáfisk˘m
rÛstem, jako jsou kromû Indie a âíny
i Brazílie ãi Rusko, levná auta vyhledá-
vají zákazníci, ktefií si dosud nemohli
dovolit Ïádné auto a nahrazují jím
motocykl ãi kolo.Ty zajímá pfiedev‰ím
robustní konstrukce, moÏnost vyuÏití
celou rodinou, jednoduché opravy
a nízké provozní náklady,

PoÏadavky na tato auta se li‰í i regio-
nálnû – podle klimatick˘ch podmínek,

kvality paliva (roz‰ífiené je pouÏití bio-
etanolu ãi CNG) a stavu silniãní sítû.
Souãasnû ale uÏ motory musejí splÀo-
vat stále pfiísnûj‰í emisní limity.

Jen zlevnûní stávajících komponent
a systémÛ nestaãí. Bosch pro fie‰ení
vyuÏívá tfii formulace úloh:
1) nejrychlej‰í a nejjednodu‰‰í fie‰ení

je cílené zjednodu‰ení standard-
ních produktÛ a vypu‰tûní nûkte-
r˘ch komponent a funkcí, které se
nebudou pouÏívat

2) roz‰ifiování funkãního a systémové-
ho rozsahu stávajících fiídicích jed-
notek, napfiíklad uzpÛsobením
motocyklov˘ch pro auta

3) v˘voj zcela nov˘ch komponent
koncipovan˘ch pro Low Price
Vehicles.

Nov˘m základem fiídicích jednotek
motorÛ je napfiíklad Value-Motronic,
u kterého jsou koncepce v˘roby,
mechanické vlastnosti, elektronika,
architektura i funkãní schopnosti soft-
waru uzpÛsobeny tûmto úkolÛm
s cílem minimalizovat náklady. Proto se
v˘voj zamûfiil jen na dvou- a ãtyfiválco-
vé motory s nepfiím˘m vstfiikováním,
zatímco pfieplÀování a pfiímé vstfiiková-
ní bylo vypu‰tûno.Tato nová platforma
fiídicích jednotek je pfiitom vhodná
i k integraci systémÛ pouÏívan˘ch
v Evropû. Nová zapalovací cívka ZSK
2x2 value je men‰í, lze ji pouÏít pro
rÛzné v˘kony, rÛzné typy paliva a navíc
umoÏÀuje u‰etfiit fázov˘ senzor.

O úspû‰nosti tûchto novû vyvíje-
n˘ch systémÛ svûdãí i to, Ïe Bosch byl
vybrán  jako dodavatel alternátorÛ,
brzd a systémÛ fiízení záÏehov˘ch
i vznûtov˘ch motorÛ pro zmínûné jed-
nolakhové vozidlo spoleãnosti Tata
Motors. v

Světový trh s levnými
automobily (mil. ks)
rok 2006 2010
celkem 8,2 10,1
Čína 2,6 3,0
Indie 1,0 1,9
ostatní země 4,6 5,2

Myslí na budoucnost

NEBÝVALÝ VZESTUP ČÍN-
SKÉHO AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA NEWS

BOXBERG | âína zaÏívá obrovsk˘ vze-
stup ekonomiky. Hrub˘ domácí pro-
dukt posledních 25 let roste v prÛmû-
ru o 9,6 %. Prodej automobilÛ se od
roku 2001 kaÏdoroãnû zvy‰uje dokon-
ce o 25 %. Drtivá vût‰ina tûchto vozi-
del se v âínû také vyrábí.

V âínû existuje pfies 100 v˘robcÛ
motorov˘ch vozidel, ale desítka tûch
nejvût‰ích ovládá 90 % trhu s osobními
automobily. Pfiitom dramaticky roste

podíl domácích automobilek, které uÏ
nejsou souãástí spoleãn˘ch podnikÛ
se zahraniãními partnery.Tito v˘robci
se zamûfiují pfiedev‰ím na v˘robu lev-
n˘ch automobilÛ, jejichÏ trÏní podíl
letos dosáhne 43 %.

âínsk˘ automobilov˘ prÛmysl roste
natolik, Ïe jiÏ zaãal dramaticky zvy‰o-
vat i export vozidel a komponent.
V roce 2006 jeho objem dosáhl 25
miliard USD, pfiiãemÏ posledních pût
let roste v prÛmûru o 93 % roãnû.

Na tomto vzestupu se podílí i spo-
leãnost Bosch, která v âínû vyrábí
high-tech komponenty, které dodává
12 v˘znamn˘m místním automobil-
kám. Kromû v˘roby, zamûstnávající
15 000 lidí, se na ãinnosti spoleãnosti

Bosch v âínû podílejí i tfii v˘vojová
stfiediska, schopná automobilkám
vyhovût vhodn˘mi produkty v co nej-
krat‰ím ãase.V âínû Bosch napfiíklad
vyrábí pfies sedm milionÛ vstfiikova-
cích trysek pro vznûtové motory
a více neÏ milion palivov˘ch ãerpadel
pro záÏehové motory.

V âínû roste zájem o moderní techno-
logie. „Stále pfiísnûj‰í emisní limity pove-
dou k tomu, Ïe odbyt vstfiikovacích
systémÛ Common Rail v Indii a âínû
vzroste ze 200 000 bûhem roku 2007 na
2,6 milionu v roce 2010,“ konstatoval
vedoucí divize Automobilová technika
spoleãnosti Bosch Bernd Bohr. v

Velký skok

ŘÍDICÍ JEDNOTKA BOSCH VALUE-MOTRONICh

VÝVOJ ČÍNSKÉHO TRHU S OSOBNÍMI AUTOMOBILYU
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ZE ZVEŘEJNĚNÉ ZPRÁVY
DAT O STAVU NĚMECKÉ-
HO TRHU VYPLÝVÁ STÁLÝ
ROZDÍL MEZI STARÝMI
A NOVÝMI ZEMĚMI

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

V Nûmecku bylo v roce 2006 popr-
vé registrováno 3 467 317 nov˘ch
osobních vozÛ v porovnání se
3 341 599 v roce 2005. NárÛst byl
o nûco vût‰í v nov˘ch spolkov˘ch
zemích, kde se jich prodalo 435 992,
tedy o 3,9 % více neÏ o rok dfiíve.
V západní ãásti zemû (vãetnû Berlína)
to bylo 3 031 325, tedy o 3,7 % více
neÏ o rok dfiíve. Vpl˘vá to ze zprávy
spoleãnosti DAT (Deutsche Automobil
Treuhand).

Ve star˘ch spolkov˘ch zemích zmû-
nilo 5 705 339 ojet˘ch vozÛ majitele,
coÏ bylo o 0,9 % více neÏ roku 2005.
Ve v˘chodní ãásti Nûmecka byl nárÛst
vût‰í – o 2,8 % na 1 025 970 vozÛ. Cel-
kem si auto poprvé od roku 2003 pofií-
dilo více neÏ 10 milionÛ majitelÛ. Je to
ale stále mnohem ménû neÏ v roce
1991, kdy to po znovusjednocení
Nûmecka bylo 12,1 milionu majitelÛ.

Pokles zájmu o ojetiny
Zajímav˘ je setrval˘ trend poklesu

zájmu o ojetá auta (zdÛraznûme, Ïe se
zde nejedná o dováÏené ojetiny, ale
o vozy uvedené do provozu v Nûmec-
ku). Podíl zmûn jejich majitelÛ vloni
poprvé poklesl pod hranici dvojnásob-
ku registrací nov˘ch vozÛ na 1,94 : 1
(v roce 2002 to bylo je‰tû 2,10 : 1). Pfii-
tom na západû jejich vûk roste (vloni
byl v prÛmûru 6,1 roku), zatímco na
v˘chodû klesá (v roce 2006 ãinil 5,3
roku).

V tomto ohledu je pozoruhodná pfie-
vaha soukromû prodávan˘ch ojet˘ch
vozÛ. Pfiím˘m prodejem mûní majitele
46 % ojet˘ch vozÛ (ve star˘ch spolko-
v˘ch zemích více neÏ v nov˘ch).
Ov‰em jejich pfievaha plyne pfiedev‰ím
z obchodování s vozy star‰ími tfií let
(u více neÏ ‰estilet˘ch ojetin je podíl
pfiímého prodeje dokonce 61 %). PrÛ-
mûrná cena soukromû prodan˘ch oje-
t˘ch aut je 6440 eur pfii prÛmûrném
stáfií 7,3 roku.

