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Volkswagen na autosalonu ve Frankfur-
tu poprvé pfiedstavil koncepãní návrh
malého vozu up!, kter˘ bere velk˘
ohled na Ïivotní prostfiedí. „Pro Volks-
wagen je reakce náv‰tûvníkÛ autosalo-
nu rozhodujícím testem, abychom se
pfiesvûdãili, má-li koncept tent˘Ï poten-
ciál, jímÏ se kdysi vyznaãoval Brouk
a poté také Golf,“ fiekl o nûm ãlen pfied-
stavenstva odpovûdn˘ za technick˘
v˘voj Ulrich Hackenberg.
Koncept up! je mûstsk˘m miniautomo-
bilem pro ãtyfii osoby vhodn˘m i pro
v˘lety za hranice mûsta. Pfii délce
3450 m (tedy ménû neÏ Fox) a ‰ífice
1630 mm nabízí pfiekvapující vnitfiní
prostor, coÏ je umoÏnûno umístûním
motoru vzadu pod zadními sedadly.
Jako pohonnou jednotku lze pouÏít nej-
rÛznûj‰í varianty spalovacích motorÛ.
Pozoruhodné na tomto vozítku není jen
jeho technická koncepce, ale i to, Ïe se
má vyrábût ve velkém nejen pod znaã-
kou Volkswagen, ale své verze mají mít
i Seat a také ·koda.A nejen to. Jako mís-
to v˘roby tûchto miniautomobilÛ pro
evropské trhy se uvádí závod ·koda
Auto ve Vrchlabí.Vzhledem k uvaÏova-
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·koda Auto by podle strategického
rozhodnutí pfiedstavenstva  mûla mít
do roku 2010 tfii plnohodnotné závo-
dy pro v˘robu a montáÏ vozidel. Bude
toho dosaÏeno modernizací závodu ve
Vrchlabí a roz‰ífiením továrny v Kvasi-
nách. Pfiinese to rovnûÏ nav˘‰ení
poãtu pracovních míst.

Hlavní závod v Mladé Boleslavi se
nadále plnû soustfiedí na v˘robu nos-
n˘ch modelÛ znaãky Fabia a Octavia.
„Díky rostoucí poptávce po modelu
Octavia hledáme vhodné v˘robní
kapacity, které umoÏní rychle reagovat
na enormní zájem zákazníkÛ. S posled-
ními investicemi do roz‰ífiení v˘rob-
ních kapacit závodu se nyní z hlediska
v˘robního toku a logistiky nacházíme
na hranici moÏností,“ fiekl odcházející
pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti
·koda Auto Detlef Wittig. Vysokou
poptávku po modelu Octavia proto

pomÛÏe fie‰it závod Volkswagenu
v Bratislavû, coÏ je jeden z nejmoder-

nûj‰ích v˘robních závodÛ v rámci
celého koncernu VW a vyniká nadprÛ-
mûrnou kvalitou produkce. Má k dis-
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První registrace nových a ojetých osobních a užitko-
vých vozů do 3,5 t za deset měsíců

k pokračování na straně 2

pozici volnou kapacitu i dostatek pra-
covních sil, takÏe v krátké dobû mÛÏe
dodateãné vozy vyrobit.

Závod ve Vrchlabí by se stát plnohod-
notn˘m závodem vãetnû lakovny. Po

vyfie‰ení otázky dopravní obsluÏnosti
a následné investici do modernizace
provozu se bude ucházet o zakázku
s velk˘m objemem v˘roby nov˘ch

k pokračování na straně 7

Škoda Yeti se bude vyrábět v Kvasinách
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nému rozsahu v˘roby, minimálnû
200 000 vozÛ v‰ech tfií znaãek roãnû,
je to vzhledem k zatíÏení Ïivotního
prostfiedí v Krkono‰ích a problémÛm
s logistikou jen tûÏko pfiedstavitelné.

Dvě minivozítka definující
budoucnost
Tato dvû autíãka mají v‰echny pfiedpo-
klady definovat budoucnost mûst-
sk˘ch automobilÛ, které se v budouc-
nosti stanou bûÏn˘mi.Volkswagen up!
a Toyota iQ ale nejsou hraãky. Jsou to
opravdové, ãtyfisedadlové automobily
zamûfiené na velkou hospodárnost
a nízké emise.
VW doufá, Ïe se up! stane ikonou VW
a vzhledem ke stále hlub‰ímu vztahu
EvropanÛ vÛãi Ïivotnímu prostfiedí má
velkou ‰anci, Ïe si získá postavení, jaké
zaujaly „Brouk“ nebo pozdûji model Golf.
Toyota jiÏ dfiíve stanovila vysokou laÈ-
ku pokud jde o nízké emise sv˘m hyb-
ridním modelem Prius. Model iQ, kte-
r˘ je zatím konceptem, ale urãitû se
bude vyrábût, mÛÏe b˘t vybaven
podobnou technologií, moÏná i novou
generací pfiipojitelného hybridního
systému, kter˘ nyní Toyota vyvíjí.Ten
umoÏní nabíjejí automobilÛ z jakékoli
elektrické zásuvky.

VW up!
Koncept up! pfiedjímá smûrování
budoucích mal˘ch mûstsk˘ch automo-
bilÛ krat‰ích neÏ 3,5 m. Motor umístû-
n˘ vzadu pfiiná‰í velmi krátk˘ pfievis
vpfiedu a dlouhou kabinu, coÏ spolu
s profilem vytvofien˘m dvûma díly
definuje základní téma automobilu.
Exteriéru vozu dominuje jemné pro-
pracovaní detailÛ.V‰imnete si ve vzná-
‰ejícím se nárazníku zaãlenûné pozná-
vací znaãky, vyle‰tûného zadní víka
pfiesahujícího svûtlomety, loga v kapo-
tû v barvû karoserie nad projektorov˘-
mi svûtlomety a kulat˘ch vnûj‰ích
zrcátek. Puristické smûfiování pokraãu-

je uvnitfi vozu. Mimofiádnû tenká
sedadla obsahující prvky, které se
nafukují, tak aby se dala nastavit opo-
ra, kterou poskytují, tlaãítka umístûná
na té ãásti volantu, která se sklápí

dovnitfi, tenk˘ volnû usazen˘ pfiístrojo-
v˘ panel pokryt˘ ãtvercov˘mi vyústka-
mi a jednoduch˘ dvefiní panel.

·éfdesignér koncernu Walter de`Silva
velmi prosté tvary vozu vysvûtluje:
„Koncept up! není vÛz, jehoÏ vzhled
by v krátké dobû zastaral. Vyzafiuje
dÛmyslnost a navíc byl vytváfien s lás-

kyplnou péãí. A proto je jasnou
a dÛraznou pfiedzvûstí budoucího
designu znaãky Volkswagen. Navíc

t˘m designérÛ a konstruktérÛ pfiedur-
ãil koncepãní návrh up! jako poãátek
celé nové modelové fiady; dal‰í moÏné
varianty jsou snadno pfiedstavitelné.“

Chytrá Toyota
Koncept Toyota iQ je témûfi pro v˘robu
pfiipravenou v˘vojovou fází konceptu
Endo, pfiedvedeného pfied dvûma lety,
a je zajímav˘m protûj‰kem konceptu
up! od VW. Pfii své délce 2980 mm se
jedná o tfiímetrovou kategorii automo-
bilu nabízející v‰estranné uspofiádání
sedadel 3+1 a to ve voze, kter˘ je jen
o 200 mm del‰í neÏ Smart ForTwo
a o 425 mm del‰í neÏ Toyota Aygo. ·ífi-
kou a v˘‰kou se blíÏí Toyotû Yaris.
Téma designu, které se inspirovalo
motivem trojúhelníku, je pouÏito
u koncov˘ch svûtlometÛ, pfiedních
svûtlometÛ, tvaru kapoty a dokonce
i u koncovky v˘fuku.Velmi zajímavá
na tomto v˘razu je skuteãnost, Ïe peã-
livé poskládání povrchov˘ch vrstev
umoÏÀuje, aby linie, které jsou domi-
nantní pfii jednom pohledu, byly potla-
ãeny pfii pohledu z jiného úhlu.Téma
trojúhelníkÛ pokraãuje v interiéru
napfiíklad u podvûsu pfiístrojÛ na
vrcholu hlavního pfiístrojového panelu
protaÏeného dolÛ, kde vytváfií stfiedo-
vou konzoli.Vzhledem k uspofiádání
sedadel 3+1 mÛÏete se rozhodnout,
zda chcete mít zadní sedadla nebo
zavazadlov˘ prostor.
Toyota má v plánu prodat v Evropû
bûhem prvních dvanácti mûsícÛ po
jeho pfiedstavení v lednu 2009 80 000
vozÛ iQ.Toyota oznaãuje model iQ za
nejmen‰í ãtyfisedadlov˘ osobní kon-
cept na svûtû. Nedá se ale od nûho
oãekávat, Ïe by byl levn˘, protoÏe má
stát asi 13 000 eur. Sériová v˘roba
modelu iQ zachová neobvyklé uspofiá-
dání sedadel konceptu: dvû sedadla
pro dospûlé cestující vpfiedu a jedno
vzadu a navíc dûtské sedadlo za fiidi-
ãem. v

4. – 8. 6. 2008

v pokračování ze strany 1
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VOLKSWAGEN UP!h

TOYOTA IQh
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FRANKFURT N. M. | VW a Toyota odha-
lily na autosalonu IAA ve Frankfurtu
koncepty pro své mikroautomobily.
VW bude poãínaje rokem 2010 vyrá-
bût odli‰né verze svého mikroautomo-
bilu s vyuÏitím nové platformy s poho-
nem zadních kol (s kódov˘m oznaãe-
ním New Small Family) ve tfiech oblas-
tech svûta.

Ti, kdoÏ jsou zasvûceni do plánÛ VW,
fiíkají, Ïe dobfie vybavené mûstské ver-
ze tohoto automobilu budou zamûfie-
ny na mûstské zákazníky ze západní
Evropy, Japonska a moÏná i USA.

Škoda, Seat získají varianty
Mluvãí VW ãasopisu Automotive

News Europe sdûlil, Ïe automobilka
nerozhodla o místu v˘roby mikroauto-
mobilÛ. „Nov˘ mal˘ rodinn˘ automobil
je konceptem pro platformu, která by
mohla nést pûkn˘ mal˘ mûstsk˘ vÛz,
stejnû tak jako automobil pro rozvíjejí-
cí se trhy. Mûl by b˘t levn˘ a mûl by se
vyrábût na základû místních podmí-
nek.“

Délkou 3400 mm je mikroautomobil
od VW nejdel‰í z tria novinek vystave-
n˘ch ve Frankfurtu.Automobil pohání
dvouválcov˘ nebo tfiíválcov˘ motor,
kter˘ leÏí pod zadními sedadly, coÏ
umoÏÀuje obvyklé uspofiádání sedadel
pro ãtyfii dospûlé cestující.

Nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedstavitel VW
Martin Winterkorn prohlásil, Ïe varian-
ty pouÏívající zmínûnou platformu se
budou prodávat pod znaãkami Seat,
·koda a Volkswagen.

Po vystavení konceptu up! na auto-
salonu IAA,Volkswagen vystavil pro-
dlouÏenou verzi tohoto vozu jako stu-
dii space up! na fiíjnovém autosalonu

v Tokiu a dal‰í se pfiipravuje pro auto-
salon v Los Angeles.

Toyota ve Frankfurtu prezentovala
uÏ k v˘robû pfiipravenou verzi koncep-
tu Endo, kter˘ mûl premiéru na autosa-
lonu IAA v roce 2005.

Bude mít vpfiedu umístûn˘ motor
pohánûjící pfiední kola.Automobil je
3150 mm dlouh˘. Konfigurace sedadel
je inovativní s uspofiádáním 3 + 1, tj.
dvû sedadla vpfiedu, plnohodnotné
sedadlo za cestujícím vpfiedu a sedadlo
pro dûti za fiidiãem. Jeho prodej by
mûl b˘t zahájen na zaãátku roku 2009.

Agentura CSM Worldwide odhaduje
roãní prodej v Evropû u mikroautomobi-
lu VW na 75 000 aÏ 80 000 vozÛ a u mini
od Toyoty na 55 000 aÏ 60 000 vozÛ.

Skeptičnost vůči ziskovosti
Analytici jsou skeptiãtí k my‰lence,

Ïe automobilky mohou na sv˘ch

nov˘ch mikroautomobilech vydûlat
peníze. Phil Dunne, analytik od AT
Kearney, uvedl, Ïe mikroautomobil
VW by mohl automobilce pomoci
pokud jde o poãty prodan˘ch auto-
mobilÛ, „ale nedomnívám se, Ïe by
mohly b˘t pfiínosem z hlediska zis-
kÛ.“

Analytik z kanceláfie firmy Global
Insight ve Frankfurtu Christoph Stür-
mer fiekl: „MÛÏete jej specifikovat dolÛ
a jezdit s ním v Dillí nebo jej budete
specifikovat nahoru a budete s ním
jezdit po PafiíÏi. Opravdov˘m umûním
ale je vydûlat peníze na automobilu,
kter˘ prodáte v Dillí, neboÈ pak vydûlá-
te peníze také na automobilu, kter˘
prodáte v PafiíÏi.“

Winterkorn fiíká, Ïe VW studuje, jak
by svÛj nov˘ automobil mohl vyrábût
co nejefektivnûji pokud jde o náklady.

„Jsem si jist˘, Ïe dokáÏeme dosáhnout
objemu, díky kterému dosáhneme
obchodního úspûchu,“ fiekl.

Také Toyota se pokusí vyrábût auto-
mobil co nejjednodu‰eji. „U tohoto
modelu je dÛvtipné to, Ïe vytváfiejí
vozidlo, u nûhoÏ je polovina kompo-
nent pfievzata z obvyklého automobilu
a jeho v˘roba je proto mnohem levnûj-
‰í a jednodu‰‰í,“ fiíká Stürmer.

Kromû pfiitaÏlivosti tûchto automo-
bilÛ pro mladé zákazníky z evropsk˘ch
mûst, pomohou mikroautomobily rov-
nûÏ sníÏit sv˘m v˘robcÛm prÛmûrné
emise, coÏ je bonus vzhledem k tomu,
Ïe EU plánuje pfiísnûj‰í pravidla pro
v˘fukové plyny.

Mark Fulthorpe, fieditel z lond˘nské
kanceláfie prognostikÛ pro automobi-
lové odvûtví u CSM Worldwide, fiekl:
„Pravdûpodobnû se stanou pákami
proti budoucí legislativû t˘kající se
emisí v Evropû.“

Přijme Fiat tuto výzvu?
Spoleãnost Fiat Group by mûla

vstoupit na trh s mûstsk˘m automobi-
lem, kter˘ bude v˘zvou pro uvedené
modely plánované Volkswagenem
a Toyotou. Fiat sice zatím nepfiedvedl
jejich pfiípadného rivala, ale ve Frank-
furtu poprvé pfiedvedl dvouválcov˘
motor o objemu 900 cm3 a v˘konu
65 k, kter˘ by budoucí mikroautomo-
bil mohl pohánût.

Fiat uvaÏuje o vytvofiení tfietího
modelu na platformû, která je opo-
rou miniautomobilÛ Panda a Fiatu
500. Délkou okolo 3200 mm by pfií-
padn˘ mikroautomobil byl o 300
mm krat‰í neÏ Panda, ale stále by byl
ãtyfisedadlov˘. Na trh by se mûl
dostat v roce 2009 nebo 2010, aby
tak nahradil miniautomobil Seicento
o délce 3335 mm. v

Volkswagen a Toyota odhalily
koncepty pro své malé městské automobily

www.bvv.cz/autotec

10% zvýhodnění na přihlášky výstavní 
plochy do 30. 11. 2007
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VOLKSWAGEN SPACE UP!h
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Citroën C5: Noblesa a více
dynamičnosti

Citroën pfiedstavil novou generaci své-
ho modelu stfiední tfiídy. Sv˘mi rozmûry
(délka 4780 mm, rozvor 2820 mm) se
pfiidává k trendu posunu smûrem
k vy‰‰í kategorii. Má poprvé u Citroënu
v tomto segmentu klasickou tfiíprosto-
rovou karoserii sedan se zaoblenou
linií stfiechy a tfietím boãním oknem,
dodávající mu dynamick˘ profil blízk˘

kupé. Nov˘ Citroën C5 v sobû spojuje
noblesu a eleganci, ale díky nekon-
venãnímu fie‰ení pfiídû je rovnûÏ zcela
originální. Kromû sedanu samozfiejmû
bude pfiipraveno i kombi, které oproti
pfiedchozí generaci více neÏ na praktiã-
nost sází na eleganci a dynamiku. Obû
verze pÛsobí dojmem solidnosti. Pfii-
praveny jsou tfii záÏehové a ãtyfii vznû-
tové motory. K dispozici jsou rovnûÏ
dva typy podvozkÛ – komfortní Hyd-
ractive 3 Plus a novû i klasické pérová-
ní, oznaãované Métallique. Standardnû
se bude dodávat s ESP a sedmi airbagy
(dal‰í dva lze získat za pfiíplatek).
Citroën C5 se bude vyrábût v Rennes.

Audi A4: Největší ve třídě
V˘znamn˘m krokem v úsilí nového

‰éfa Audi Ruperta Stadlera dosáhnout
do roku 2015 zv˘‰ení produkce na hra-
nici 1,5 milionu kusÛ bude uvedení
nové generace modelu A4. „Model A4

je na‰ím nejdÛleÏitûj‰ím modelem, sta-
bilním základem na‰eho celosvûtového
úspûchu,“ fiíká Stadler. Proto by mûl
pfiekonat prodejní ãísla pfiedchozí
generace. Novinka je o 12 cm del‰í
(4700 mm), takÏe je nejvût‰í ve stfiední
tfiídû exkluzivních vozÛ. Audi si od
tohoto vozu hodnû slibuje nejen
v Evropû, ale i v USA a také v âínû, kde
se bude od roku 2008 rovnûÏ vyrábût.
Verze Avant s karoserií kombi by se
mûla pfiedstavit v Îenevû a prodávat se

zaãne v pololetí. Model A4 se vyrábí
souãasnû Ingolstadtu a Neckarsulmu.

Mitsubishi Lancer Sport
Sedan: Překvapivě velký

Nov˘ Lancer se stává nejvût‰ím
sedanem znaãky urãen˘m pro evrop-
ské trhy. Navzdory pfievzetí jména
malého sedanu má za úkol nahradit
mnohem vût‰í modely Carisma
a Galant. Odpovídá tomu i jeho délka
4600 mm. Mitsubishi v tomto voze
chce nabídnout vÛz s dynamikou
a sportovním charakterem Alfy Romeo
159 ãi Volva S40, ov‰em za cenu Maz-
dy3. Pfies posun do vy‰‰ího segmentu
bude od Lanceru odvozena i tradiãní
extrémní sportovní verze s pohonem
v‰ech kol Evo 10 (a vedle ní i trochu
stfiízlivûj‰í Lancer Ralliart). Kromû
toho se poprvé pfiedstaví i s karoserií
hatchback Sportback, kter˘ pfiijde do
prodeje koncem roku 2008. Po tech-

nické stránce je Lancer pozoruhodn˘
tím, Ïe pouÏívá flexibilní architekturu
Project Global, vyvinutou je‰tû ve spo-
lupráci s Chryslerem. Stejnou architek-
turu pfiitom pouÏívá i SUV Outlander
(a tedy i Citroën C-Crosser a Peugeot
4007), jen v Japonsku prodávan˘ mini-
van Delica D5, ale také Chrysler Seb-
ring, Dodge Avenger a Caliber a Jeepy
Compass a Patriot.

Mitsubishi Lancer pfiichází se záÏeho-
v˘mi motory 1,5 l MIVEC/80 kW
a 1,8 l MIVEC/105 kW.Vznûtová verze
pouÏívá osvûdãen˘ motor 2,0 l DI-
D/103 kW se vstfiikováním systémem
ãerpadlo-tryska, dodávan˘ Volkswage-
nem.Vlastní vznûtov˘ motor 1,8 l bude
k dispozici pozdûji.

Renault Sandero: Další
klon Loganu

Na bázi projektu X90, tedy Dacie
Logan, vytvofiil Renault mnohem pro-

pracovanûj‰í mal˘ hatchback. Model
Sandero byl poprvé uveden v Brazílii
a Argentinû pod znaãkou Renault. Jed-
ná se o model, kter˘ by se mûl prodá-
vat a vyrábût celosvûtovû. Pro evropské
trhy to bude pod jménem Dacia s pro-
dukcí v rumunském závodû Mioveni
u Pitesti.Vzhledem k tomu, Ïe Sandero
není konstrukãnû tak extrémnû jedno-

duch˘m vozem jako sedan Logan, má
se prodávat za ponûkud vy‰‰í cenu.
V Evropû má b˘t Dacia Sandero
(pokud bude zachováno i zde toto jmé-
no) uvedena do prodeje bûhem pfií‰tí-
ho roku. Podle v‰eho ale touto uÏ
pátou karosáfiskou variantou nabídka
verzí vytvofien˘ch v rámci projektu
X90 nenaplní. „Chceme na stejné plat-
formû vytvofiit co nejvíce verzí karose-
rií. Tou ‰estou pravdûpodobnû bude
crossover, ale ani to neskonãí. Jsme
teprve na zaãátku,“ prohlásil ‰éf pro-
jektu X90 Gérard Detourbet. Logan se
uÏ vyrábí v Indii, Rusku, Maroku a Írá-
nu.V základním závodû v rumunském
Mioveni by mûla v roce 2008 v˘roba
pfiekroãit hranici 400 000 vozÛ. Pro
pÛvodnû plánovanou v˘robu v âínû se
ale tento vÛz ukázal jako moc mal˘.
Proto se pfiipravuje jeho zvût‰ená
podoba, stejnû jako podstatnû lacinûj‰í
verze pro indického v˘robce skútrÛ
Bajaj, která by se mûla s cenou vejít
pod 3000 USD, tj. do 50 000 Kã!

Honda Accord Tourer: Krok
ke konzervatizmu

Koncept Accord Tourer pfiedvádí
základní téma a formu designu exterié-
ru pro pfiipravované kombi na bázi
nové evropské Hondy Accord. U toho-
to vozu je ale neobvyklé, Ïe základní
design, ze kterého koncept vychází, byl
navrÏen v Japonsku, zatímco samotnou
studii vytvofiilo nûmecké designové
studio Hondy. Celkové proporce vozu
jsou obvyklé. Na rozdíl od souãasného

sériovû vyrábûného vozu má koncept
více sklonûné zadní víko.AÏ se tento
vÛz v pfií‰tím roce pfiedstaví na autosa-
lonu v Îenevû ve své koneãné podobû,
urãené pro sériovou v˘robu, bude se
jednat o osmou generaci modelu
Accord na evropském trhu. BohuÏel se
v‰ak zdá, Ïe Honda nahrazuje v˘razn˘
design obecnû pouÏiteln˘m stylem,
coÏ se pfii úspûchu souãasného mode-
lu a podstatnû radikálnûj‰í strategii
designu pouÏité u nejnovûj‰ího mode-
lu Civic, zdá b˘t nesmyslné. Na druhou
stranu je tfieba konstatovat, Ïe u konku-
rence byl tento koncept pfiijat s vel-
k˘m uznáním.
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Kia Pro-cee’d: Třetí verze
Kia Motors zahájila pfiesnû v pláno-

vaném termínu v Îilinû v˘robu tfietí
karosáfiské varianty modelu cee’d, tfiíd-
vefiového Pro-cee’du. Sportovnû ladûn˘
hatchback má karoserii navrÏenou tak,
Ïe na první pohled zapadá do celé
modelové fiady, nicménû jen kapota
a panely pfiedních blatníkÛ jsou shod-
né s pûtidvefiovou verzí.V‰echny ostat-
ní karosáfiské díly jsou zcela nové. Dra-
maticky vyhlíÏející záì vozu dodává
mnohem sportovnûj‰í vzhled. Pro-
cee`d je trochu niÏ‰í ale o 15 mm del‰í
neÏ pûtidvefiov˘ cee’d. Po mechanické
stránce jsou obû verze shodné, nicmé-
nû odladûní podvozku je naprosto
odli‰né. Nejde ov‰em o nekompromis-
nû sportovní vÛz, neboÈ tuto roli by
v nabídce znaãky mûlo pfievzít kupé
ve stylu uÏ vystavované studie Kee.
K lep‰í dynamice Pro-cee’du napomá-
há i sníÏení hmotnosti o 84 kg. Zavaza-
dlov˘ prostor má objem 340 l jako
pûtidvefiová verze. Pro-cee’d se zaãne
prodávat bûhem prosince leto‰ního
roku, kdy budou také zvefiejnûny ceny.

Toyota Land Cruiser V8:
Z Ruska do Evropy

Neobvykl˘ postup prezentace své
nejv˘znamnûj‰í novinky zvolila Toyota.

Postup je to ale logick˘ vzhledem
k v˘znamu jednotliv˘ch trhÛ.Velk˘ off-
road Toyota Land Cruiser V8 se ve své
uÏ osmé generaci pfiedstavil nejprve
v ruském Petrohradû.Toyota se u svého

velkého terénního vozu hlásí k tradici
zapoãaté uÏ v roce 1951. Land Cruise-
rÛ se uÏ prodalo pfies pût milionÛ vozÛ.
Velk˘ off-road bude k dispozici v pûti-
a sedmimístné verzi.V Rusku se pfied-
stavil se záÏehov˘m motorem V8 4,7 l
VVT-i/212 kW. Pro EU bude pfiipravena
i ekologiãtûj‰í verze s turbodieselem
Common Rail V8 4,5 l D-4D/210 kW.
Nov˘ Land Cruiser V8 je dlouh˘
4950 mm a rozvor má 2850 mm. Land
Cruiser je pfiedev‰ím vynikajícím terén-
ním vozem. Má samozfiejmû pohon
v‰ech kol s mezinápravov˘m diferenci-
álem Torsen a k tomu fiadou nov˘ch
elektronick˘ch systémÛ, z nichÏ mno-
hé jsou zde pouÏity vÛbec poprvé.

Subaru Justy: Jiný výrobce
Pro Subaru je model Justy vstupním

modelem. Stávající Justy G3X s poho-
nem v‰ech kol pro Subaru vyrábí Suzu-

ki v Maìarsku.Tato verze bude v nabíd-
ce aÏ do srpna 2008. Nová generace
Justy pfiiná‰í pro Subaru revoluãní zmû-
nu. Nejen proto, Ïe bude mít nového
producenta v japonské autombilce Dai-
hatsu, ale i tím, Ïe pÛjde o první model
znaãky, kter˘ bude v Evropû nabízen
bez pohonu v‰ech kol. Subaru v novém
Justy získává nejen cenovû dostupn˘
automobil, ale také model, kter˘ v rám-
ci prodeje v zemích EU upraví prÛmûr
emisí CO2 na poÏadovan˘ch 120 g/km.
Nové Justy má litrov˘ záÏehov˘ motor
o 51 kW a chybûjící pohon v‰ech kol
vynahradí sv˘m zájemcÛm tím, Ïe
poskytne úroveƒ bezpeãnosti i kvality,
jaká se od znaãky Subaru oãekává. v

x

x|Toyota x
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General Motors podle předběžných
prodejních výsledků za tři čtvrtletí
opět zaujalo postavení čísla 1 mezi
výrobci automobilů na světě. Po šes-
ti měsících sice poprvé po 77 letech
se ujala vedení Toyota, ale na konci
září GM vykázalo prodej 7,06 milionu
vozů, zatímco Toyota 7,05 milionu.

Mitsubishi začne své SUV Outlander
brzy vyrábět pro evropské trhy
v závodě NedCar v nizozemském
Bornu společně s malým modelem
Colt. Zajímavé je, že obdobné vozy

Peugeot 4007 a Citroën C-Crosser se
i nadále budou do Evropy vozit
z Japonska.