Prostfiednictvím prodejcÛ nov˘ch
vozÛ si ojetá auta pofiizuje 35 % zájem-
cÛ (v nov˘ch spolkov˘ch zemích je to
dokonce 42 %). Jejich hlavní síla spoãí-
vá v nabídce vozÛ ve vûku do tfií let,
kter˘ch se jejich prostfiednictvím pro-
dává 60 %. Pfiedstavuje to pro prodejce
v˘znamn˘ zdroj zisku, protoÏe prÛmûr-
ná prodejní cena ojetin u nich je 11
670 eur s prÛmûrn˘m vûkem 3,8 roku.
Na autobazary zb˘vá pouh˘ch 19 %
prodejÛ ojetin,pfiiãemÏ jejich prostfied-
nictvím se nejvíce prodávají vozy star‰í
‰esti let. Tomu odpovídá i prÛmûrná
cena 6590 eur, tedy podobná, jako pfii
soukromém prodeji. PrÛmûrn˘ vûk
tûchto vozÛ byl 6,9 roku.

Pozoruhodné na tom je, Ïe podíl
soukromého prodeje rapidnû klesá
(je‰tû v roce 2003 pfiedstavoval 54 %).

Ukazuje se, Ïe prodejci nov˘ch vozÛ
i autobazary dokáÏí pfii obchodování
s ojet˘mi vozy více tûÏit z moÏností,
které jim nabízí nabídka prostfiednic-
tvím internetu, kterou vyuÏívá 56 %
zájemcÛ o koupi ojetého vozu.A je‰tû
jedna zajímavost - 44 % ojet˘ch vozÛ
bylo prodáno s plnou zárukou.

Za kolik
Potû‰itelné pro prodejce nov˘ch

automobilÛ je skuteãnost, Ïe trvale ros-
te prÛmûrná prodejní cena. Je to dáno
pfiedev‰ím rÛstem zájmu o vozy draÏ-
‰ích kategorií, jako jsou SUV, vany
a kabriolety.

PrÛmûrná cena osobního auta
v Nûmecku tak dosáhla 24 970 eur, pfii-
ãemÏ tato hodnota je témûfi shodná
s prÛmûrem v západních zemích,
zatímco na území b˘valé NDR (bez
Berlína) dosáhla jen 21 090 eur.V his-
torickém srovnání dochází k vyrovná-
vání kroku mezi obûma ãástmi Nûmec-
ka.V roce 1991, tedy prvním po sjed-
nocení, totiÏ „Wessies“ za nová auta
utratili v prÛmûru 16 310 eur, zatímco
„Ossies“ jen 10 480 eur. Z toho plyne
vzestup ceny aut na západû o 53,1 %,
zatímco na v˘chodû o 101,2 % pfii
celostátním rÛstu o 60,1 %. JenÏe zdání
klame - rozdíl v prÛmûrné cenû proda-

n˘ch nov˘ch aut ve star˘ch a nov˘ch
spolkov˘ch zemích uÏ fiadu let stagnu-
je a od roku 1999 se dokonce mírnû
zvût‰uje.

Podle analytikÛ se ze dvou tfietin do
rÛstu cen mezi lety 1991 a 2006 pro-
mítá zvy‰ování vybavenosti automobi-
lÛ a rÛst jejich technické úrovnû, pfie-
dev‰ím s ohledem na bezpeãnost. Rov-
nûÏ se v nûm odráÏí pfiíklon kupujících
k draÏ‰ím vznûtov˘m motorÛm. Jejich
podíl ãinil v roce 1999 22,4 %, ale vlo-
ni uÏ 44,3 %.

Zajímavé je i srovnání ceny podle
pohlaví kupujících. MuÏi jsou ochotni
do nového auta investovat mnohem

Zpráva o německém
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více (v prÛmûru 26 050 eur) neÏ
Ïeny (prÛmûrnû 18 470 eur).

Jaká auta se kupují
Ze statistik DAT lze stanovit i to,

jak vypadá prÛmûrné auto, koupe-
né nûmeck˘mi zákazníky v loÀ-
ském roce. Má zdvihov˘ objem
1834 cm3, v˘kon 89 kW (121 k)
a spotfiebu paliva 7,19 l/100 km. Na
západû by mûlo 1851 cm3, 90 kW
a 7,25 l/100 km, zatímco na v˘chodû
by to bylo jen 1720 cm3, 82 kW
a 6,78 l/100 km.

Zájemci o nové auto hledají ze
16 % men‰í model neÏ mûli dosud

a 13 % volí vût‰í auto. JenÏe mezi
zákazníky mlad‰ími 30 let touÏí 37 %
po vût‰ím autû. Podobnû navzdory
rostoucím cenám pohonn˘ch hmot
by 23 % kupujících chtûlo mít v˘kon-
nûj‰í motor (u tûch mlad‰ích 30 let je
to dokonce 50 %), zatímco men‰í by
chtûlo jen 14 % (jejich poãet ale stále
roste, a to nejen mezi star‰ími kupují-
cími).

Kupující nového auta pfii svém
v˘bûru v Nûmecku pouÏívá v prÛmû-
ru 3,51 zdroje informací. Pfiekvapivû
velk˘ pfiitom má v˘znam doporuãení
znám˘ch a kolegÛ. Ponûkud vût‰í
potfieba informovat se je u muÏÛ
(v prÛmûru potfiebují 3,67 zdroje)
neÏ u Ïen (3,33 zdroje). Zajímavé je,
Ïe se potfieba informací li‰í i podle
znaãek - zatímco zájemci o Audi shá-
nûjí co nejvíce dostupn˘ch informací,
kupující italsk˘ch aut se naopak spo-
kojí s málem.

Motoristick˘ tisk sleduje ménû neÏ
polovina kupujících nová auta (na
v˘chodû je to s 54 % více neÏ na zápa-
dû, kde to je 46 %). Na Ïebfiíãku sledo-
vanosti s velkou pfievahou kraluje klu-
bov˘ magazín ADAC-Motorwelt, kter˘
ãte 62 % z tûch, ktefií sledují motoris-
tick˘ tisk.

Prostfiednictvím internetu se zji‰Èují
pfiedev‰ím aktuální ceny, vãetnû zÛstat-
kové ceny, která pro nûmecké kupující
patfií k dÛleÏit˘m faktorÛm pfii rozho-
dování. Jinak internet za dÛleÏit˘ zdroj
informací pokládá mnohem ménû
zájemcÛ o nové auto, neÏ je tomu
v pfiípadû kupujících ojetin. v

Průměrná cena podle
zdvihového objemu
motoru

cm3 eur

do 1200 10 640
1200–1500 14 340
1500–1700 19 510
1700–2000 26 110
nad 2000 43 760
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PRVNÍ REGISTRACE OJETÝCH AUTOMOBILŮ Z DOVOZU
TVOŘÍ JIŽ VÍCE NEŽ 60 % Z CELKOVÉHO POČTU NOVÝCH
REGISTRACÍ

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO DATA NEWS

PRAHA | Aã se poãet registrovan˘ch osobních automobilÛ za posledních 12 let
zv˘‰il témûfi o milion kusÛ (pfiesnû o 995 134 vozÛ z 3 113 476 aut v roce 1995
na 4 108 610 na konci roku 2006) nedo‰lo ke sníÏení jejich prÛmûrného vûku,
kter˘ ãiní 13,87 roku. Za stejné období bylo poprvé zaregistrováno 3 029 123
osobních automobilÛ, takÏe sice do‰lo k obmûnû vozového parku témûfi ze 70 %,
av‰ak bez pozitivního vlivu na prÛmûrn˘ vûk vozového parku a tím i na Ïivotní
prostfiedí a bezpeãnost provozu. Z uvedeného mnoÏství totiÏ bylo 1 712 575
nov˘ch vozÛ a 1 316 548 ojet˘ch z dovozu.

V˘sledkem je, Ïe z celkového mnoÏství v‰ech registrovan˘ch osobních auto-
mobilÛ bylo ke konci loÀského roku ve stáfií 15 a více let (tj. rok v˘roby 1992
a niÏ‰í) 1 585 494 osobních aut, tedy 38,59 % vozového parku.

Otevřená stavidla
Po 1. 7. 2006 vstoupila v platnost novela 226/2006, která pod tlakem EU upra-

vila zákon 56/2001.Tím skonãilo omezení dovozu automobilÛ do osmi let stáfií,
byÈ za pfiedpokladu existence homologace ES, pfiíp. schválení technické zpÛsobi-
losti vydaného ãlensk˘m státem EU.V dÛsledku toho dramaticky vzrostl objem
dovozu star˘ch ojetin, kterému se âeská republika, na rozdíl od Maìarska ãi Slo-
venska, nijak nebrání.