Audi v podobě studie Metroproject
Quattro naznačilo možný vzhled při-
pravovaného malého modelu A1.

Zatímco pro sériovou podobu bude
mít motory TSI a diesely, v Tokiu byl
překvapivě vystaven vůz dlouhý
3910 mm s hybridním pohonem.
Výroba se plánuje na konec roku 2009.

Volkswagen hodlá nejpozději v roce
2010 uvést do prodeje „1litrové
auto“, tedy automobil se spotřebou
1 l/100 km. Pohání jej jednoválcový

motor a je schopen dosáhnout rych-
losti až 120 km/h. Prototyp tohoto
vozidla předvedl v roce 2002 Ferdi-
nand Piëch. Nečeká se, že by šlo
o prodejní hit, ale má jít o ukázku
možností současné techniky.

Mazda připravuje už brzkou sério-
vou výrobu nového typu katalyzáto-
ru, který s pomocí Single-nano tech-
nologie redukuje o 70 až 90 % potře-
bu drahých kovů platiny a paladia,
jejichž zpracování je ekologicky pro-
blematické.

Opel připravuje od roku 2010 zaháje-
ní výroby vozu s hybridním poho-
nem na bázi modelu Astra s využi-
tím platformy Delta. V USA se má
prodávat pod značkou Saturn. Jako
studii Opel vystavil Astru Hybrid už
v roce 2005.
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První vodíková čerpací stanice
TAKÉ ČESKÁ REPUBLIKA
SE UŽ PŘIPRAVUJE NA
VSTUP DO DOBY VODÍKOVÉ

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

PRAHA | Generální fieditel spoleãnosti
Linde Gas Petr Choulík mohl s hrdostí
pfiedstoupit pfied novináfie se sdûle-
ním: „Po témûfi dvouletém jednání
a následném v˘bûrovém fiízení se Lin-
de Gas podafiilo v fiíjnu uzavfiít s Ústa-
vem jaderného v˘zkumu v ¤eÏi smlou-
vu o dodávce první vodíkové ãerpací
stanice na území âeské republiky, kte-
rá bude vybudována v Neratovicích.
Zahájení v˘stavby stanice mohu zafia-
dit mezi své splnûné sny.“

âeská republika se tak zásluhou
konsorcia FCZ – H2 BUS (Fuel Cell
Czech H2 Bus) zafiadí mezi zemû, které
se aktivnû pfiipravují na vyuÏívání vodí-
ku jako nejekologiãtûj‰í pohonné
hmoty pro dopravu. Hlavním cílem
projektu je jiÏ v souãasnosti zprostfied-
kovat vyuÏití technologií, které budou
bûÏné aÏ za nûkolik desítek let. Díky
tomu bude vefiejnost o této technolo-
gii v pfiedstihu informována a bude
moÏné zaãít s budováním infrastruktu-
ry, která bude pozdûji potfieba.

Budoucnost patří vodíku
Vodík je nejperspektivnûj‰í a v koneã-

ném bilancování v podstatû jedinou
moÏnou náhradou fosilních pohon-
n˘ch hmot pro dopravní prostfiedky.
Jeho pfiedností je skuteãnost, Ïe pfii
pouÏití ve spalovacích motorech i pali-

vov˘ch ãláncích produkuje prakticky
jen vodní páru.

Stovka vozidel BMW fiady 7 a nûko-
lik experimentálních automobilÛ Maz-
da vyuÏívají vodík jako pohonnou
hmotu pro spalovací motory. Mnohem
efektivnûj‰í je vyuÏití vodíku pro pro-
dukci elektrické energie v palivov˘ch
ãláncích. S touto technologií experi-
mentuje vût‰ina automobilek u osob-
ních vozÛ.V bûÏném mûstském provo-
zu se v nûkolika evropsk˘ch zemích
zkou‰í fiada zku‰ebních autobusÛ.
Jeden z nich jsme mûli moÏnost vidût
i na Autotecu 2006 v Brnû. Jeho nádrÏe
doplÀoval vodíkov˘ trajler plnûn˘
u Linde Gas v Ostravû.

V˘voj a realizace vodíkového auto-
busu FUCZ - H2 BUS je nejv˘znamnûj-

‰ím projektem fiízen˘m ÚJV ¤eÏ zamû-
fien˘m na pfienos v˘sledkÛ z laboratofií
do bûÏného Ïivota. Autobus bude na
trase Praha - Neratovice provozovat
spoleãnost Nerobus. Bude to první
projekt tohoto typu v novû pfiistoupiv-

‰ích zemích EU. Ústav projekt koordi-
nuje a bude téÏ fie‰it otázky bezpeã-
nosti vyuÏívání vodíku.

Konsorcium FUCZ – H2 BUS má
v souãasné dobû 11 ãlenÛ. Vzhledem
k minimu finanãních prostfiedkÛ je tato
ãinnost pro v‰echny zúãastûné nezisko-
vou, nicménû zku‰enosti získané z pro-
vozu vodíkového autobusu a vodíkové
ãerpací stanice v˘znamnû pfiispûjí ke
zv˘‰ení konkurenceschopnosti v‰ech
zainteresovan˘ch partnerÛ projektu,
kter˘ je spolufinancován ze Strukturál-
ních fondÛ Evropské unie a Minister-
stvem dopravy âeské republiky.

Spoleãnost ·koda Electric pro tento
projekt pfiipravuje autobus FCZ – H2
BUS na bázi 12 m dlouhého vozidla
Irisbus Citelis. Bude pouÏívat palivové
ãlánky nûmecké firmy Proton Motor.
Pfii spotfiebû 8 kg H2/100 km bude mít
dojezd 250 km.

Zdroj vodíku
Vodík lze získávat elektrol˘zou z vody,

ale v souãasné dobû se získává pfiede-
v‰ím ze zemního plynu. Problémem
zásobování vodíkem je nutnost dopravo-
vat jej stlaãen˘ nebo zkapalnûn˘.

Ústav jaderného v˘zkumu ¤eÏ se
zamûfiuje zejména na v˘voj a v˘zkum
v oblasti energetiky, prÛmyslu a zdra-
votnictví. Jedním z cílÛ jeho ãinnosti je
zhodnocování tûchto poznatkÛ z v˘vo-
je a v˘zkumu nejperspektivnûj‰ích
technologií v ostatním prÛmyslu. Jed-

nou z nich je vodíkové hospodáfiství.
ÚJV ¤eÏ se zde zamûfiuje na uplatnûní
jaderné energie pfii v˘robû vodíku.
Proto je ãlenem platformy pro vodík
a palivové ãlánky, jejímÏ cílem je koor-
dinovat a akcelerovat aktivity spojené

s energetick˘m vyuÏíváním vodíku
v Evropské unii.

V˘zkum se zab˘vá moÏnostmi v˘ro-
by vodíku s vyuÏitím souãasn˘ch jader-
n˘ch zdrojÛ a pfiedev‰ím moÏnostmi,
které poskytnou nové typy vysokotep-
lotních jadern˘ch reaktorÛ. Ve svûtû
probíhá nûkolik mezinárodních pro-
gramÛ zamûfien˘ch na v˘voj a v˘zkum
reaktorov˘ch systémÛ IV. generace, pfii-
ãemÏ ÚJV ¤eÏ se podílí na v˘zkumu
v rámci projektu v˘voje vysokoteplot-
ních reaktorÛ VHTR.

Podle fieditele divize jaderné bez-
peãnosti a energetiky Iva Vá‰i by
v budoucnosti (za 20 ãi 30 let) bylo

pro kaÏdodenní provoz asi 300 000
vozidel v âeské republice pohánûn˘ch
vodíkem potfieba vybudovat ‰est aÏ
sedm reaktorÛ tohoto typu.

Čerpací stanice
Linde Gas je souãástí koncernu Lin-

de, kter˘ je jedniãkou na svûtovém trhu
technick˘mi plyny s roãním obratem
12,4 miliard eur a s 55 tisíci zamûstnan-
ci ve více neÏ 70 zemích svûta. Linde
Gas je nejvût‰ím dodavatelem technic-
k˘ch plynÛ v âeské republice.

Koncern Linde se intenzivnû zab˘vá
vyuÏitím vodíku. Dlouhodobû spolu-
pracuje na v˘zkumn˘ch projektech na
podporu vodíkového pohonu pro
automobily. Jejich v˘sledkem je mimo
jiné v˘stavba ãerpacích stanic na
vodík pro automobily a autobusy, kte-
ré vodík pouÏívají jako palivo. Linde
zde vyuÏívá své znalosti z vyuÏíváním
vodíku z mnoha oblastí od v˘roby,
pfies zkapalÀování, dopravu a usklad-
nûní aÏ po jeho vyuÏití. Linde jiÏ
v roce 2005 prezentovalo svou vizi
Evropské vodíkové dálnice, dálniãního
okruhu procházejícího hlavními cent-
ry v˘voje a v˘roby automobilÛ v Evro-
pû.

Koncern Linde jiÏ v roce 2005 uvedl
svou vizi Evropské vodíkové dálnice,
dálniãního okruhu procházejícího
hlavními centry v˘voje a v˘roby auto-
mobilÛ v Evropû. Její 1. etapa, dlouhá
1800 km, spojuje pfiedev‰ím klíãová
místa nûmeckého automobilového
prÛmyslu a byla uvedena do zku‰ební-
ho provozu bûhem MS v kopané
v roce 2006.Ve 2. etapû se objeví i âes-
ká republika.

Linde Gas dodá ãerpací stanici na
vodík typu H2 450-20-20 HB, která
dokáÏe plnit vozidla plynn˘m vodíkem
o tlaku 30 MPa (300 bar).Tato stanice
pfiedstavuje osvûdãené a vysoce
v˘konné zafiízení na ãerpání vodíku.
V souãasné dobû je jiÏ mimo jiné
v provozu ve tfiech mûstech podílejí-
cích se na celoevropském projektu
CUTE (Clean Urban Transport for
Europe) – v Amsterdamu, Barcelonû
a Portu a podobné jsou i pfiímo ve
v˘robních závodech nûkolika evrop-
sk˘ch automobilek. Linde Gas instaluje
zásobník na vodík a bude dodávat
i vodík. Pfiedpokládan˘ termín pfiedání
stanice do provozu je listopad 2008.
Plnûní experimentálního autobusu
bude trvat 8 aÏ 12 minut. v

HONDA JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ DODALA UŽ V ROCE 2005 PRVNÍ VODÍKEM A PALIVOVÝMI ČLÁNKY POHÁNĚ-
NÝ AUTOMOBIL SOUKROMÉMU ZÁKAZNÍKOVI

h

ČERPACÍ STANICE NA VODÍK SPOLEČNOSTI LINDEh LINDE TANKUJE I VOZY BMWh
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Na slavnostní otevfiení jiÏ tfietí
poboãky zastoupení své firmy v Praze
pfiijel ze ·v˘carska pfiestfiihnout pásku
pan Walter Frey, syn zakladatele rodin-
ného podniku Emil Frey AG. Otevfiení
se zúãastnili i nejvy‰‰í pfiedstavitelé
Toyoty v âechách a hosté z bruselské
centrály Toyota Motor Europe. Nov˘
objekt vyrostl díky investici pfies 150
milionu korun na praÏském âerném
mostû za necel˘ rok. v

vozÛ, které vzniknou na bázi studie
Volkswagen up!.

Pfiipravované SUV Yeti bude spoleã-
nost ·koda Auto vyrábût v Kvasinách.
V˘robu tohoto modelu obhájilo vedení
·koda Auto i pfies volné kapacity

v jin˘ch závodech VW v Evropû. „Ná‰
nejmodernûj‰í závod získá díky modelu
Yeti tfietí v˘robní pilífi a bude moci
nabízet nová pracovní místa. Umístûní
v˘roby yetiho v âeské republice je
pfies volné v˘robní kapacity v jin˘ch
evropsk˘ch lokalitách koncernu VW

jasn˘m signálem, kter˘m upevÀujeme
na‰i pozici v âeské republice.Takto vel-
ké investice nezbytnû potfiebují rozvoj
regionální infrastruktury v okolí na‰ich
závodÛ. Pevnû doufám, Ïe vláda i kraje
ná‰ rozvoj v âeské republice podpofií,“
fiekl ãlen pfiedstavenstva ·koda Auto

odpovûdn˘ za oblast ¤ízení lidsk˘ch
zdrojÛ Martin Jahn.

V Kvasinách se souãasnû bude vyrá-
bût i nová generace modelu Superb
a produkuje se tam i Roomster. Ve
Vrchlabí se v souãasné dobû montuje
model Octavia Tour. v

Emil Frey
potřetí v Praze

Spoleãnost Auto Palace, pfiím˘ pfied-
chÛdce dne‰ního holdingu AutoBinck,
v leto‰ním roce slaví 100 let své exi-
stence. Spoleãnost AutoBinck je jed-
ním z nejv˘znamnûj‰ích evropsk˘ch
prodejcÛ automobilÛ, a to nejenom
v oblasti dovozu, ale i maloobchodní-
ho prodeje v zemích Stfiední Evropy
a Beneluxu: âeské republice, Sloven-
sku, Polsku, Maìarsku, Slovinsku, Nizo-
zemsku, Belgii a Lucembursku. K jejím
obchodním aktivitám patfií také sluÏby
operativního leasingu, prodej náhrad-
ních dílÛ a pfiíslu‰enství, správa nemo-
vitostí, obchod kvalitními ojet˘mi vozy
i sluÏby pÛjãovny.AutoBinck Holding
prostfiednictvím spoleãnosti Auto Pala-
ce zastupuje v âeské republice znaãky
Hyundai a Mitsubishi Motors a prodá-
vá téÏ vozy znaãek Ford a Mazda.

V Praze nyní Auto Palace otevfiel
novou reprezentativní budovu se
zastoupením spoleãnosti M Motors CZ,

dováÏející vozy Mitsubishi, a rozsáhlé
prodejní prostory pro znaãky Hyundai
a Mitsubishi. Cel˘ areál Auto Palace
v Praze na Spofiilovû tak nyní zaujímá
34 000 m2, z toho je více neÏ 10 000
m2 zastavûné plochy. Z letos plánova-
ného prodeje témûfi 2000 nov˘ch vozÛ
se pro pfií‰tí rok poãítá s nav˘‰ením aÏ
na 2500 prodan˘ch nov˘ch aut.