Nejvût‰í ãást mezi dováÏen˘mi ojetinami zaznamenáváme u vozidel ve stáfií
kolem 14 let. Podstatná ãást automobilÛ, které se k nám takto dostává, je tedy
star‰ích, neÏ je prÛmûrn˘ vûk stávajícího vozového parku. Neplní tedy vût‰inou
ani emisní normu Euro 1 a mnohdy ani nejsou vybaveny katalyzátorem. Paradox-
nû tak k nám nelze dováÏet nová auta plnicí emisní standard Euro III, ale mohou
se dováÏet ojetiny, které neplní ani Euro I a vypou‰tûjí 20 aÏ 30x více zdraví
‰kodliv˘ch a karcinogenních látek neÏ nová vozidla.

V zemích EU jsou závazné jednotné pfiedpisy pro schvalování vozÛ do provo-
zu od roku 1997. Do té doby existovaly rozdílné národní pfiedpisy, které byly
v mnoha zemích mnohem benevolentnûj‰í z hlediska emisí i bezpeãnosti neÏ
u nás. Nyní proto pou‰tíme do provozu i auta, která by pfied deseti lety nevyho-
vûla ãesk˘m pfiedpisÛm a nesmûla se dováÏet.

Nedostatečná modernizace
V ekonomicky a spoleãensky vyspûl˘ch zemích Evropy, mezi nûÏ by se âeská

republika chtûla fiadit, se roãnû nov˘mi  vozidly obnovuje 8 aÏ 10 % vozového
parku. Pak dochází k prÛbûÏnému zlep‰ování vlivu provozovan˘ch automobilÛ
na Ïivotní prostfiedí i ke sniÏování dÛsledkÛ dopravních nehod díky systematic-
kému zlep‰ování technické úrovnû vozidel.

JenÏe v âeské republice obmûna vozového parku osobních automobilÛ v roce
2006 napfiíklad ãinila jen 3,13 %, a i kdyÏ pfiihlédneme k deformaci dané prode-
jem vozidel v úpravû N1 dosahuje obnova pouze 4,06 %. Pokud by v˘voj pokra-
ãoval ve zhruba stejném trendu, lze v˘poãtem odhadnout, Ïe by v konci roku
2010 u nás bylo registrováno pfies 4 720 000 osobních automobilÛ s prÛmûrn˘m
vûkem 14,5 roku, tedy vût‰ím neÏ nyní.

V Maìarsku se napfiíklad platí registraãní daÀ závislá na emisní normû, kterou
vÛz plní, takÏe dovoz star˘ch aut se nevyplatí a na Slovensku poÏadují splnûní
vlastních technick˘ch pfiedpisÛ.

V fiadû zemí EU jiÏ probûhl nebo se pfiipravuje proces obnovy vozového par-
ku, nûkde moÏná i s nevysloven˘m zámûrem pfiesunout problém zneãi‰Èování
Ïivotního prostfiedí a likvidace autovrakÛ do jin˘ch zemí. Naprosto liberální pro-
stfiedí âeské republiky tûmto zámûrÛm bohuÏel plnû vyhovuje a ze strany státu
(zejména pak Ministerstva Ïivotní prostfiedí a Ministerstva dopravy) není zatím
zfiejmá snaha tuto problematiku fie‰it.

Podle údajÛ Bavorského zemského úfiadu pro Ïivotní prostfiedí v Nûmecku do
systému likvidace vozidel po ukonãení provozu nevstupují v nejvût‰í mífie vozid-
la ve vûku mezi 11 aÏ 16 roky, protoÏe jsou exportována do Polska a k nám.
Nûmecko a dal‰í zemû si tak na ná‰ úkor vinou na‰í legislativy fie‰í problém
s likvidací vrakÛ. Pfiitom OECD kritizuje âeskou republiku, Ïe se u nás z dopravy
dostává do ovzdu‰í dvojnásobné mnoÏství ‰kodliv˘ch látek neÏ v jin˘ch zemích.

Jsou ještě starší
Problém je ve skuteãnosti je‰tû mnohem váÏnûj‰í, neÏ ukazují statistiky. Spo-

leãnost Cebia od roku 2001 provozuje unikátní informaãní systém, jehoÏ pomocí
si mohou zájemci zjistit skuteãn˘ rok v˘roby vozidla. Rok v˘roby jiÏ dnes není
evidován v technickém prÛkazu, a tak tento velmi dÛleÏit˘ údaj není prakticky
bûÏnû dostupn˘. Systém pfiedstavuje speciální aplikaci, která vyuÏívá sofistikova-
n˘ matematick˘ model pracující s rozsáhlou databází více neÏ 100 miliony zázna-
mÛ. S pomocí dal‰ího roz‰ifiování datové základny byl od leto‰ního roku zaveden
nadstavbov˘ modul Rokvy Plus, kter˘ pfiibliÏnû u poloviny v˘robních znaãek
dokáÏe zjistit navíc i mûsíc v˘roby.

Z dotazÛ uÏivatelÛ do systému Rokvy vypl˘vá, Ïe problém omlazování vozidel,
a tím podvádûní zákazníkÛ, se rozrostl do hroziv˘ch rozmûrÛ. Pfiitom statistiky
dotazÛ do systému vykazují stálé zhor‰ování situace pro kupující ojet˘ch vozi-
del. Objevují se totiÏ i vozidla omlazená aÏ o osm let.

Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe ve skuteãnosti je prÛmûrné stáfií dováÏen˘ch
ojetin mnohem vy‰‰í, neÏ vypl˘vá z oficiálních statistik.

Pozměňování identity
Informaãní systém spoleãnosti Cebia ukazuje, Ïe se vzrÛstajícím poãtem dovo-

zÛ ojetin stoupá i poãet dovozÛ závadov˘ch vozidel a s ním spojená i rizika pro
jejich souãasné i budoucí majitele.Asi u 10 % dováÏen˘ch ojet˘ch vozidel byla
zji‰tûna pozmûnûná identita, tj. jiné ãíslo karoserie, motoru, kódu VIN ãi dal‰ích
identifikátorÛ. Pfiitom podle souãasného legislativy majitel ojetého vozu není
chránûn pfied tím, Ïe jeho vozidlo bylo pfiedmûtem krádeÏe ãi majetkového pfie-
ãinu (mÛÏe na nûj b˘t vázán neuhrazen˘ dluh, napfiíklad za nezaplacenou silniã-
ní daÀ v Itálii). UÏivatelem vozu není ten, kdo jej dováÏí. Ovûfiení pÛvodu se
u nás totiÏ t˘ká jen krádeÏí a pfieãinÛ spáchan˘ch u nás a je skuteãnû platné jen
pro vozy poprvé uvedené do provozu v âeské republice. U dovezené ojetiny
nemá kupující u tfietího ãi dal‰ího kupce ‰anci zjistit, Ïe s vozem nûco není
v nepofiádku. JenÏe v pfiípadû cesty do zahraniãí mu mÛÏe b˘t vÛz odebrán bez
náhrady.

Pod pozmûnûnou identitou se u nás ve velkém poãtu objevují také auta levnû
nakoupená a minimálnû upravená po Ïiveln˘ch pohromách v cizinû, napfiíklad
po povodních v Nûmecku ãi hurikánu v USA.

Jedinou moÏnou systémovou ochranou pro majitele vozidel mÛÏe b˘t pouze
zavedení kontroly originality vozidel, která by se provádûla nejen pfii individuál-
ním dovozu ale i pfii kaÏdé zmûnû majitele vozidla tak, jak to napfiíklad probíhá
v Maìarsku nebo jak je to pfiipravováno na Slovensku.

Z návrhu SDA a SAP pro zlepšení situace:
1) Urychlení vyfiazování z provozu vozidel nesplÀujících poÏadavky na technic-
k˘ stav (pfiedev‰ím s ohledem na bezpeãnost a emise). Musí pfii tom dojít ke
zpfiísnûní dohledu nad ãinností stanic mûfiení emisí (SME) a stanic technické
kontroly (STK).
2) Zlep‰ení ãinnosti dopravních úfiadÛ pfii schvalování vozidel do provozu se
sjednocením jejich postupÛ (mj. vylouãení schválení vozidla do provozu jedním
dopravním úfiadem, kdyÏ jin˘m bylo zamítnuto). Îádoucí by byla i povinnost
vyÏadovat ovûfiení pÛvodu vozidla vã. roku v˘roby.
3) Motivovat zákazníky k nákupu vozidel pfiíznivûj‰ích k Ïivotnímu prostfiedí
a vy‰‰í mírou bezpeãnosti formou jiÏ existujících ekonomick˘ch nástrojÛ (silniã-
ní daÀ, DPH, poji‰tûní apod.). v
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Dovoz ojetin stále větším problémem
Období 1. 7. 2005 – 30. 6. 2006 1. 7. 2006 – 25. 6. 2007

Celkem dotazů 135 554 100 % 194 015 100 %

Omlazeno o 1-2 roky 21 009 15,5 % 34 148 17,6 %

Omlazeno o 3-4 roky 7 053 5,2 % 15 721 8,1 %

Omlazeno o více než 4 roky 3 937 2,9 % 9 511 4,9 %

Celkem omlazeno 31 999 23,6 % 59 380 30,6 %

První registrace ojetých osobních automobilů v prvním pololetí

rok 2007 2006 rozdíl

stáří vozu

do 1 roku 2 170 1 951 +11,2 %

do 3 let 8 418 7 344 +14,6 %

do 5 let 14 510 13 665 +6,2 %

do 10 let 52 689 53 756 -2,0 %

do 15 let 27 132 775 +3400,9 %

nad 15 let 4 516 37 +12 105 %

celkem 109 435 77 528 +41,2%

nová 67 560 63 783 +5,9 %

Předepsané emisní limity zdraví škodlivých látek pro osobní auto-
mobily (g/km)

norma stáří vozů zážehové vznětové

HC + NOx HC + NOx částice

EHK 15-04 nad 13 let 5,80 5,80 -

Euro 1 11-15 let 0,97 0,97 0,14

Euro 2 7-11 let 0,5 0,7 0,08

Euro 3 2-7 let 0,35 0,56 0,05

Euro 4 do 2 let 0,18 0,30 0,005
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Kabrioletů přibývá
KABRIOLETY UŽ PŘESTÁVAJÍ BÝT SEZONNÍM ZBOŽÍM

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO DATA & NEWS

Kabriolety obvykle neb˘vají jedin˘mi
vozy v rodinû, ale v souvislosti s rostou-
cím poãtem lidí Ïijících bez rodiny se
jejich postavení druhého vozu trochu
mûní. Jejich aktivní Ïivot b˘vá z tohoto
dÛvodu mnohem del‰í neÏ u jin˘ch aut.
První majitelé je uÏívají déle neÏ jiné vozy,
a jejich ãasto solidní vnûj‰í stav láká
i zájemce o ojetiny, pro které by jinak byla
jízda s vûtrem ve vlasech cenovû nedo-
stupná. Jejich podíl na celkovém poãtu
provozovan˘ch aut proto trvale roste.V Nûmecku uÏ vloni dosáhl 3,8 %, coÏ
pfiedstavuje 1 760 304 kabrioletÛ, a ve ·v˘carsku dokonce 4,8 %, reprezentuje
187 347 vozÛ se skládací stfiechou.

Podíl kabrioletů na celkovém počtu provozovaných aut
rok Švýcarsko Německo
2000 4,0 % 3,0 %
2001 4,1 % 3,1 %
2002 4,3 % 3,2 %
2003 4,4 % 3,3 %
2004 4,6 % 3,5 %
2005 4,7 % 3,7 %
2006 4,8 % 3,8 %

Prodávají se stále víc
Zájem o koupi automobilÛ se skládací stfiechou roste. I kdyÏ jsou absolutní

prodejní ãísla nevelká, vzhledem k jejich prÛmûrné cenû, která je asi milion
korun, pfiedstavují pro prodejce zajímavou ãást nabídky. âeská statistika neu-
moÏÀuje rozli‰it kupé a kabriolety, ale ukázku rÛstu zájmu nám mohou dát
údaje ze ·v˘carska a Nûmecka.V obou tûchto zemích podíl prodeje nov˘ch
aut se skládací stfiechou trvale rostl aÏ do roku 2004, coÏ ale byl v‰eobecnû
rekordní rok, a poté mírnû poklesl.Vloni se v Nûmecku prodalo 144 151 kabri-
oletÛ a ve ·v˘carsku 11 233 vozÛ se skládací stfiechou. U nás je jejich podíl na
prvních registracích mnohem men‰í, protoÏe celkov˘ podíl sportovních vozÛ,
zahrnující jak kabriolety, tak kupé, nedosahuje ani 1 %.

Podíl kabrioletů na prvních registracích nových vozů
rok Švýcarsko Německo
2000 3,7 % 3,6 %
2001 4,1 % 3,6 %
2002 4,6 % 3,8 %
2003 4,6 % 4,4 %
2004 5,1 % 5,0 %
2005 4,1 % 4,4 %
2006 4,2 % 4,2 %

Roste zájem o plechové skládací střechy
Módním trendem posledních let jsou kabriolety se skládací plechovou stfie-

chou, neboli kupé-cabrio (CC).Aãkoliv první konstrukci tohoto typu pfiedvedl
uÏ v roce 1934 Peugeot, velké obliby se tento systém doãkal aÏ nyní. Zákazníci
se pfiitom ochotnû smifiují s tím, Ïe plechové díly je pfiipraví o znaãnou ãást
zavazadlového prostoru a filigránská technika s celou fiadou drobn˘ch dílÛ
a elektrick˘mi nebo hydraulick˘mi systémy znamená velké riziko potíÏí,
pokud v‰e nefunguje, tak jak má. Pfiedev‰ím ale nemyslí na to, Ïe i drobná
nehoda, spojená s nárazem do zádû, znamená u tûchto vozidel nesmírnû kom-
plikovanou a cenovû velmi nároãnou opravu. RÛst zájmu o tyto vozy ukazují
statistiky z Nûmecka. Zatímco v roce 1996 byl na trhu pouze jedin˘ automobil
s tímto systémem (Mercedes SLK), v loÀském roce se jich uÏ prodalo více neÏ
klasick˘ch kabrioletÛ se stfiechou z mûkk˘ch materiálÛ.

Podíl druhů střechy u kabrioletů prodávaných v Německu
rok měkká (%) plechová (%)
1996 98 2
1997 85 15
1998 82 18
1999 79 21
2000 81 19
2001 77 23
2002 69 31
2003 73 27
2004 61 39
2005 51 49
2006 46 54

Dámy raději nahoře bez
Podíl Ïen, které jezdí v kabrioletech, je v porovnání s muÏi o 20 % vût‰í, neÏ

u automobilÛ se stfiechou. Dokládá to ‰v˘carská statistika spoleãnosti AXA
Winterthur. Podle ní je také prÛmûrn˘ vûk fiidiãÛ a fiidiãek kabrioletÛ niÏ‰í neÏ
u bûÏn˘ch automobilÛ, protoÏe si je kupují pfiedev‰ím zákazníci ve vûku mezi
30 a 60 roky. S kabriolety najezdí prÛmûrnû 11 tisíc km roãnû, coÏ je asi o 10 %
neÏ je prÛmûr v‰ech aut. Z toho je patrné, Ïe moderní kabriolety jsou uÏ vní-
mány jako auta pro celoroãní pouÏití. Za své auto jsou ochotni vydat asi o 35 %
více penûz – prÛmûrná cena nového kabrioletu se pohybuje kolem milionu
korun.

typ karoserie bez střechy se střechou
průměrný věk 46,6 49,0
mužů 60,2 % 65,7 %
žen 37,9 % 31,8 %
roční využití 11 180 km 12 240 km

Ještě jedna česká
automobilka?

Koncern General Motors byl nedávno vyfiazen z v˘bûrového fiízení o rumun-
skou automobilku Daewoo v Craiovû, protoÏe rumunská vláda mu nezapo-
mnûla, Ïe tuto továrnu nezafiadil do aktiv korejské spoleãnosti, které pfievzalo
a pÛvodnû ji RumunÛm ponechalo na krku. Provoz v Craiovû tak velmi pravdû-
podobnû získá Ford, kter˘ dosud Ïádn˘ v˘robní závod ve v˘chodní Evropû
nemûl (pouze montáÏ v Rusku).