Na slavnostním otevfiení nechybû-
li zástupci japonské a nizozemské
ambasády, majitel a prezident hol-
dingu AutoBinck Rolf Lauret, prezi-
dent Mitsubishi Motors Europe Tim
Tozer a fiada dal‰ích pfiedstavitelÛ
Mitsubishi Motors Europe a fieditel
spoleãnosti Mazda CZ&SK Thomas
Rothe. v

Auto Palace na Spořilově vyrostl

Spoleãnost Toyota Motor Europe
nedávno otevfiela v Krupce u Teplic
nové logistické centrum, které bude
zásobovat servisními díly a pfiíslu‰en-
stvím prodejce vozÛ Toyota a Lexus
v âeské republice a ve v˘chodní ãásti
Nûmecka. Nov˘ sklad Toyota Parts Cent-
re âeská republika,pfiedstavující investi-
ci ve v˘‰i 13,3 milionÛ eur, je jiÏ v pofia-
dí ‰estnáct˘m logistick˘m centrem spo-
leãnosti Toyota Motor Europe na starém
kontinentu.Tadashi Arashima, prezident
a v˘konn˘ fieditel spoleãnosti Toyota

Motor Europe, pfii slavniostním otevfiení
centra uvedl: Motivace, která nás k této
investici vedla, je zfiejmá, protoÏe
poptávka  po vozech Toyota a lexus ros-
te, musíme rovnûÏ roz‰ifiovat servisní
a skladovou síÈ.Zanedlouho zahájíme jiÏ
jedenáct˘ rok na‰eho nepfietrÏitého rÛs-
tu a toto centrum nám v˘znamnû
pomÛÏe pfii uspokojování poÏadavkÛ
rostoucího poãtu zákazníkÛ v Evropû.“
Nové logistické centrum Toyoty v Krup-
ce má 12 000 m2 a je v nûm zamûstnáno
50 lidí. v

V PŘEDVEČER ZAHÁJENÍ
LETOŠNÍHO AUTOSALONU
VE FRANKFURTU OTEVŘE-
LA SPOLEČNOST KIA
MOTORS CORPORATION
SVOU NOVOU EVROPSKOU
CENTRÁLU. TA SE NACHÁ-
ZÍ V SAMÉM STŘEDU MĚS-
TA, V BEZPROSTŘEDNÍ
BLÍZKOSTI VÝSTAVIŠTĚ.

Do nového sídla investovala spoleã-
nost Kia Motors 74 milionÛ eur a jeho
lokace v samém srdci evropského
obchodu jasnû demonstruje souãasné
a budoucí aktivity jihokorejské firmy
na starém kontinentu. Nové ústfiedí
spoleãnosti KIA ve Frankfurtu nad

Mohanem, navrÏené Japoncem Y. Ome-
harou a Nûmcem J. Holzwarthem, má
deset pater, dvû podlaÏí podzemních
garáÏí a 27 000 m2 uÏitné plochy. Sídlí
zde celoevropské oddûlení prodeje,
marketingu, poprodejních sluÏeb
a technické servisní centrum. Souãástí
budovy je taktéÏ prostorn˘ showroom
a designové centrum, které je mimo
jiné vybaveno i speciální místností
s zatahovatelnou stfiechou  pro pre-
zentaci prototypÛ a koncepãních stu-
dií na denním svûtle.V nové centrále
KIA bude celkem pracovat 500 lidí.
Euisun Chung, prezident a CEO Kia
Motors Corporation, pfii pfiíleÏitosti
slavnostního otevfiení centra fiekl, Ïe
nové sídlo spoleãnosti je‰tû více pfii-
blíÏí znaãku KIA evropsk˘m zákazní-
kÛm. v

Evropská centrála KIA

Logistické centrum Toyota v Krupce

v pokračování ze strany 1

Škoda Yeti se bude vyrábět v Kvasinách
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Chceme být i nadále jedničkou na trhu
ŘÍKÁ JÖRN A. KURZROCK,
JEDNATEL SPOLEČNOSTI
ŠKOFIN, ODPOVĚDNÝ ZA
VEDENÍ ODDĚLENÍ RETAI-
LOVÝCH, KORPORÁTNÍCH
A FLEETOVÝCH ZÁKAZNÍ-
KŮ, MARKETINGU A PÉČE
O KLIENTY

V letošním roce oslavil  ŠkoFIN
patnáct let své existence. Můžete
alespoň ve stručnosti připome-
nout nejdůležitější milníky v roz-
voji vaší společnosti?

·koFIN coby kaptivní leasingová spo-
leãnost se v podstatû  vyvíjel ve stejném
duchu jako ostatní znaãky koncernu
Volkswagen na zdej‰ím trhu a od doby
svého vzniku v roce 1992 zaznamenává
kontinuální rÛst a pozitivní hospodáfi-
ské v˘sledky. PovaÏuji za velk˘ úspûch,
Ïe se nám v prÛbûhu  patnácti let exi-
stence spoleãnosti podafiilo i pfies vzrÛ-
stající a sílící konkurenci udrÏet pozici
ãíslo jedna ve financování automobilÛ
na ãeském trhu. Pozoruhodné je i to, Ïe
se nám neustále dafií zvy‰ovat podíl
na‰ich aktivit v rámci spoleãnosti ·koda
Auto.V leto‰ním jubilejním roce jsme
uzavfieli jiÏ ‰estisettisící smlouvu, coÏ
osobnû povaÏuji za obrovsk˘ úspûch
a dÛkaz vzrÛstající popularity spoleã-
nosti v oãích ãesk˘ch zákazníkÛ. Musím
ov‰em fiíci, Ïe se nechceme pfiíli‰ zab˘-
vat minulostí, spí‰ se snaÏíme hledût
dopfiedu a podílet se na urãování v˘vo-
jov˘ch trendÛ v oblasti leasingu, posky-
tování úvûrÛ a poji‰tûní motorov˘ch
vozidel. I v pfií‰tích patnácti letech
bychom chtûli b˘t leaderem trhu
a v˘raznû roz‰ífiit své podnikatelské
aktivity.Máme velmi ambiciózní plány.

Mohl byste nám přiblížit některé
hospodářské výsledky z loňského
roku a z prvního pololetí roku
letošního?

V loÀském roce jsme pfiekroãili
v‰echny klíãové parametry a ãísla
a i v leto‰ním roce mají na‰e aktivity
pozitivní trend. Co se t˘ká objemu
smluv, tak ty jsou závislé na prodeji
vozÛ jednotliv˘ch znaãek koncernu
Volkswagen vãetnû ·kodovky. Se sv˘mi
dcefiin˘mi spoleãnostmi ·koLEASE
a ·koFIN Fleet Services jsme v loÀském
roce uzavfieli 34 410 nov˘ch smluv
v hodnotû více neÏ dvanáct a pÛl mili-
ardy korun. Nejvíce se na uvedené hod-

notû podílel leasing osobních a uÏitko-
v˘ch automobilÛ.V Ïebfiíãku âeské lea-
singové a finanãní asociace âLFA jsme
vloni obsadili tfietí místo dle celkové
pofiizovací hodnoty leasingu. Nejvût‰í
nárÛst zájmu klientÛ jsme zaznamenali
v oblasti spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ a nele-
asingového financování podnikatelÛ.

V souãasné dobû financujeme pade-
sát procent v‰ech prodan˘ch vozÛ ·ko-
da na ãeském trhu a jen v loÀském roce
jsme zv˘‰ili penetraci ve ·kodovce
o ‰est procent.Leto‰ní rok zatím vypadá
relativnû dobfie a v˘hled je takov˘, Ïe
bychom si mûli polep‰it zhruba o deset
procent ve srovnání s rokem 2006.

Kdo je dnes v České republice
v oblasti financování vozů Škoda
vaším největším konkurentem?

V podstatû Ïádného velkého konku-
renta nemáme. HráãÛ na trhu je hodnû,
oni v‰ak bojují pouze o dvacet procent
objemu financování vozÛ ·koda. ·ko-
FINU náleÏí, jak jsem jiÏ fiekl, padesát
procent, takÏe prakticky nemáme
v této oblasti konkurenci.Trochu jiná
situace je ve fleetovém byznysu
a financování ojet˘ch automobilÛ, kde
se prosazují leasingové spoleãnosti pat-
fiící bankám – napfiíklad âSOB leasing
ãi  CAC leasing.

Jakou pozici zaujímá společnost
ŠkoFIN v oblasti operativního lea-
singu, s nímž jste přišli relativně
později než konkurence?

V souãasné dobû  jsme v oblasti
operativního leasingu ãíslo dvû na
trhu, za spoleãností LeasePlan a pfied

relativnû velk˘mi hráãi, jak˘mi jsou
Business Lease,Arval CZ ãi ALD Auto-
motive. Uvûdomujeme si, Ïe f leetov˘
byznys je pro nás velmi dÛleÏit˘, a také
proto na zaãátku leto‰nímu roku do‰lo
k finálnímu rozhodnutí zakomponovat
doposud samostatnou spoleãnost
Europcar Fleet Services majetkovû do
·koFINu a vytvofiit znaãku ·koFIN Fle-
et Services.V oblasti operativního lea-
singu chceme co nejvíce vyuÏívat ‰iro-
kou daelerskou síÈ koncernov˘ch zna-
ãek a do budoucna se je‰tû více zamû-
fiovat na stfiednû velké a men‰í firmy,
tedy nejenom na velkoodbûratele
a VIP zákazníky z velk˘ch firem. Jsme
úplnû první a zatím jedinou spoleã-
ností v âechách, která dokázala deale-
rÛm poskytnou operativní leasing on-
line pfiímo do kanceláfie, takÏe oni

mohou uzavírat smlouvy pfiímo na
místû prodeje.To je obrovská v˘hoda.
Pro dealery jsme také pfiipravili rÛzné
servisní balíãky pro podporu operativ-
ního leasingu, jejichÏ souãástí je napfií-
klad v˘mûna letních a zimních pneu-
matik, poskytnutí náhradního vozidla
ãi likvidace pojistn˘ch událostí.

Většinu importérů dnes trápí
nadměrný dovoz ojetin ze
západní Evropy. Ovlivňuje to
výrazně i vaše podnikatelské
aktivity?

Pochopitelnû ano, vÏdyÈ jen letos se
do âeské republiky doveze více neÏ
dvû stû tisíc ojet˘ch vozÛ. Proto také
v souãasné dobû pfiehodnocujeme ve
spolupráci se spoleãností ·koda Auto
strategii financování ojetin.V budouc-

nosti se chceme takfika v˘hradnû sou-
stfiedit na segment kvalitních ojet˘ch
vozÛ s jasnou historií.

Jaké jsou hlavní benefity vašeho
nového produktu nazvaného
„Šeková knížka“?

Produkt „·eková kníÏka“ se vztahu-
je na ojeté vozy zakoupené u partne-
rÛ auto-plus prostfiednictvím na‰ich
finanãních sluÏeb. Hlavním benefi-
tem je ‰eková kníÏka se vstupním
kreditem ve v˘‰i deset tisíc korun,
jenÏ lze vyuÏít k nákupu originálních
náhradních dílÛ, pfiíslu‰enství nebo
servisních sluÏeb. ·ekovou kníÏku
nabízíme pro financování ojetého
automobilu leasingem ãi úvûrem.
Tento nov˘ produkt  rovnûÏ prohlu-
buje spolupráci ·koFINu s obchodní-
ky koncernov˘ch znaãek a pochopi-
telnû pfiiná‰í i nesporné v˘hody
koneãn˘m zákazníkÛm ve formû
zaruãené kvality ojetého vozu a jeho
historie. Klienti tak získávají dÛvûru
v ojet˘ vÛz a je velká pravdûpodob-
nost, Ïe s tímto automobilem budou
pravidelnû jezdit do znaãkového ser-
visu a nakupovat originální náhradní
díly. TakÏe benefity má kaÏdá ze
zúãastnûn˘ch stran.

Jaký je váš osobní názor na
novou Škodu Fabia a její nejno-
vější verzi Combi?

Nová Fabia v provedení hatchback
má absolutnû nov˘ design a v kaÏdém
pfiípadû se jedná o automobil, kter˘ má
ve‰keré pfiedpoklady oslovit co nej‰ir‰í
klientelu na celém svûtû. MoÏná, Ïe
nûktefií zákazníci si na design vozu
budou pomaleji zvykat, je v‰ak jen
otázkou ãasu, kdy se krátká Fabia plnû
prosadí na trhu. Model Combi, kter˘
jsem nedávno vidûl na autosalonu ve
Frankfurtu, se mi velice líbí a myslím
si, Ïe je elegantní a stylová s velk˘m
potenciálem oslovit ‰irokou skupinu
zákazníkÛ.Tato verze dle mého soudu
v˘raznû pfiispûje k tomu, aby se prodej
celé modelové fiady je‰tû rychleji roz-
bûhl. Oprostím-li se od designu a podí-
vám-li se na ekonomickou stránku
obou tûchto modelÛ, tak musím kon-
statovat, Ïe je nová Fabia v daném seg-
mentu B více neÏ konkurenceschopná,
a to nejen z pohledu pofiizovací ceny
a nabízené kvality, v˘bavy a zpracová-
ní, ale  také nákladÛ na provoz, servis
a poji‰tûní. v

PovaÏuji za velk˘ úspûch,
Ïe se nám v prÛbûhu
patnácti let existence
spoleãnosti podafiilo
i pfies vzrÛstající a sílící
konkurenci udrÏet pozici
ãíslo jedna ve financování
automobilÛ na ãeském
trhu

ZA SVÉHO PŮSOBENÍ VE
ŠKODĚ AUTO SE DETLEF
WITTIG STAL JEDNÍM
Z NEJRESPEKTOVANĚJ-
ŠÍCH MANAŽERŮ EVROP-
SKÉHO AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA NEWS

Detlef Wittig (65) nikdy nevystupo-
val okázale. O úspû‰ích spoleãnosti,
kterou od roku 2004 fiídil, mluvil vlast-

nû jen pfii kaÏdoroãní bilanãní konfe-
renci. Mnohem ãastûji, ale o to s vût‰ím
zaujetím mluvil a stále mluví o tom, co
je tfieba uãinit, aby tyto úspûchy byly
je‰tû vût‰í. „Úkolem podnikového
vedení je najít takové nástroje, aby se
i v dal‰ím období udrÏel kontinuální
rÛst.V dne‰ním celosvûtovém tvrdém
konkurenãním boji v automobilovém
prÛmyslu by kaÏdá stagnace automa-
ticky znamenala krok zpátky a pád do
propasti. Proto se musíme stále dívat
kupfiedu, abychom byli lep‰í a rychlej-
‰í neÏ ostatní a zajistili si tak budouc-
nost.“

Detlef Wittig pfii‰el do ·kody Auto
v roce 1995 a v následujících letech
vystfiídal ve vedení spoleãnosti nûkolik
funkcí,neÏ se v roce 2004 stal pfiedsedou
jejího pfiedstavenstva.Bûhem jeho pÛso-
bení v Mladé Boleslavi pro‰la ·koda Auto
promûnou, jaká nemá v evropském auto-
mobilovém prÛmyslu obdoby – z v˘rob-
ce lacin˘ch vozÛ pro ménû nároãné
zákazníky v respektovaného producenta
automobilÛ ‰piãkové kvality.

Jak tato promûna probíhala v jeho
oãích? „V˘voj podniku se dá samozfiej-
mû ukázat pomocí kvantitativních uka-
zatelÛ, ale dá se rovnûÏ mûfiit zmûnami

ve struktufie, ve vût‰í zodpovûdnosti
zamûstnancÛ a vedoucích pracovníkÛ.
KdyÏ se podíváme zpût do roku 1995
a na v˘voj, kter˘ jsme od té doby absol-
vovali, mÛÏeme vysledovat, jak se vráti-
la hrdost na podnik, hrdost na znaãku.
KdyÏ se takto ãlovûk ztotoÏní s osudem
své firmy, protoÏe se na nûm sám podí-
lí, dostáváme se do úplnû jiné pozice,
neÏ mají jiné automobilky, které se
v âechách usídlily.“

Za pÛsobení Detlefa Wittiga se do
znaãné míry zmûnilo i zacílení obchod-
ního úsilí firmy. Ze strany vedení kon-

Nenápadný muž mění působiště ale neodchází

k pokračování na další straně
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cernu Volkswagen se opakovanû oz˘va-
lo, Ïe cílem pro ·kodu Auto bude ori-
entace na v˘chodní Evropu a rozvíjejí-
cí se trhy s ménû nároãn˘mi zákazníky.
JenÏe ve skuteãnosti se vozy ·koda
díky své kvalitû s úspûchem prosazují
na nejnároãnûj‰ích trzích západní
Evropy a Nûmecko je dnes pro ·kodu
Auto nejvût‰ím odbyti‰tûm. Není to tak
trochu proti vÛli koncernového vede-
ní? „VÛbec ne, nikdo nám nebrání vyu-
Ïívat potenciál, kter˘ jsme schopni
zhodnotit lépe neÏ ostatní znaãky kon-
cernu. Proto rosteme dál i v západní
Evropû a z dvouprocentního podílu na

tamním trhu se chceme dostat na 3 %.
Toto zv˘‰ení není na úkor Audi, Seatu
nebo Volkswagenu, ale chceme ubírat
z podílu konkurentÛ. Orientaci na
v˘chod jsme si vybrali sami, protoÏe
tam jsou nejrychleji se rozvíjející trhy.“

Vztahy mezi Nûmci a âechy historic-
ky neb˘valy ideální.Tím spí‰ byl nástup
Detlefa Wittiga jako prvního cizince do
vedení nejv˘znamnûj‰ího ãeského prÛ-
myslového podniku prÛlomov˘. On
sám si ale pfiijetí pochvaluje: „Chtûl
bych v‰em podûkovat, Ïe mû jako
cizince akceptovali. Byl jsem si vûdom
toho, Ïe v ãele takto tradiãní továrny

mám podstatnû vût‰í zodpovûdnost
a musím brát vût‰í ohledy na historii
firmy i na své spolupracovníky.“ Pfii-
tom dokázal to, co jen málokdo jin˘ -
vyuÏívat pfiedností sv˘ch spolupracov-
níkÛ: „Samozfiejmû vím, Ïe vztah Nûm-
cÛ k práci je trochu odli‰n˘ od pfiístu-
pu âechÛ.Ale tyto rozdílné povahové
vlastnosti se podle mého názoru nedo-
stávají do konfliktu, n˘brÏ se navzájem
doplÀují. Pokud spojíte kreativního
a improvizaãního ãeského ducha s plá-
novit˘m, realistick˘m postojem nûmec-
k˘ch kolegÛ, je to optimální kombina-
ce. Je pochopitelnû moÏné tyto rozdíly

stavût do popfiedí, ale z vlastní zku‰e-
nosti jsem poznal, Ïe i pfies rÛzné názo-
ry a pfiístupy jsou si Nûmci a âe‰i mno-
hem bliÏ‰í neÏ kupfiíkladu Nûmci
a Francouzi.“

Nyní, po dovr‰ení vûkové hranice
pro odchod do dÛchodu, Detlef Wittig
odchází na místo poradce pro odbyt
koncernu Volkswagen. Z tohoto pÛso-
bi‰tû i soukromû chce zÛstat s mlado-
boleslavskou automobilkou i âeskou
republikou stále v tûsném kontaktu.
Od poãátku fiíjna jej ve vedení spoleã-
nosti ·koda Auto vystfiídal Reinhard
Jung. v

ODCHÁZEJÍCÍ NEJVYŠŠÍ
VÝKONNÝ ŠÉF VEDL ČES-
KOU AUTOMOBILKU OD
BEZVÝZNAMNOSTI KE
GLOBÁLNÍMU VÝZNAMU

LYLE FRINK, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

Detlef Wittig, kter˘ 30. záfií opustil
svou pozici nejvy‰‰ího v˘konného
‰éfa, provedl ·kodu Auto nevídanou
obnovou.V prÛbûhu 12 let, kdy u ães-
ké automobilky pÛsobil jako fieditel
prodeje a poté jako nejvy‰‰í v˘konn˘
‰éf, do‰lo ke zlep‰ení kvality a rozma-
chu v˘roby. ·koda Auto stanula v ãele
pokud jde o dosaÏení zisku a stala se
vstupní branou pro vstup koncernu
VW na rozvíjející se trhy.

Od té doby, kdy si VW koupí v roce
1991 zajistil provozní kontrolu nad
·kodou,Wittig formoval její osud tak
jako nikdo jin˘. „Krok za krokem. Malé
kroky vytváfiejí synergii,“ fiekl Wittig
v rozhovoru. „Jeden milión roãnû do
roku 2015.“ Vloni ·koda Auto prodala
549 667 automobilÛ.

Wittig odchází do dÛchodu, ale jeho
vliv bude pokraãovat, neboÈ v˘robky
·kody Auto a geografická ofenzíva
nab˘vá na rychlosti. ·koda roz‰ifiuje
v˘robu do Ruska, âíny a Indie a je prÛ-
kopníkem vstupu VW na v˘chodoev-
ropské trhy.

Wittig vidí uplynul˘ch 16 let jako
renesanci ·kody ve tfiech jednáních: do
roku 2000 pfiechod do skupiny VW, pût
let konsolidace a od roku 2005 rÛst.
Svou roli popisuje jako „prodávání
ambiciózních cílÛ,“ motivování lidí,
kultivování správné firemní kultury. Pfii
kaÏdé této ãinnosti ·kodu posunoval
na nové území.

Wittig pomáhal vyjasÀovat, co ·koda
je a jak by se mûla budovat. Pfii‰el
pfied uvedením modelu Octavia na trh
v roce 1996. Jednalo se o první model
znaãky ·koda postaven˘ od samého
zaãátku na platformû VW namísto
pouÏití zdûdûného designu vylep‰ené-
ho nepatrn˘mi zmûnami. Mal˘ auto-
mobil Fabia následoval v roce 1999.
Automobily promûnily ·kodu Auto
vnitfinû jako v˘robní stfiedisko skupi-
ny a po vnûj‰í stránce jako hodnotnou
znaãku.

Výrazně definovaná značka
Wittig pomohl zajistit ãerstv˘ kapitál

od VW, doposud to bylo 3,9 miliard
eur, pro budování nov˘ch v˘robních
kapacit a v˘robního zafiízení.

Octavia a Fabia promûnily ·kodu
z v˘robce levn˘ch automobilÛ pro
chudé trhy ve v˘raznû definovanou
znaãku nabízející chytfie fie‰ené, pro-
storné a dostupné automobily. ·koda
pfiemosÈuje mezeru mezi v˘chodem
a západem Evropy. Na západû je hod-
notnou znaãkou. „Na v˘chodû je ·koda
ctiÏádostivou znaãkou“, fiekl Wittig.

VyuÏívání technologie VW znaãkou
·koda od jejího prvního samostatnû
vytvofieného v˘robku, Superbu z roku
2002, vyspûlo. Superb pfievzal své zad-
ní dvefie pfiímo z modelu VW Passat.

Lidský faktor
Av‰ak u Roomsteru ·koda ukázala,

jak dokáÏe u‰etfiit pouÏitím dílÛ VW,
a pfiesto vytvofiit jedineãn˘ model.Wit-
tig slibuje, Ïe druhá generace Superbu
bude úplnû ãistou ·kodou.

Wittig je vnímán jako aktivní mana-
Ïer s lehk˘m dotekem. Hovofií trochu
ãesky, ale pfii schÛzích radûji vyuÏívá

tlumoãníka, neÏ aby se nechal zastupo-
vat ãesky hovofiícími lidmi.

Rozvíjí ãesk˘ talent tím, Ïe trvá na
tom, aby zodpovûdnost a iniciativu pfie-
bírali manaÏefii. Poãítalo se s tím, Ïe
manaÏefii ·kody Auto Wittigovi sdûlí, jak
vyfie‰ili problém a nebudou se ho ptát
na fie‰ení. B˘valy doby, kdy ·koda byla
jedin˘m místem, kde âe‰i v rámci kon-
cernu VW pracovali.V souãasnosti jsou
inÏen˘fii a specialisté vy‰kolení ve ·kodû
souãástí v˘robních pokrokov˘ch t˘mÛ
VW po celém svûtû. „PfiizpÛsobují se tak
práci venku,“ fiekl Wittig. „V Indii se jed-
ná o smûsici indické a ãeské pracovní
etiky.Pfiená‰íme silné stránky a odkaz.“

Wittig je Nûmcem, kter˘ o sobû fiíká,
Ïe je „poloviãní âech“,a vyvaÏuje v rám-
ci ·kody ãeskou a nûmeckou kulturu.
„Popisuje se tolik odli‰ností. Já jsem hle-
dal podobnosti, fiíká.Nûmce povaÏuje za
disciplinovanûj‰í a organizovanûj‰í,
âechy za tvofiivûj‰í a více improvizující.
„Oba národy mají bohaté prÛmyslové
dûdictví. Volkswagen mûl know-how
a technologii.âe‰i to vymysleli za pût aÏ
deset let,“ fiekl Wittig. Klíãem bylo urãit
a prosadit schopnosti vycházející ze sto-
leté zku‰enosti z v˘roby automobilÛ.“v

Wittig opustil novou Škodu
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Chceme značku Mazda přiblížit
O SOUČASNÉ STRATEGII
PRODEJE AUTOMOBILŮ
NA ČESKÉM TRHU JSME
HOVOŘILI S THOMASEM
ROTHEM, GENERÁLNÍM
ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI
MAZDA PRO ČESKOU
REPUBLIKU A SLOVEN-
SKOU REPUBLIKU

Přibližte nám prosím, co jste
dělal před tím, než jste se ujal
vedení dovozní organizace Mazdy
v Praze.

„NeÏ jsem pfii‰el do Prahy, byl jsem
ve spoleãnost Mazda Europe zodpo-
vûdn˘ za nezávislé distributory. Mûli
jsme systém národních spoleãností, ve
kter˘ch jsme byli vlastním právním
subjektem na trhu, a mûli nezávislé
distributory, ktefií pracovali pod sv˘m
vlastním jménem, jako v minulosti Auto
Palace. Bylo to nûkolik zemí jako Bel-
gie, Nizozemí, Finsko, ¤ecko, baltské
státy, Ukrajina, Bûlorusko, Kazachstán,
v‰echny byly nezávislé a já na tyto trhy
dohlíÏel.Vím, jak jednat s nezávisl˘mi
distributory. Jsou vlastnû jako velcí
zákazníci poÏadující lep‰í ceny a vût‰í
marketingovou podporu.“

Mazda byla na českém trhu velmi
úspěšná. Proč bylo nutné změnit
způsob prodeje jejích vozů?

„To je souãást pfiístupu Mazdy. Zaãa-
lo to jiÏ v roce 2000, kdy pouze
Nûmecko a Portugalsko mûly národní
prodejní spoleãnosti. Ale od té doby
jste svûdky mnoha pfiechodÛ na mno-
ha trzích. Nyní v mezidobí je uÏ 95 %
v‰ech trhÛ pod pfiím˘m fiízením Maz-
dy. Je to souãást na‰í distribuãní strate-
gie a myslíme si, Ïe mÛÏeme znaãku
fiídit a také v‰em umoÏÀovat vyuÏívání
synergií a distribuce pomocí spoleã-
n˘ch systémÛ informaãní technologie
a úãetnictvím, u‰etfiit náklady v‰ude,
kde to jde.A na‰i zákazníci konec kon-
cÛ neradi platí za auta více, neÏ je nut-
né. Je zde proto velk˘ tlak kvÛli nákla-
dÛm. To znamená, Ïe v distribuãním
systému potfiebujeme najít potfiebné
synergie a v podstatû je to také nyní
dÛvod, proã se âeská republika a Slo-
vensko zmûnily na mezinárodní spo-
leãnosti, nyní pfiebíráme i Nizozemí
a dal‰í trhy, pfiedev‰ím polsk˘, budou
následovat.“

Jenže první krok, učiněný vloni,
nezapůsobil moc úspěšně. Až
nyní situace vypadá mnohem
lépe. Proč tomu tak bylo?