Vedení General Motors proto hledá místo pro vybudování zcela nové auto-
mobilky ve v˘chodní Evropû. Podle ‰éfa GM pro stfiední a v˘chodní Evropu
Chrise Laceye patfií mezi nejpfiitaÏlivûj‰í zemû pro její v˘stavbu sedm nov˘ch
ãlensk˘ch státÛ EU, tedy vedle Polska, Maìarska, Bulharska, Rumunska, Sloven-
ska a Slovinska také âeská republika. âeská republika je vzhledem k v˘hodné
logistice a husté síti subdodavatelÛ, mezi nimiÏ je i mnoho partnerÛ GM,
pokládána za vysokého favorita, i kdyÏ dosud není známo nic o tom, kde by se
pfiípadn˘ závod mohl vybudovat. v

Blíží se konec dieselů?
Podle studie spoleãnosti A.T. Kearney, kterou nedávno uvefiejnil vûstník spo-

leãnosti eurotax, vytlaãí do roku 2020 záÏehové motory z evropsk˘ch silnic
vznûtové. DÛvodem údajnû bude to, Ïe zpfiísÀující se emisní limity uãiní diese-
ly neúnosnû drah˘mi v porovnání se stále úspornûj‰ími záÏehov˘mi motory.
Podle této studie budou mít záÏehové motory jen o 10 % vy‰‰í spotfiebu neÏ
srovnatelnû v˘konné motory na naftu, zatímco nyní je tento rozdíl 25 aÏ 30 %
ve prospûch vznûtov˘ch. Pro v˘robce se stane problémem vy‰‰í produkce
CO2 u vznûtov˘ch motorÛ. Díky rÛstu cen dieselÛ se prodlouÏí doba jejich
amortizace v porovnání s motory na benzin o polovinu. Proto poãet zájemcÛ
o vznûtové motory poklesne ze souãasn˘ch 50 na 25 %.Vozy s hybridním
pohonem do tohoto souboje podle A.T. Kearney nezasáhnou, protoÏe i nadále
budou podstatnû draÏ‰í neÏ srovnatelná auta se záÏehov˘mi i vznûtov˘mi
motory, takÏe je budou kupovat jen ti, ktefií najezdí velké vzdálenosti pouze
v mûstském provozu. v

Ze zachránce majitelem
Sergio Marchionne dokázal takfika zázrak a promûnil donedávna ztrátov˘

koncern Fiat v nyní uÏ ziskov˘ podnik.Ve ·v˘carsku Ïijící obãan Kanady s ital-
sk˘m pÛvodem pfii nástupu do své
funkce v Turínû jako dÛkaz své dÛvû-
ry v budoucnost spoleãnosti získal
240 000 jejích akcií.Tehdy jej pfii‰la
jedna na 4,53 eura. Od té doby se
jejich hodnota více neÏ zeãtyfináso-
bila a pfiekroãila hranici 20 eur za
kus.

Zisk z této transakce by mu mûl
umoÏnit uplatnit opci, kterou dostal
od Mediobanky a banky Intermonte,
Podle ní kdyÏ se mu podafií zv˘‰it
hodnotu akcií nad 25 eur za kus,
mÛÏe v roce 2011 odkoupit 10,7
milionu akcií po 6,58 eura za kus
a 10 milionÛ za 13,37 eura. Pokud se
tak stane, bude Marchionne vlastnit
20,9 milionu akcií. S podílem 1,74 %
se tak stane nejvût‰ím soukrom˘m
akcionáfiem Fiatu. v
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Ford FIESTA 806 32 838 762 26 788
Ford FOCUS 983 562 1545 759 474 1233
Ford FOCUS C MAX 154 73 227 138 78 216
Ford FUSION 850 189 1039 413 171 584
Ford GALAXY 22 11 33 5 6 11
Ford KA 15 15 63 63
Ford MAVERICK 3 3 6 5 6 11
Ford MONDEO 317 223 540 360 338 698
Ford RANGER 107 107 82 82
Ford S-MAX 103 124 227 15 15
Ford TOURNEO 7 7 0
Ford TOURNEO CONNECT 16 97 113 3 134 137
Ford TRANSIT 107 1498 1605 81 1532 1613
Ford 3585 2951 6536 2724 2873 5597

Gasolone 2 2 5 5

Gaz 0 46 46 0 33 33

Gordon 1 1 0

Hobby 4 2 6 0 1 1

Honda ACCORD 58 58 83 83
Honda CITY 183 183 175 175
Honda CIVIC 759 759 525 525
Honda CR-V 172 248 420 75 175 250
Honda FR-V 44 44 45 45
Honda HR-V 0 1 1
Honda JAZZ 112 112 213 213
Honda LEGEND 41 41 0
Honda S2000 0 1 1
Honda 1404 259 1663 1143 176 1319

Hummer 1 20 21 2 23 25

Hymermobil 5 2 7 4 1 5

Hyundai ACCENT 894 894 805 805
Hyundai ATOS 404 404 416 416
Hyundai COUPÉ 30 30 20 20
Hyundai ELANTRA 25 25 143 143
Hyundai GETZ 1344 49 1393 1507 7 1514
Hyundai GRANDEUR 6 6 20 20
Hyundai H-1 84 84 192 192
Hyundai i 30 5 5 0
Hyundai MATRIX 106 18 124 46 24 70
Hyundai SANTA FE 258 530 788 170 298 468
Hyundai SONATA 110 110 69 69
Hyundai TERRACAN 12 22 34 16 51 67
Hyundai TRAJET 12 11 23 11 13 24
Hyundai TUCSON 168 169 337 185 194 379
Hyundai 3393 891 4284 3423 786 4209

Chausson 0 0 1 1

Chevrolet AVEO 507 507 309 309
Chevrolet CAPTIVA 99 180 279 1 1
Chevrolet EPICA 25 25 0
Chevrolet EVANDA 0 2 2
Chevrolet KALOS 4 4 124 124
Chevrolet LACETTI 127 26 153 159 159
Chevrolet SPARK 624 624 508 508
Chevrolet TACUMA 1 1 5 5
Chevrolet 1407 207 1614 1125 1 1126

Chrysler CROSSFIRE 5 5 5 5
Chrysler GRAND VOYAGER 8 2 10 16 3 19
Chrysler LX 15 6 21 26 26
Chrysler NEON 0 7 7
Chrysler PT 4 4 9 9
Chrysler SEBRING 2 2 1 1
Chrysler VOYAGER 15 8 23 11 9 20
Chrysler 54 16 70 77 12 89

Intrall 0 2 2

Iveco DAILY 1 286 287 220 220
Iveco 1 297 298 228 228

Jaguar S-TYPE 24 24 12 12
Jaguar X-TYPE 20 1 21 8 4 12
Jaguar XJ 3 3 5 5
Jaguar XK 13 13 6 6
Jaguar 62 1 63 33 4 37

Jeep COMMANDER 7 12 19 8 6 14
Jeep COMPASS 10 3 13 0
Jeep GRAND CHEROKEE 8 16 24 13 27 40
Jeep CHEROKEE 3 3 7 7
Jeep PATRIOT 1 1 0
Jeep WRANGLER 12 12 3 1 4
Jeep 45 45 90 34 39 73

Kaipan 5 5 4 4

Kia CARENS 83 41 124 23 19 42
Kia CARNIVAL 40 24 64 19 17 36
Kia CEE_D 863 174 1037 0
Kia CERATO 126 126 212 212
Kia K 74 74 84 84
Kia MAGENTIS 39 39 15 15
Kia OPIRUS 5 5 3 3
Kia PICANTO 614 614 614 614

První registrace nových osobních a lehkých
užitkových vozidel v České republice
za 1. pololetí 2007
Období 1–6/2007 1–6/2006

Kategorie OA LUV celkem OA LUV celkem

Značka/model ks ks ks ks ks ks

Adria 3 6 9 6 4 10

Alfa Romeo 147 16 16 11 11
Alfa Romeo 156 5 5
Alfa Romeo 159 69 21 90 71 1 72
Alfa Romeo 166 4 4
Alfa Romeo BRERA 5 5 9 9
Alfa Romeo GT 10 10 55 55
Alfa Romeo SPIDER 1 1 0
Alfa Romeo 110 22 132 159 1 160

ARO 3 3 9 9

Aston Martin 2 3 3

Audi A2 0 1 1
Audi A3 132 174 209 209
Audi A4 214 136 350 179 104 283
Audi A4 CABRIO 6 6 20 20
Audi A5 16 16 0
Audi A6 254 105 359 314 180 494
Audi A8 44 44 44 44
Audi ALLROAD QUATTRO 31 181 212 2 2
Audi Q7 58 259 317 34 133 167
Audi R8 4 4 0
Audi TT 36 36 2 2
Audi 850 895 1745 836 432 1268