„KaÏd˘ pfiechod vyÏaduje vynaloÏení
velkého mnoÏství práce, aby v‰echny
systémy fungovaly, propojení kaÏdého
jednotlivého prodejce s na‰imi systé-
my, dostat do správné podoby finanãní
toky, fakturaãní proces, objednávání
vozidel a tak dále. Je to hodnû práce.
Pfiitom Auto Palace pfiedtím prodejcÛm
poskytoval velmi dobré systémy
a mnoho let zavádûli systém fiízení pro-
dejcÛ se silnou integrací do jejich sítû.
JenÏe my potfiebujeme dostat v‰echny
tyto systémy do souladu s na‰imi systé-
my. Proto pokud jde o zpracování, není

to tak snadné pfievést zavedené systé-
my na úplnû nové.

Napfiíklad od na‰ich prodejcÛ poÏa-
dujeme, aby vedli skladové zásoby, pro-
toÏe jsme pfiesvûdãeni, Ïe kdyÏ chcete
prodávat automobily potfiebujete mít
zásoby na místû. Ale Auto Palace má
centrálnû umístûné zásobování a pro-
dejci z nich mohli objednávat,kdyÏ je
zákazník poÏádal o automobil.TakÏe to
jsou odli‰né filozofie. Pfiechod na tu
novou vyÏaduje nûjak˘ ãas, abychom
získali dÛvûru prodejcÛ, aby poznali, Ïe
bereme âeskou republiku a Sloven-
skou republiku opravdu váÏnû.

Vycházíte z údajÛ o prodeji, ale ty
jsou ovlivnûny ãásteãnû tûmito organi-
zaãními zmûnami, ale ãásteãnû také je
to zpÛsobeno Ïivotním cyklem na‰ich
v˘robkÛ.Víte, Ïe zájem o na‰e po strán-
ce objemu prodeje nejdÛleÏitûj‰í mode-
ly Mazda6, Mazda2 a Mazda5 musel kle-
sat, protoÏe se dostávají na konec své-
ho cyklu.TakÏe to mÛÏe vefiejnosti pfii-
padat jako zhor‰ení na‰eho postavení,
ale ve skuteãnosti musím po roce fiíci,
Ïe ná‰ obrat je velmi slibn˘.“

Používáte všechny staré prodejce?
„Má odpovûì zní ano.V‰em prodej-

cÛm jsme dali novou smlouvu.Ale sou-
ãasnû jsme pfiezkoumali na‰i síÈ prodej-
cÛ.A jestliÏe vyhledáte kritéria, která
potfiebujete dát prodejci jako jistotu
pro budoucnost, nehledáte ani tak sub-
jektivní dojmy, ale potfiebujete, aby to
bylo mûfiitelné. A to, co zvaÏujete, je
umístûní, vybavení, finanãní síla, v˘kon-
nost pfii prodeji, poprodejní spokoje-
nost zákazníkÛ atd.To v‰e vás uvede do
pozice, kdy jednáte s prodejcem o jeho

budoucnosti.Ale v zásadû se dá odpo-
vûdût ano, s kaÏd˘m prodejcem jsme
uzavfieli smlouvu, protoÏe to je souãást
dûdictví Mazdy. Prodejci jsou na‰í sil-
nou stránkou. Je to rodinn˘ obchod
a je to spokojenost zákazníkÛ, kterou
ve sv˘ch prodejnách získávají.“

Jak tedy hodnotíte svou prodejní
síť v České republice?

„Myslím si, Ïe mají Mazdu ve svém
srdci. Na‰i prodejci k ní mají citovou
vazbu, protoÏe jsou s Mazdou spojeni
mnoho let. ProÏili s ní dobré i ‰patné
ãasy, ale pofiád jsou s Mazdou. KvÛli
nedobré v˘konnosti Mazdy v âeské
republice jejich prodej poklesl, ale
jejich finanãní situace je pro nás nej-
vût‰í v˘zvou, kdyÏ chceme pracovat na
zlep‰ení jejich ziskovosti.“

A jak je to se zvláštní pozicí Auto
Palace, bývalého dovozce a i dnes
vašeho nejvýznamnějšího prodejce?

„Chtûl bych zdÛraznit, Ïe se to net˘-
ká pouze Auto Palace. Nejsem v zásadû
spokojen, kdyÏ ztrácíme zamûfiení
a kvalitu, protoÏe si myslím, Ïe ménû je
více pokud jde o kvalitu pfiedvádûní
produktu. Nemám problém s velikostí
prodejce, nemám nic ani proti prodej-
cÛm více znaãek. Problémem je, kdyÏ
ztrácíme zamûfiení na zákazníky
a hrdost na znaãku. A zejména kdyÏ
vidím, Ïe vût‰í víceznaãkoví prodejci
chtûjí posbírat co nejvíce moÏn˘ch
znaãek. Do jisté míry si myslím, Ïe tím
pfiicházíte o kvalitu a tím i o zákazníky.
Nejste tak silní, abyste si udrÏeli zákaz-
níky, kdyÏ dostateãnû nedbáte o znaã-
ku.A to obecn˘ postfieh o riziku, které

vypl˘vá z rÛstu. Zejména pokud jde
o Auto Palace musím fiíci, Ïe na trhu
pÛsobili mnoho let a pokud jde o pro-
dejní síÈ neodvádûli ‰patnou práci. Jin˘-
mi slovy, to, co jsme zdûdili je velmi
dobfie organizovaná síÈ a Auto Palace
má velk˘ podíl prodeje, protoÏe se na
na‰em celkovém objemu prodeje
v âeské a Slovenské republice podílí
asi ze 30 %.TakÏe jsou pro nás velk˘m
zákazníkem.Ale s Auto Palace diskutu-
jeme stejnû jako s jin˘mi prodejci,
u kter˘ch poÏadujeme ná‰ podíl zamû-
fiení na na‰i znaãku v jejich prodejnû.
Uvidíme, co budoucnost pfiinese. Mám
starosti o kohokoli, kdo pouze roste
bez soustfiedûní se na kvalitu prezenta-
ce produktÛ a znaãky.“

Hledáte také nové prodejce?
„Ano, zajisté, pfiedev‰ím ve velk˘ch

oblastech jako je Praha, Brno, na zfiete-
li máme také Ostravu, PlzeÀ, tedy
nûkterá vût‰í mûsta, kde nemÛÏeme
záviset pouze na jednom prodejci.To
dÛvod, proã jsme jmenovali pana
Dubu na‰ím druh˘m prodejcem v Pra-
ze. Je to v zásadû na‰e strategie, neu-
stále hledáme partnery, abychom mûli
rovnováhu mezi oblastí pro jednoho
prodejce, kde pro nûho mÛÏeme
vytvofiit podmínky pro potfiebnou
návratnost investic, a souãasnû pfied-
cházet vzniku nûkolika dominantních
skupin, aby tfieba jen jedna skupina
neovládala cel˘ trh.“

Je ve vašem hledání i místo pro
víceznačkové prodejce?

„Samozfiejmû. Jak jsem fiekl.Víceznaã-
kové prodejny pro nás nejsou problé-
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mem, protoÏe jsou vlastnû velmi silné
pfii vyhledávání synergií v rámci jejich
informaãních technologií, t˘mové prá-
ce a fiízení.To je dobré.A také samozfiej-
mû máme pro Mazdu prospûch z jin˘ch
vût‰ích znaãek. Pochopitelnû, Ïe pfii
tom dáváme pfiednost znaãkám, u kte-
r˘ch jsme pfiesvûdãeni, Ïe si tolik
nekonkurují. Napfiíklad u prestiÏních
znaãek není problém mezi Mazdou
a jimi. Z na‰eho pohledu tedy nemáme
problém s víceznaãkov˘mi prodejci, ale
poÏadujeme jedinou vûc, a to je odpoví-
dající podíl v prostoru i pfiístupu v rám-
ci prodejny.“

A jak vidíte možnou spolupráci
s Fordem v České republice?

„Jsme souãástí skupiny znaãek patfií-
cích Fordu, coÏ je rovnûÏ Volvo, Jaguar
a LandRover. JestliÏe jsou zde synergie
a pfiíleÏitosti,pak je samozfiejmû vyuÏije-
me.Ale peãlivû sledujeme,zda to pfiiná‰í
v˘hodu i pro Mazdu, neboÈ nejsme tak
silní ve strategii rÛstu. Strategií Mazdy
totiÏ není rÛst za kaÏdou cenu, strategií
Mazdy je rÛst s vût‰ím ziskem. TakÏe
nejsme znaãka velk˘m objemem prode-
je a na‰ím cílem není se jí stát. Na‰ím
cílem je vytváfiet ziskov˘ obrat pro na‰e
prodejce a pro nás. Jin˘mi slovy, fixní
náklady velkého prodejce, jsou také vel-
mi vysoké a musíte je platit kaÏd˘
mûsíc. JestliÏe tedy jako Mazda zabírá-
me u velkého prodejce v prodejnû pfiíli‰
mnoho místa, pak musíme také vytváfiet
dostateãn˘ obrat, aby takov˘ prodejce
mûl zisk.A proto na‰ím základním cílem
není vytváfiet velké dohody, pokud jde
o vybavení nebo budovy, ale poÏaduje-
me kvalitu prodeje.“

Jaké jsou nejbližší plány značky
Mazda?

„Zaãali jsme s Mazdou2. Musím fiíci,
máme velmi pûkn˘ pfiíjem objednávek.
Tento vÛz je jako vÏdy typickou Maz-
dou, velmi siln˘ v jízdní dynamice, ovla-
datelnosti, stabilitû a kvalitû.Vypadá vel-
mi dynamicky a je také hodnû odlehãe-
n˘.TakÏe je to pfiesnû takov˘ automo-
bil, kter˘ je podle nás vhodn˘ pro ães-
k˘ trh. Tento segment trhu je velmi
v˘znamn˘, ale nejsme v nûm dost silní.
TakÏe potfiebujeme získat mnoho
nov˘ch zákazníkÛ. Není to tak snadné,
jako kdyÏ jiÏ máte dobrou zákaznickou
základnu, a tak je na‰e strategie zaloÏe-
na na dob˘vání. S tímto automobilem
chceme urãitû na ãeském trhu rÛst,
stejnû jako s pfiíchodem Mazdy6 v pfií‰-
tím roce. S nimi, i s CX7 a modernizova-
nou Mazdou5, hodláme v pfií‰tím roce
v podstatnû zv˘‰it ná‰ podíl na trhu
a objem prodeje v âeské republice.“

Mazda2 je velmi pěkný malý
automobil, ale tak trochu jde pro-
ti současnému trendu. Dnes se
v České republice dobře prodávají
převážně jen laciná malá auta.

„Ceny jsme nastavovali velmi opatr-
nû, abychom Mazdu2 neposunuli pfií-
li‰ do segmentu prestiÏních vozÛ, pro-
toÏe chceme posilovat i na‰i síÈ
a samotnou znaãku.To musí jít spoleã-
nû. Pfii souãasné situaci v prodejní síti,
myslím tím v prostfiedí naklonûném
víceznaãkov˘m prodejnám, je pfiíli‰
brzy na to, abychom na trh uvedli
automobil s vysokou cenou. Chytrá
cena Mazdy2 je proto velmi konku-
renceschopná, takÏe oãekáváme sku-
teãnû velk˘ zájem. Na podzim jsme
obdrÏeli více neÏ 1200 Ïádostí o testo-
vací jízdy pfii dnech otevfien˘ch dvefií.
Máme velk˘ poãet objednávek a uvidí-
me, jak se tomuto vozu bude na trhu
dafiit.“

Kolik těchto modelů byste chtěli
v příštím roce prodat.

„Na‰ím cílem je 1000 vozÛ.“ 

A jak tomu bude s Mazdou6?
„Mazda6 je velmi siln˘ v˘robek.

Potvrzují to i první ohlasy v tisku a na
autosalonech. Vypadá to, Ïe samotn˘
automobil je velmi dobfie pfiijímán. Je
velmi v˘konn˘, dobfie ovladateln˘ a pfii-
ná‰í mimofiádnou kvalitu fiemeslného
zpracování.Tento automobil má schop-
nost získat pro sebe fiadu zákazníkÛ od
prestiÏních znaãek.A dobrou vûcí je, Ïe

se také stávající Mazda6 stále dobfie
prodává. Máme dobrou databázi zákaz-
níkÛ a máme potenciál pro rÛst na
trhu.TakÏe pokud jde o Mazdu6, kte-
rou uvedeme na trh v pfií‰tím roce,
oãekáváme, Ïe znaãnû pfiispûje k pfiíj-
mÛm na‰ich prodejcÛ.“

A konkrétní cíle prodeje Mazdy6
pro příští rok?

„V âeské republice chceme prodat
700 automobilÛ  a vyuÏít tak potenciál,
kter˘m tento automobil v daném seg-
mentu opl˘vá.“

Jak je to s prodejem užitkových
vozů Mazda?

„Podafiilo se nám dostat ná‰ nov˘
model CX7 do skupiny N1 a musím
fiíci, Ïe to je v tuto chvíli skuteãn˘
hrdina v na‰í nabídce. Máme na nûj

tolik objednávek, takÏe potfiebujeme
pro âeskou republiku více vyrábût.
Myslím, Ïe kdyÏ se podíváme na speci-
ální nabídku pro firemní zákazníky, je
Mazda v tomto na‰em tradiãním seg-
mentu velmi silná.A pfiitom nechceme
dávat pfiíli‰ velké slevy pro vozové par-
ky, pÛjãovny nebo automobily pro lea-
singové spoleãnosti, protoÏe zÛstatko-
vá hodnota tûchto vozÛ je pak po
dvou ãi tfiech letech o hodnû niÏ‰í.
A souãasná zÛstatková hodnota vozÛ
Mazda je v soukromém segmentu vel-
mi vysoká. Proto na tyto vozy nechce-
me dávat velké slevy. Máme zákazníky
zejména z men‰ích firemních vozo-
v˘ch parkÛ, ktefií poÏadují programy
pro leasing a vût‰í dodávky. Proto je

zahrneme do na‰í strategie pro rok
2008.“

Co pokládáte za menší vozový
park?