Bentley 17 17 20 20

BMW 1 38 93 131 94 33 127
BMW 3 209 68 277 187 72 259
BMW 3 CABRIO 17 17 0
BMW 5 151 56 207 166 61 227
BMW 6 8 8 29 29
BMW 7 28 28 29 29
BMW X 3 55 132 187 40 102 142
BMW X 5 27 115 142 8 89 97
BMW Z 4 16 16 16 16
BMW 602 485 1087 601 373 974

BSI 1 1 0

Bugatti 1 1 0

Bürstner 6 1 7 4 3 7

Cadillac 8 7 15 92 5 97

Caterham 0 1 1

Caravelair 0 1 1 0

Citroën BERLINGO 427 1021 1448 357 969 1326
Citroën C1 315 315 169 169
Citroën C2 40 28 68 61 32 93
Citroën C3 911 911 857 75 932
Citroën C3 PLURIEL 0 2 2
Citroën C4 963 963 745 21 766
Citroën C4 PICASSO 147 90 237 0
Citroën C5 129 69 198 118 118
Citroën C6 14 14 11 11
Citroën C8 11 5 16 13 13
Citroën C15 0 21 21
Citroën JUMPER 16 316 332 27 285 312
Citroën JUMPY 1 79 80 75 75
Citroën XSARA PICASSO 328 127 455 325 179 504
Citroën 3368 1741 5109 2741 1666 4407

Dacia LOGAN 280 105 385 830 830
Dacia LOGAN MCV 438 438 0
Dacia 719 105 824 831 12 843

Daihatsu 13 0 13 1 0 1

Dethleffs 10 9 19 5 5 10

Dodge CALIBER 61 61 6 6
Dodge NITRO 7 7 0
Dodge VIPER 0 1 1
Dodge 71 71 7 7

Elnagh 2 2 2 2

Ferrari 12 12 8 8

Fiat BRAVO 43 2 45 0
Fiat CROMA 16 7 23 16 8 24
Fiat DOBLÓ 6 399 405 235 235
Fiat DUCATO 6 357 363 7 258 265
Fiat IDEA 2 57 59 6 6
Fiat MULTIPLA 26 4 30 17 2 19
Fiat PANDA 701 4 705 573 11 584
Fiat PUNTO 751 104 855 495 21 516
Fiat SCUDO 4 16 20 2 2
Fiat SEICENTO 0 48 48
Fiat STILO 151 57 208 230 38 268
Fiat STRADA 4 4 10 10
Fiat 1806 981 2787 1468 605 2073
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Kia PREGIO 0 3 3
Kia RIO 238 62 300 299 299
Kia SORENTO 36 92 128 30 118 148
Kia SPORTAGE 179 175 354 93 125 218
Kia 2240 647 2887 1320 369 1689

Knaus 3 1 4 6 0 6

Lada 1118 22 22 0
Lada VAZ 21 14 14 25 25
Lada VAZ 2121 41 22 63 42 15 57
Lada 86 22 108 74 15 89

Laika 2 2 1 1

Lamborghini 4 4 3 3

Lancia Y 4 4 0
Lancia 11 11 3 3

Land Rover DEFENDER 1 1 5 5
Land Rover DISCOVERY 14 67 81 4 40 44
Land Rover FREELANDER 14 56 70 17 59 76
Land Rover RANGE ROVER 4 24 28 1 12 13
Land Rover RANGE ROVER SPORT16 53 69 8 42 50
Land Rover 56 211 267 36 171 207

LDV 0 2 2

Lexus GS 13 13 8 8
Lexus IS 41 41 24 24
Lexus LS 4 4 2 2
Lexus RX 23 10 33 39 11 50
Lexus SC 0 1 1
Lexus 100 25 125 92 13 105

LMC 0 2 2

Lublin 3 3 12 12

Magma 1 1 8 8

Maro 12 12 9 9

Maserati 8 8 5 5

Mazda 2 102 102 148 148
Mazda 3 209 209 300 300
Mazda 5 95 87 182 117 87 204
Mazda 6 220 84 304 252 103 355
Mazda BT 16 16 0
Mazda FIGHTER 0 7 7
Mazda MPV 0 2 2
Mazda MX5 5 5 9 9
Mazda PREMACY 0 2 2
Mazda RX8 6 6 8 8
Mazda TRIBUTE 1 1 3 3
Mazda 657 197 854 850 201 1051

Mercedes-Benz A 92 92 93 93
Mercedes-Benz B 74 43 117 41 51 92
Mercedes-Benz C 132 14 146 72 24 96
Mercedes-Benz CL 28 28 1 1
Mercedes-Benz CLK 9 9 12 12
Mercedes-Benz CLS 36 36 47 47
Mercedes-Benz E 112 8 120 131 16 147
Mercedes-Benz G 2 2 1 1 2
Mercedes-Benz GL 19 57 76 0
Mercedes-Benz ML 60 174 234 45 231 276
Mercedes-Benz R 23 13 36 34 6 40
Mercedes-Benz S 96 96 92 92
Mercedes-Benz SL 7 7 7 7
Mercedes-Benz SLK 11 11 21 21
Mercedes-Benz SLR 0 1 1
Mercedes-Benz SPRINTER 26 580 606 25 364 389
Mercedes-Benz VIANO 50 152 202 2 2
Mercedes-Benz VIANO 0 21 104 125
Mercedes-Benz VITO 55 274 329 56 220 276
Mercedes-Benz 882 1375 2257 727 1040 1767

Mini COOPER 32 32 22 22
Mini ONE 5 5 4 20 24
Mini 40 40 30 30

Mitsubishi COLT 345 345 236 236
Mitsubishi GRANDIS 9 6 15 18 7 25
Mitsubishi L 200 107 107 67 67
Mitsubishi LANCER 25 25 66 66
Mitsubishi OUTLANDER 43 74 117 19 10 29
Mitsubishi PAJERO 17 44 61 8 24 32
Mitsubishi PAJERO SPORT 0 2 4 6
Mitsubishi SPACE STAR 0 5 5
Mitsubishi 459 248 365 116 481

Mitsubishi Fuso CANTER 34 34 20 20
Mitsubishi Fuso 34 20 20

Multicar 47 28 28

Mobilvetta 3 3 0

Niesmann+Bischoff 1 1 3 3

Nissan 350 Z 7 7 8 8
Nissan ALMERA 67 67 96 96
Nissan ALMERA TINO 44 41 85
Nissan ATLEON 2 2
Nissan CABSTAR 44 44 38 38
Nissan DOUBLE-CAB 17 17 62 62

Nissan INTERSTAR 11 11 2 2
Nissan KING-CAB 1 1 10 10
Nissan KUBISTAR 5 5 6 6
Nissan MICRA 105 105 136 136
Nissan MURANO 9 14 23 18 21 39
Nissan NAVARA 174 174 107 107
Nissan NOTE 290 290 112 112
Nissan PATHFINDER 21 43 64 29 53 82
Nissan PATROL 11 5 16 1 2 3
Nissan PRIMASTAR 1 13 14 1 4 5
Nissan PRIMERA 4 3 7 29 10 39
Nissan QASHQAI 124 38 162 0
Nissan TERRANO 1 1 0
Nissan TIIDA 2 2 0
Nissan X-TRAIL 42 73 115 41 95 136
Nissan 695 451 1146 537 468 1005

Opel AGILA 181 181 244 244
Opel ANTARA 22 22 0
Opel ASTRA 660 319 979 676 307 983
Opel ASTRA CABRIO 5 5 4 4
Opel COMBO 5 82 87 10 96 106
Opel CORSA 1069 65 1134 240 23 263
Opel GT 2 2 0
Opel MERIVA 115 19 134 102 23 125
Opel MOVANO 17 17 1 16 17
Opel SIGNUM 11 11 11 11
Opel TIGRA 5 5 5 5
Opel VECTRA 113 67 180 160 80 240
Opel VIVARO 10 48 58 21 84 105
Opel ZAFIRA 113 70 183 150 87 237
Opel 2365 691 3056 1670 717 2387

Peugeot 1007 38 38 55 55
Peugeot 107 297 21 318 262 1 263
Peugeot 206 862 104 966 1361 190 1551
Peugeot 207 1258 1258 76 76
Peugeot 307 508 258 766 634 199 833
Peugeot 407 192 131 323 204 121 325
Peugeot 407 COUPÉ 10 10 25 25
Peugeot 607 22 22 74 74
Peugeot 807 20 18 38 13 33 46
Peugeot BOXER 13 375 388 15 345 360
Peugeot EXPERT 7 70 77 49 49
Peugeot PARTNER 133 547 680 60 366 426
Peugeot 3476 1549 5025 2864 1314 4178

Piaggio 2 2 10 10

Porsche 911 18 18 14 14
Porsche 911 CABRIO 2 2 6 6
Porsche BOXSTER 2 2 5 5
Porsche CARRERA GT 1 1 0
Porsche CAYENNE 3 35 38 2 26 28
Porsche CAYMAN 13 13 5 5
Porsche 47 37 84 41 24 65

Praga 1 1 0

RAG 0 24 24 10 10

Renault CLIO 1123 29 1152 1116 8 1124
Renault ESPACE 35 12 47 33 13 46
Renault KANGOO 217 336 553 174 343 517
Renault LAGUNA 125 125 250 129 118 247
Renault MASCOTT 0 10 10
Renault MASTER 5 454 459 33 299 332
Renault MAXITY 9 9 0
Renault MEGANE 688 512 1200 846 546 1392
Renault MODUS 19 4 23 82 29 111
Renault SCENIC 236 135 371 155 88 243
Renault THALIA 1357 1357 1434 1434
Renault TRAFIC 172 395 567 95 179 274
Renault TWINGO 18 1 19 55 55
Renault VEL SATIS 5 5 7 7
Renault 4143 2024 6167 4264 1637 5901

Rimor 4 1 5 0

Rover 4 4 3 3

Saab 9-3 16 8 24 14 2 16
Saab 9-5 5 2 7 4 2 6
Saab 25 10 35 21 4 25

Santana 3 22 25 3 41 44

Seat ALHAMBRA 30 23 53 27 38 65
Seat ALTEA 153 76 229 91 66 157
Seat CORDOBA 262 262 278 278
Seat IBIZA 454 454 374 1 375
Seat LEON 159 41 200 200 54 254
Seat TOLEDO 24 11 35 86 65 151
Seat 1105 151 1256 1077 224 1301

Smart 38 38 31 31
Smart ForFour 0 31 31
Smart 42 42 64 64

Ssangyong ACTYON 11 8 19 0
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Nejúspěšnější značky podle počtu
registrací OA a LUV do konce srpna 2007
poř.značka OA LUV celkem 2007 rozdíl proti 2006
1. Škoda 32128 785 32913 -2028

2. Renault 5491 426 5917 -486

3. Ford 5421 427 5848 2006

4. Volkswagen 4901 545 5446 -225

5. Peugeot 4529 289 4818 783

6. Citroën 4425 282 4707 712

7. Hyundai 4467 190 4657 0

8. Toyota 3549 119 3668 509

9. Opel 3059 118 3177 901

10. Kia 2906 92 2998 1208

11. Fiat 2341 227 2568 474

12. Suzuki 2293 29 2322 689

13. Chevrolet 1900 32 1932 345

14. Honda 1868 37 1905 366

15. Seat 1443 36 1479 15

.16 Mercedes-Benz 1202 223 1425 230

17. Audi 1163 142 1305 43

18. Dacia 1138 39 1177 -11

19. Nissan 919 101 1020 237

20. BMW 855 103 958 162

celkem 89532 4593 94125 6249

Registrace nových osobních a užitkových
vozidel v České republice během července
a srpna

OA LUV celkem rozdíl proti 2006
Alfa Romeo 55 9 64 26

Audi 313 285 598 74

BMW 253 206 459 197

Citroën 1057 583 1640 96

Dacia 419 206 625 152

Dodge 24 16 40 23

Fiat 535 405 940 236

Ford 1836 893 2729 1238

Honda 464 102 566 156

Hyundai 1074 307 1381 4

Chevrolet 493 54 547 84

Chrysler 13 6 19 -4

Iveco 0 75 75 7

Jaguar 23 1 24 9

Jeep 28 27 55 33

Kia 666 192 858 319

Lada 21 3 24 7

Land Rover 26 83 109 44

Lexus 35 14 49 12

Mazda 230 65 295 23

Mercedes-Benz 320 436 756 121

Mini 18 0 18 4

Mitsubishi 125 98 223 50

Mitsubishi Fuso 0 17 17 7

Nissan 224 171 395 84

Opel 694 246 940 230

Peugeot 1053 554 1607 246

Porsche 20 11 31 6

Renault 1348 779 2127 -368

Seat 338 55 393 -21

Smart 33 0 33 17

Subaru 80 52 132 -8

Suzuki 546 56 602 161

Škoda 7301 1966 9267 -193

Toyota 896 192 1088 50

Volkswagen 1189 1055 2244 234

Volvo 142 115 257 115

z ostatních: 0 0
Ferrari 9 0 9 3

Saab 9 3 12 5

Santana 2 5 7 1

Ssangyong 11 20 31 14

Celkem 21972 9281 31253 3488

Ssangyong ACTYON SPORTS 5 5 0
Ssangyong KYRON 9 20 29 13 17 30
Ssangyong MUSSO SPORTS 0 4 4
Ssangyong REXTON 6 23 29 13 25 38
Ssangyong RODIUS 3 3 5 1 6
Ssangyong 30 60 90 37 56 93

Subaru B9 TRIBECA 12 31 43 0
Subaru FORESTER 54 69 123 91 98 189
Subaru IMPREZA 38 11 49 37 7 44
Subaru JUSTY 3 3 6 6
Subaru LEGACY 47 92 139 74 73 147
Subaru 167 207 374 226 181 407

Suzuki GRAND VITARA 217 183 400 214 192 406
Suzuki IGNIS 414 2 416 490 2 492
Suzuki JIMNY 14 9 23 25 6 31
Suzuki LIANA 0 3 3
Suzuki SWIFT 569 569 367 367
Suzuki SX4 496 496 89 89
Suzuki WAGON R+ 0 1 1
Suzuki 1747 196 1943 1205 202 1407

Škoda FABIA 13628 2076 15704 17459 2163 19622
Škoda OCTAVIA 7676 3763 11439 7314 3269 10583
Škoda ROOMSTER 2396 947 3343 179 7 186
Škoda SUPERB 772 772 1031 1031
Škoda 24827 6827 31654 26371 5475 31846

Toyota AURIS 259 259 0
Toyota AVENSIS 120 57 177 95 87 182
Toyota AYGO 179 179 137 137
Toyota COROLLA 363 363 485 485
Toyota COROLLA VERSO 50 37 87 72 84 156
Toyota HIACE 0 4 3 7
Toyota HILUX 0 8 8
Toyota LAND CRUISER 30 90 120 15 42 57
Toyota PRIUS 26 26 9 9
Toyota RAV4 135 207 342 72 163 235
Toyota YARIS 1364 1364 1229 1229
Toyota 2653 509 3162 2169 415 2584

Trigano 2 1 3 0 0

UAZ 1 6 7 0 9 9

Volkswagen CADDY 43 620 663 40 595 635
Volkswagen CALIFORNIA 0 3 3
Volkswagen CARAVELLE 1 1 0
Volkswagen CRAFTER 8 299 307 1 29 30
Volkswagen EOS 81 81 28 28
Volkswagen FOX 82 5 87 197 197
Volkswagen GOLF 1072 242 1314 986 290 1276
Volkswagen JETTA 220 220 246 246
Volkswagen LT 1 1 4 150 154
Volkswagen MULTIVAN 74 160 234 59 143 202
Volkswagen NEW BEETLE 1 1 6 6
Volkswagen PASSAT 788 581 1369 1000 673 1673
Volkswagen PHAETON 1 1 6 6
Volkswagen POLO 787 3 790 1123 1123
Volkswagen SHARAN 44 42 86 14 19 33
Volkswagen TOUAREG 41 151 192 26 162 188
Volkswagen TOURAN 119 171 290 81 163 244
Volkswagen TRANSPORTER 233 781 1014 197 718 915
Volkswagen 3712 3082 6794 4084 2951 7035

Volvo 60 58 58 61 61
Volvo 70 17 19 36 26 33 59
Volvo 80 82 82 26 26
Volvo C30 74 50 124 0
Volvo C70 26 26 0
Volvo S 40 28 28 34 34
Volvo V 50 21 35 56 44 73 117
Volvo XC70 13 43 56 14 44 58
Volvo XC90 47 193 240 38 112 150
Volvo 393 372 765 278 268 546

Celkem 67560 28042 95602 63783 23314 87097

Pozn.: v přehledu jednotlivých modelů nejsou uvedeny individuálně dovezené vozy bez
upřesnění typu ale jsou zařazeny do součtu registrací jednotlivých značek, součet registrací
jednotlivých modelů proto nemusí souhlasit s údajem celkového počtu registrací značky.
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Registrace nových vozů
v Evropě za leden–červen
2007 podle značek a jejich
nejprodávanějších modelů
model/značka pololetí 2007   pololetí 2006