„Pro mû je odbûratelem men‰ího
mnoÏství firemních vozÛ zákazník, kte-
r˘ koupí více nebo alespoÀ tfii automo-
bily roãnû. JestliÏe jeden automobil
koupí v lednu, druh˘ v bfieznu a dal‰í
v prosinci, je to pro mû odbûratel men-
‰ího mnoÏství firemních vozÛ.“

Máte připraven nějaký speciální
program pro obchod s ojetými
vozy?

„V souãasné chvíli Mazda nemá Ïád-
n˘ program pro ojeté vozy. Od prodej-
cÛ vím, Ïe s vozy Mazda se dobfie
obchoduje. Prodejci nemají problém
ojeté vozy obratem prodat, takÏe v sou-

ãasnosti pro nû nemáme Ïádn˘ speciál-
ní podpÛrn˘ program.

Na koho chcete zaměřovat svůj
marketing v České republice?

„Chceme více propagovat na‰i filozo-
fii Zoom-zoom a s ní se obracet mno-
hem více na sebevûdomûj‰í a dynamiã-
tûj‰í mladou generaci s vy‰‰ím vzdûlá-
ním.Jak víte,na‰ím teritoriem byli dosud
mnohem více konzervativní zákazníci,
pro které byla dÛleÏitá pfiedev‰ím hod-
nota, kterou dostávají za své peníze.
Nyní se budeme orientovat na zákazní-
ky, ktefií se chtûjí odli‰it, protoÏe i my
chceme b˘t odli‰ní. Hodláme b˘t znaã-
kou, která je více pfiitaÏlivá a také na‰e
modelová fiada tomu odpovídá.“ v

Chceme více propagovat na‰i
filozofii Zoom-zoom a s ní se
obracet mnohem více na
sebevûdomnûj‰í a dynamiãtûj‰í
mladou generaci s vy‰‰ím
vzdûláním

Podíl značky Mazda na českém trhu s novými
osobními automobily

Pozn.: 1,505 % je dlouhodobý průměr
*) do roku 2003 prodej, od roku 2004 registrace
**) 2007 stav po 10 měsících
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SVAZ DOVOZCÒ AUTOMOBILÒ A SDRUÎENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRÒMYSLU VE SPOLUPRÁCI
S KLUBEM MOTORISTICK¯CH NOVINÁ¤Ò VYHLA·UJÍ 14. ROâNÍK ANKETY AUTO ROKU 2008 V âR.

AUDI A4 AUDI A5 AUDI R8 BMW X5 CADILLAC CTS CADILLAC ESCALADE

DODGE AVENGER DODGE NITRO FIAT 500CADILLAC SRX CITROEN C4 PICASSO/

GRAND C4 PICASSO CITROEN C-CROSSER

LEXUS LS 460/600h MASERATI
GRANDTOURISMO MAZDA 2 MAZDA CX-7 MERCEDES-BENZ

tfiídy C MITSUBISHI OUTLANDER

NISSAN QASHQAI NISSAN TIIDA NISSAN X-TRAIL OPEL ANTARA OPEL GT PEUGEOT 308

TOYOTA AURIS TOYOTA COROLLA SEDAN VOLKSWAGEN TIGUAN VOLVO C30 VOLVO V70/XC70

·KODA FABIARENAULT LAGUNA RENAULT TWINGO SMART FORTWO SUBARU IMPREZA SUBARU JUSTY

FIAT BRAVO FIAT LINEA FORD MONDEO HYUNDAI i30 CHRYSLER SEBRING JEEP COMPASS

JEEP PATRIOT JEEP WRANGLER KIA cee’d LADA KALINA LANCIA YPSILON LAND ROVER FREELANDER

TIPNùTE SI, KTER¯ VÒZ SE STANE AUTEM ROKU 2008 A VYHRAJTE CENY ZA VÍCE NEÎ 750 000 Kâ!
TIPOVAT MÒÎE KAÎD¯ OBâAN âR STAR·Í 18 LET. TIPOVAT MÒÎETE POMOCÍ TIPOVACÍHO LÍSTKU NEBO NA INTERNETU NA WWW.AUTOROKU.CZ
DO 30. 11. 2007. DOPL≈KEM JE DùTSKÁ V¯TVARNÁ SOUTùÎ. TÉMA JE STEJNÉ PRO OBù KATEGORIE – „AUTO PRO KAMARÁDY“. TIPOVACÍ LÍSTKY
A DùTSKÉ KRESBY POSÍLEJTE DO 30. 11. 2007 NA ADRESU P.O. BOX ã. 45, KAFKOVA 19, 160 41 PRAHA 6. VÍTùZOVÉ TIPOVACÍ SOUTùÎE VYLOSOVANÍ
ZA ÚâASTI NOTÁ¤E BUDOU ZVE¤EJNùNI V TISKU, NA WWW.AUTOROKU.CZ A SOUâASNù INFORMOVÁNI PÍSEMNù.
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TIPOVACÍ LÍSTEK
Jméno a pfiíjmení: ...............................................................................................................

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

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

Vá‰ tip na Auto roku 2008: ..................................................................................................

Podpis:

Prosíme laskavû o vyplnûní následujících nepovinn˘ch údajÛ:

Vûk: ............................. Vlastním vÛz: ❑ ano  ❑ ne  

Znaãka/typ: .........................................................................................................................

rok v˘roby: ..................

Správnû vyplnûn˘ lístek za‰lete do 30. 11. 2007 na adresu: Auto roku, P.O. Box ã. 45, Kafkova 19, 160 41 Praha 6.
Tipovat mÛÏete i na internetu: www.autoroku.cz. Odesláním tipovacího lístku s v˘‰e uveden˘mi údaji dáváte pofiádající
agentufie Car Communication souhlas se zpracováním osobních údajÛ podle posledního ãlánku úpln˘ch pravidel soutûÏe.
Ta najdete na www.autoroku.cz 

✃

CENY V TIPOVACÍ SOUTĚŽI

CENY V DĚTSKÝCH SOUTĚŽÍCH
I. KATEGORIE DO 10 LET – TÉMA: AUTO PRO KAMARÁDY

II. KATEGORIE 11–15 LET – TÉMA: AUTO PRO KAMARÁDY
(CENY JSOU PRO OBù KATEGORIE STEJNÉ)

1. MÍSTO: KOLO AUTHOR + MODEL AUTA + V¯TVARNÉ POT¤EBY
/CELKEM ZA 12 000 Kã/, 2. MÍSTO: KOLO AUTHOR + MODEL AUTA
/CELKEM ZA 9 000 Kã/, 3. MÍSTO: KOLO AUTHOR /ZA 6 000 Kã/,
4.–10. MÍSTO: MODEL AUTA.

V·ECHNY DùTI, KTERÉ SE ZÚâASTNÍ SOUTùÎE, OBDRÎÍ
AUTOMOBILOVÉ PEXESO.

1. CENA POUKÁZKA V HODNOTù 600 000 Kâ NA NÁKUP
JEDNOHO Z NOMINOVAN¯CH VOZÒ

P¤ENOSNÁ NAVIGACE 
GARMIN NÜVI 760 ZA 15 000 Kã

2.–4.
CENA

5.–10.
CENA

SADA KOL ALCAR
Z LEHKÉ SLITINY ZA
10 000 Kã

11.–20.
CENA

OLEJ CASTROL ZA 2 000 Kã

P A R T N E ¤ I :

M E D I Á L N Í  P A R T N E ¤ I :

H L A V N Í  M E D I Á L N Í  P A R T N E ¤ I :

WWW.AUTOROKU.CZ
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TOM ARMITAGE, AUTOMOTI-
VE NEWS EUROPE

Volkswagen pracuje na desetiletém
strategickém plánu, jehoÏ cílem je pfie-
konat propast, která jej dûlí od Toyoty
pokud jde o produktivitu a zisk. Nej-
vy‰‰í v˘konn˘ pfiedstavitel Martin Win-
terkorn stanovil prodejní cíle a finanã-
ní plány, neboÈ se snaÏí dohnat auto-
mobilku, která VW bûhem uplynul˘ch
sedmi let v oblastech prodeje a zisko-
vosti pfiedstihla. Zasvûcenci tvrdí, Ïe
Winterkorn má Toyotu na zfieteli od
okamÏiku, kdy se na zaãátku roku ujal
ve Wolfsburgu své funkce. Zavázal se
tehdy, Ïe u VW dosáhne lep‰í produkti-
vity a vy‰‰ích ziskÛ.

Wiedeking souhlasí
V bfieznu Winterkorn na tiskové kon-

ferenci oznámil: „Bûhem uplynul˘ch
pûti, ‰esti let nás Toyota pfiedstihla
a my máme v plánu sníÏit tento její
náskok.“ Wendelin Wiedeking, nejvy‰‰í
v˘konn˘ ‰éf v˘robce sportovních
automobilÛ Porsche, souhlasí s tím, Ïe
Toyota stanovila laÈku.Wiedeking, kte-
r˘ je ãlenem dozorãí rady VW, je tím,
komu se v loÀském roce pro svou spo-
leãnost podafiilo získat 31% podíl ve
Volkswagenu. Oãekává se proto, Ïe na
budoucím v˘voji VW bude mít stále
dÛleÏitûj‰í roli.

Volkswagen nyní opakuje to, co Win-
terkorn dûlal v dobû, kdyÏ byl nejvy‰‰í
v˘konn˘m pfiedstavitelem Audi, pres-
tiÏní znaãky koncernu VW. Za svého
tehdej‰ího pÛsobení zv˘‰il produktivi-
tu a inicioval plán Route 15. Jedná se
o podrobnû vypracovan˘ plán rÛstu
zaloÏen˘ na rozsáhlé fiadû nov˘ch
modelÛ.

Stanovení cílů pro rok 2018
V souãasnosti manaÏefii VW stanovu-

jí cíle pro rok 2018.Volkswagen pracu-
je na „urãitém druhu desetiletého plá-
nu, kter˘ se ptá, kde chceme stanout
za deset let?“ sdûlil mluvãí. Odmítl ale
debatu o podrobnostech. Plán se stále
koncipuje a bude podle nûj zahrnovat
prodejní a finanãní cíle. K jeho zvefiej-
nûní by mûlo dojít do konce leto‰ního
roku.

Automobilky jako BMW a Daimler
rovnûÏ nedávno sdûlily, Ïe uskuteãÀují
podrobné strategické prozkoumání
svého podnikání. Také francouzsk˘
koncern PSA Peugeot-Citroën brzy
oznámí své nové strategické smûfiová-
ní. Nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedstavitel
Renaultu Carlos Ghosn uÏ vloni pfied-
loÏil tfiílet˘ plán.

V rozmezí fiskálních let 2003 a 2007
vzrostl globální prodej vozÛ Toyota
z 6,1 milionu na 8,5 milionu.Analytici
tvrdí, Ïe tomu tak bylo ãásteãnû díky
vãasnému zavedení populárních vozÛ

SUV a americk˘ch pickupÛ a silné
pozici znaãky na americkém trhu. Pro-
vozní ziskové rozpûtí Toyoty se zlep‰i-
lo z 8,2 % na 9,3 %.

Odlišná tempa růstu
Prodej VW ve stejném období rostl

pomaleji, neboÈ spoleãnost zápasila
s nízkou poptávkou v Evropû, problé-
my s pracovníky ve své nûmecké továr-
nû a nepfiízniv˘mi devizov˘mi kurzy.
Celosvûtov˘ prodej VW se zv˘‰il na 5,7
milionu v roce 2006 z 4,98 milionu
vozidel v roce 2002.

„Pokud se pfiibliÏujeme k Toyotû, pfii-
bliÏujeme se k ní z hlediska cílÛ
v oblasti produktivity,“ fiekl mluvãí VW.
„Finanãní stránka s tím souvisí: jestliÏe
jste vysoce produktivní, jste vysoce zis-
koví.“

Prodej vozidel skupiny VW vzrostl
za prvních sedm mûsícÛ tohoto roku
o 8 % na 3,6 milionu vozÛ. Zdá se, Ïe
skupina podle v‰eho prolomí svÛj
celoroãní cíl 6 milionÛ vozidel, a to
díky silné poptávce, a to obzvlá‰tû díky
trhÛm v rozvojové ãásti svûta.

VW má v‰ak i nadále slabiny. Pokud
chce dohonit Toyotu, potfiebuje upev-
nit svou pozici na americkém trhu
a zv˘‰it objem prodeje aniÏ tím ohrozí
ziskovost, fiíkají analytici.

Pokud jde o produktivitu, VW by
mûl zlep‰it design a naãasování na
trhu.Analytici fiíkají, Ïe v této oblasti se
také mÛÏe od Toyoty uãit. ¤íkají také,
Ïe klíãové je sdílení dílÛ a prodlouÏení
Ïivotnosti komponent.

Nathan Kohlhoff, analytik automobi-
lového odvûtví u firmy Unicredit
v Mnichovû, fiíká, Ïe VW sv˘mi plány
vyrábût více men‰ích automobilÛ ris-
kuje rozfiedûní ziskovosti. „Je otázkou,
zda je zde dostatek komponent, které
je moÏné sdílet u rÛzn˘ch modelÛ, aby
se tak dosáhlo úspor v nákladech, kte-
ré k v˘robû men‰ích automobilÛ
potfiebují,“ fiekl.

VW je na dobré cestû zdokonalit
provozní operace.V rámci celé skupi-
ny dochází ke sdílení platforem
a modulÛ. Je na tom zaloÏen Winter-
kornÛv plán pro moduly pohonného
ústrojí s pfiíãnû a podélnû uloÏen˘mi
motory.