Alfa Romeo 147 31423 35355

Alfa Romeo 159 37167 30065

Alfa Romeo 82335 80857

Aston Martin 2243 2149

Audi A3/S3 104505 109007

Audi A4/S4/RS4 126797 129886

Audi A6/S6/RS6/allroad 71805 73616

Audi Q7 23004 13523

Audi TT 21877 5051

Audi 356484 337182

AvtoVAZ 2961 3299

Bentley 2248 1733

BMW 1 58493 69206

BMW 3 160069 153046

BMW 5 62585 70974

BMW X3 36422 33316

BMW X5 19218 15627

BMW 355459 360941

BMW Alpina 176 238

Bugatti 14 4

Cadillac 1576 1637

Citroën Berlingo 28184 33320

Citroën C1 52306 44428

Citroën C2 37812 51786

Citroën C3 111119 120778

Citroën C4 99420 107269

Citroën C4 Picasso/Gr. Picasso 74277 483

Citroën C5 27835 38724

Citroën Xsara Picasso 64956 90781

Citroën 515620 511103

Dacia 86044 77506

Daihatsu Sirion 8517 7436

Daihatsu Terios 12537 6916

Daihatsu 29893 19997

Dodge 10941 1700

Ferrari 1783 1618

Fiat Bravo 32831 1

Fiat Croma 15457 21657

Fiat Dobló 15664 15417

Fiat Idea 17031 20226

Fiat Multipla 13161 16161

Fiat Panda 148946 125244

Fiat Punto/Grande Punto 226683 234967

Fiat Sedici 16640 3775

Fiat Seicento 22958 24782

Fiat Stilo 11573 27478

Fiat 545798 518900

Ford C-MAX 58381 61834

Ford Fiesta 205394 205902

Ford Focus 237950 262633

Ford Fusion 45561 53623

Ford Galaxy 20121 9227

Ford Ka 29730 35146

Ford Mondeo 65457 78129

Ford S-MAX 40987 5406

Ford 717074 725385

FSO 229 266

GM/Daewoo 9464 9635

Honda Accord 16916 18218

Honda Civic 69062 51586

Honda CR-V 41736 23286

Honda Jazz 38812 42876

Honda 178473 152725

Hyundai Accent 19592 20458

Hyundai Atos/Amica 23788 21787

Hyundai Getz/TB 41261 54405

Hyundai Matrix 9820 14862

Hyundai Santa Fé 25951 24580

Hyundai Tucson 29836 35724

Hyundai 167428 194434

Hummer 502 259

Chevrolet Captiva 17465 101

Chevrolet Kalos/Aveo 30188 33505

Chevrolet Lacetti 9728 11426

Chevrolet Matiz/Spark 34373 36106

Chevrolet 105849 96117

Chrysler Voyager/Gr. Voyager 12077 15365

Chrysler 27251 33288

Isuzu 655 693

Jaguar 18361 23536

Jeep 23155 21094

Kia Carens 10312 6914

Kia Carnival/Sedona 8323 11669

Kia cee`d 28401 141

Kia Picanto 35698 41216

Kia Rio 13516 18541

Kia Sorento 14925 21688

Kia Sportage 17701 18294

Kia 135520 134860

Lamborghini 374 334

Lancia Musa 22075 19984

Lancia Ypsilon 46788 43294

Lancia 71853 67343

Land Rover Discovery 9763 10683

Land Rover Freelander 21294 15654

Range Rover Sport 14801 15360

Land Rover 55310 50877

Lexus IS 10345 10270

Lexus RX 7391 8335

Lexus 21843 21768

Lotus 1786 1839

Maserati 1353 1209

Maybach 33 40

Mazda2 15429 19490

Mazda3 37864 41281

Mazda5 25586 23726

Mazda6 36105 41603

Mazda MX5 12465 11650

Mazda 130905 144203

Mercedes A 72381 81147

Mercedes B 57621 59815

Mercedes C 77897 74186

Mercedes CLK 13010 16085

Mercedes CLS 9520 11171

Mercedes E 60437 51297

Mercedes M 28089 31714

Mercedes S 12173 14226

Mercedes SLK 13507 16562

Mercedes Vito/Viano 14171 12735

Mercedes-Benz 378814 382597

MG Rover 278 5765

Mini 70635 61663

Mitsubishi Colt 34955 39992

Mitsubishi Outlander 16980 4609

Mitsubishi Pajero/Montero/Shogun10928 7397

Mitsubishi 77007 76619

Nissan Micra 46330 72990

Nissan Note 37151 29867

Nissan Pathfinder 8021 10181

Nissan Quashquai 35067 86

Nissan X-Trail 13178 22798

Nissan 161377 187552

Opel/Vauxhall Agila 12826 15768

Opel/Vauxhall Antara 10282 4

Opel/Vauxhall Astra 222825 247650

Opel/Vauxhall Astra Classic 10255 11522

Opel/Vauxhall Corsa 226090 152319

Opel/Vauxhall Meriva 75744 96170

Opel/Vauxhall Vectra 59921 67837

Opel/Vauxhall Zafira 97302 124182

Opel/Vauxhall 738070 750565

Perodua 426 253

Peugeot 1007 10987 24542

Peugeot 107 55454 47649

Peugeot 206/206SW 53682 173434

Peugeot 207 241866 50887

Peugeot 307/307SW 145395 188802

Peugeot 407/407SW 71724 96672

Peugeot 807 10673 13215

Peugeot Partner/Ranch 18583 17286

Peugeot 614882 620159

Porsche 911 12077 11853

Porsche Cayenne 7368 6540

Porsche 27471 27192

Proton 1786 1839

Renault Clio 228890 261460

Renault Espace/Grand Espace 21185 23773

Renault Kangoo 22891 29311

Renault Laguna 36093 47298

Renault Mégane 145506 171191

Renault Modus 33020 48640

Renault Scénic/Grand Scénic 134878 146097

Renault Thalia/Symbol 9268 6479

Renault Trafic 7924 6402

Renault Twingo 35693 31032

Renault 679694 776697

Rolls Royce 120 86

Saab 9-3 33897 36156

Saab 9-5 10738 13973

Saab 44809 50535

Seat Alhambra 7710 8854

Seat Altea 41026 27792

Seat Cordoba 12139 12668

Seat Ibiza 80286 85888

Seat Leon 60278 68698

Seat 205301 211454

Smart ForTwo 37257 33612

Smart 39922 57701

SssangYong 12881 19937

Subaru Forester 8206 11238

Subaru 25384 29062

Suzuki Ignis 11039 18659

Suzuki Jimny 14308 14653

Suzuki Swift 63171 50296

Suzuki SX4 24211 7545

Suzuki Vitara/Grand Vitara/XL7 31855 35912

Suzuki 149593 143770

Škoda Fabia 106555 116935

Škoda Octavia 108714 112104

Škoda Roomster 31701 818

Škoda Superb 8226 7932

Škoda 255207 237802

Tata 2290 2467

Toyota Auris 57743 189

Toyota Avensis 61630 66884

Toyota Aygo 53623 46593

Toyota Corolla 57996 100968

Toyota Corolla Verso 43624 50653

Toyota LandCruiser 14948 16250

Toyota Prius 16083 109783

Toyota RAV4 55544 54452

Toyota Yaris 141140 128130

Toyota 504374 482539

Volkswagen Caddy 15193 18449

Volkswagen Eos 20224 5600

Volkswagen Fox 31324 44047

Volkswagen Golf 219784 222975

Volkswagen Golf Plus 56359 65797

Volkswagen Jetta 27593 30338

Volkswagen Passat 167943 182903

Volkswagen Polo 156381 155204

Volkswagen Sharan 11954 14551

Volkswagen Touareg 18829 20992

Volkswagen Touran 90339 83916

Volkswagen Transporter

/Caravelle/Shuttle 27310 27347

Volkswagen 857586 890964

Volvo C30 22251 161

Volvo S40 14052 18196

Volvo S60 8890 12612

Volvo S80 11358 2823

Volvo V50 29823 37943

Volvo V70/XC70 33463 38500

Volvo XC90 16724 19170

Volvo 143314 132273

čínské značky 459 37

ostatní značky 7227 4605

CELKEM 8659437 8752483
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Do přehledu jsou zahrnuty země Belgie, Česká rep., Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lotyš-
sko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portu-
galsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko. Z
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