Analytik Albrecht Denninghoff
z Commerzbank fiekl, Ïe VW úspû‰nû
zavádûl zlep‰ení, a to jak po v˘robní,
tak finanãní stránce. Do‰lo k tomu za
pÛsobení pfiedchozího nejvy‰‰ího
v˘konného fieditele Bernda Pischet-
sriedera a b˘valého nejvy‰‰ího v˘kon-
ného fieditele a souãasného pfiedsedy
pfiedstavenstva Ferdinanda Piëcha.
„Winterkorn nemusí zaãínat od nuly,
aby tuto vizi uvedl do Ïivota,“ fiekl
Denninghoff. „Tato skuteãnost ãiní
plán na dohnání Toyoty dÛvûryhodnûj-
‰ím.“ v

Volkswagen se snaží dohnat Toyotu
pomocí desetiletého plánu

AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Pfiíbûh má ve‰keré ingredience
v˘pravného románu: rodinná dynastie,
smûlé obchodní dohody, a samozfiej-
mû, rychlé automobily.Ve stfiedu ve‰ke-
rého dûní je nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedsta-
vitel Porsche a ãlen dozorãí rady Volks-
wagenu Wendelin Wiedeking.

Po Wiedekingov˘m vedením si Pors-
che za 5 miliard eur zajistilo tfietinov˘
podíl ve skupinû Volkswagenu. Pors-
che jako nejvût‰í akcionáfi Volkswage-
nu má nyní právo rozhodovat o jeho
budoucnosti.Tento krok rovnûÏ ãiní
ménû pravdûpodobn˘m nepfiátelské
pfievzetí Volkswagenu.

Od té doby, kdy Porsche koupilo
svÛj podíl, se hodnota akcií Volkswage-

nu témûfi zdvojnásobila. Jednalo se
o krok fiízen˘ Wiedekingem, jak fiíká
Wolfgang Porsche, kter˘ je hlavou
rodiny Porsche-Piëch. „Wiedeking
k nám pfii‰el s nápadem. Porsche je
úspû‰ná firma, ale vyrábí pouze
100 000 automobilÛ roãnû. Potfiebuje-
me partnera, se kter˘m bychom sdíleli
náklady na v˘voj,“ sdûlil 29. ãervence
novinám Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. Pozorovatelé z VW jsou zvûdaví,
zda Wiedeking dokáÏe nûkterá z kou-
zel, která se mu povedla u Porsche,
uskuteãnit i s automobilov˘m gigan-
tem z Wolfsburgu.

WIedeking, odborník na strojírenství
a v˘robu, se stal nejvy‰‰ím v˘konn˘m
pfiedstavitelem Porsche v roce 1993.

V té dobû byl tento v˘robce sportov-
ních automobilÛ zraniteln˘ vÛãi drav-

cÛm a tûÏce závisl˘ na modelu 911,
kter˘ se prodával souãasnû se zastará-
vajícími kupé 968 a 928.V souãasnosti
Porsche vyrábí tfii úspû‰né modely
a v tomto roce by se mûly po tfiinácté
za sebou zv˘‰it jeho pfiíjmy.

Souãástí Wiedekingova úspûchu
bylo roz‰ífiení pfiitaÏlivosti znaãky, aniÏ
se dostal pod zlom. Napfiíklad navzdo-
ry obavám, Ïe to nebude vyhovovat
sportovnímu image znaãky, se prestiÏ-
ní SUV Cayenne na urãitou dobu stal
pátefií obchodního úspûchu Porsche
v USA.Wiedeking doufá, Ïe pfiipojení
ãtvrté modelové fiady v roce 2009,
sedanu Panamera pfiipomínajícího
kupé, pfiinese stejn˘ rozkvût jako
Cayenne. v

Po stabilizaci Porsche se Wiedeking pouští do VW

MARTIN WINTERKORNh

WENDELIN WIEDEKINGh
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NEJVYŠŠÍ VÝKONNÝ
PŘEDSTAVITEL PORSCHE
SE CHYSTÁ NA VELKÝ
KROK POTÉ, CO PADL
ZÁKON O HLASOVACÍCH
PRÁVECH AKCIONÁŘŮ

WILLIAM BOSTON,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Pfied pár lety mohl obrat k lep‰ímu,
uskuteãnûn˘ Wendelinem Wiedekin-
gem s firmou Porsche, vypadat jako
pouhá zahfiívací rozcviãka pro to, co
se chystá udûlat s mnohem vût‰í skupi-
nou Volkswagen.

KdyÏ Evropsk˘ soudní dvÛr 23. fiíjna
podle v‰eho oãekávání zru‰il zastaral˘
nûmeck˘ zákon o VW, je témûfi jisté, Ïe
Porsche zv˘‰í svÛj souãasn˘ podíl
v automobilce ve Wolfsburgu ze 31 %
na vût‰inov˘ch 51 %.Tento krok umístí
nejvy‰‰ího v˘konného ‰éfa Porsche
Wiedekinga do sedla a vyvolá u nejvût-
‰ího sériového v˘robce automobilÛ
zmûny, které pocítí celé odvûtví. „KaÏ-
d˘ ví, Ïe se toho musí mnoho udûlat,“
sdûlil Automotive News Europe
v nedávném rozhovoru Wiedeking.

Odlišné rozměry
KdyÏ Wiedeking v roce 1993 pfie-

vzal vedení u Porsche, byl nûmeck˘
v˘robce sportovních automobilÛ uváz-
l˘ v neutralitû.V˘robní systém spoleã-
nosti byl naru‰en˘, mûl ‰patnou pozici
vÛãi dolaru a vyrábûné automobily
byly pfiedraÏené.

Wiedeking si vzal ponauãení z v˘rob-
ního systému Toyoty a podnítil rÛst pro-
duktivity Porsche o 30 %.Do roku 1996
zkrátil dobu, kterou automobilce trva-
lo vyrobení své vlajkové lodi, modelu
911, ze 120 hodin na 45 hodin
a urychlil v˘voj nov˘ch modelÛ ze
sedmi na tfii roky.

Wiedeking si za obrat Porsche k lep-
‰ímu vyslouÏil respekt v rámci celého
automobilového prÛmyslu.Av‰ak VW
není Porsche. Pokud jde o v˘robu,
VW je ‰edesátkrát vût‰í neÏ Porsche.
VW má také ãtyfii naprosto nezávislé
hlavní znaãky – VW,Audi, Seat a ·koda,
z nichÏ kaÏdá má svou historii, vedení,
pracovní sílu a tûÏce vydobyté území,
které je tfieba chránit.

Pfiemûna tohoto gigantu, o kterém
se mnozí domnívají, Ïe se ani nepfiibli-
Ïuje dosaÏení svého úplného potenciá-
lu, v prosperující vysokooktanov˘
stroj, nebude jednoduchá.

Žádná přítěž
Wiedeking je v‰ak moÏná právû tou

nejlep‰í osobou, která se s tímto úko-
lem  vypofiádá. Nikdo z vnitfiku impé-
ria VW by toho nebyl schopen. „Pors-
che nemá Ïádnou historickou pfiítûÏ,
takÏe mÛÏe vstoupit a zavést zmûnu,
jestliÏe nemá smysl urãité struktury
udrÏovat,“ fiíká Jens Schattner, analytik
automobilového odvûtví u soukromé
banky Sal Oppenheim ve Frankfurtu.
Wiedeking, ãlen dozorãí rady VW jiÏ
tento proces zahájil. „Nikdy jsem

nepracoval usilovnûji jako za uplynulé
dva roky,“ fiekl.

Wiedeking cítí, Ïe je dÛleÏité b˘t
vût‰inov˘m vlastníkem. ¤ekl, Ïe je
mnohem snaz‰í dát vûci do pohybu,
kdyÏ je jasné, kdo spoleãnost vlastní.
Jakmile Porsche pfievezme kontrolu,
bude Wiedeking tlaãit na vedení VW,
aby vybrousilo v˘robní proces
a zejména jemnû vyladilo spolupráci
mezi znaãkami v rámci koncernu.

Skupina VW kupodivu málo vyuÏívá
synergií mezi sv˘mi jednotliv˘mi divi-
zemi, a to zejména mezi VW a Audi.
Schattner ze Sal Oppenheim pfiedpoví-
dá, Ïe mnohem více procesÛ bude
centralizováno na úrovni skupiny.

Martin Winterkorn, kter˘ 1. ledna
pfievzal funkci nejvy‰‰ího v˘konného
pfiedstavitele VW, jiÏ nûkteré hlavní
zmûny provádí. Nedávno vyhlásil
ambiciózní desetilet˘ plán, kter˘ poãí-
tá s dohnáním Toyoty pokud jde o zisk
a produktivitu.

Zeptejte se Winterkorna
„Winterkorn,“ fiekl Wiedeking, „ pra-

cuje velmi tvrdû a mnû se líbí to, jak
pracuje.“

Pokud v‰ak máte nûjaké pochybnos-
ti o odhodlání Wiedekinga provést ve
VW mnohem zásadnûj‰í zmûny, poho-

vofite si s Berndem Osterlohem, ‰éfem
vlivné odborové rady.

Pokud by mûl Porsche pfievzít vût‰i-
nu VW, tak jako se oãekává,Wiedeking
má v plánu omezit poãet kfiesel pro
pracovníky VW v dozorãí radû skupi-
ny Porsche-VW na polovinu, pfiestoÏe
poãet pracujících ve VW pfievy‰uje
poãet pracujících u Porsche. Osterloh
fiíká, Ïe Wiedekinga nechá pfiedvolat
k soudu. Wiedeking odmítl schÛzku
s odborovou radou VW kvÛli tomuto
problému. Pracovníci VW mají stále
o 20 % vût‰í plat neÏ jak˘ je prÛmûrn˘
plat v nûmeckém automobilovém prÛ-
myslu. Zdá se v‰ak, Ïe Wiedeking se
rozhodl, Ïe tuãné roky u VW jsou
pryã.

Nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedstavitel Pors-
che podle v‰eho získá i silnou pozici
v oblasti strategie t˘kající se modelÛ.
Wiedeking fiekl: „Portfolio znaãek je
dobré, ale kaÏd˘ automobil v rámci
znaãky musí vydûlávat peníze. Není
zde Ïádn˘ prostor pro koníãky, vÛbec
Ïádn˘.““

KdyÏ byl v tomto kontextu dotázán
na superautomobil Bugatti Veyron, kte-
r˘ stojí více neÏ 1 milion eur, vyÏaduje
obrovské zdroje ve v˘voji a prodává se
jen v malém poãtu, Wiedeking fiekl:
„Zeptejte se Winterkorna.“ v

Volkswagen
je připraven na novou éru

KEITH CRAIN,
AUTOMOTIVE NEWS

V srpnu spoleãnost Cerberus Capital
Management neoãekávanû jmenovala
Boba Nardelliho pfiedsedou správní
rady a nejvy‰‰ím v˘konn˘m pfiedstavi-
telem svého novû nabytého pfiírÛstku,
automobilky Chrysler.

Jmenování b˘valého pfiedstavitele
General Electric a b˘valého nejvy‰‰ího
v˘konného fieditele americké organiza-
ce pro dÛchodce Home Depot na pozi-
ci ‰éfa Chrysleru srazilo Toma La Sordu
na pozici ã. 2 a hlavního provozního
fieditele Erica Ridenoura zanechalo bez
práce.

Jednalo se tak trochu o pfievrat.V pfied-
chozích t˘dnech byli lidé z firmy Cerbe-
rus k vedení Chrysleru velmi vstfiícní
a fiíkali,Ïe Ïádné zmûny neplánují.Zdá se,
Ïe lidé od Cerberu, ktefií mají ve sv˘ch
fiadách mnoho b˘val˘ch zamûstnancÛ
z GE, jsou mnohem spokojenûj‰í s dal‰ím
b˘val˘m pfiedstavitelem GE navzdory
jeho kontroverznímu postavení.To samé
platí pro jejich bankéfie.

V˘bûr Nardelliho má ale mnoho stin-
n˘ch stránek.

Zaprvé, Cerberus pfii‰el o dva muÏe
z v˘roby: nejen o Ridenoura, ale také
o b˘valého nejvy‰‰ího v˘konného ‰éfa
znaãky Volkswagen Wolfganga Berhar-
da, kter˘ pracoval jako poradce firmy
Cerberus a po v˘bûru Nardelliho ztratil
zájem. V souãasnosti nemá Chrysler
pod správou Cerberusu na nejvy‰‰ích
pozicích Ïádného ‰éfa pro v˘robu.To
je opravdu problém.

Pfiipomíná mi to dobu, kdy pfiedseda
pfiedstavenstva General Motors John
Smale pfiivedl Rona Zarrellu, kter˘
obratem nabral mnoho skvûl˘ch
v˘konn˘ch pfiedstavitelÛ, ktefií nemûli
Ïádné zku‰enosti v automobilovém
odvûtví. Oni a Zarrella jsou uÏ do jed-
noho pryã.

Také do spoleãnosti Home Depot
Nardelli pfiivedl spoustu skvûl˘ch ‰éfÛ.
Pokud to v‰ak zopakuje u Chrysleru,
bude mít skupinu lidí, ktefií jednodu‰e
nebudou vûdût co dûlat. Potfiebuje své
‰éfy z Chrysleru a jejich ve‰keré
základní znalosti. Bylo to jiÏ fieãeno
milionkrát, ale automobilov˘ prÛmysl
je jin˘m odvûtvím a trvá dlouho, neÏ to
nûkdo pochopí.

Na druhou stranu Nardelli by mohl
b˘t druh˘m Sergiem Marchionnem,
kter˘ ‰éfuje skupinû Fiat a je jedním
z nejlep‰ích v˘konn˘ch ‰éfÛ v automo-
bilovém prÛmyslu. Marchionne, práv-
ník a úãetní z Toronta, kter˘ Ïil ve ·v˘-
carsku, pfievzal nejvy‰‰í pozici u Fiat
bez jakékoli zku‰enosti s automobily.

Vede Fiat jako obchod a ponechává
lidem se zku‰enostmi v automobilo-
vém prÛmyslu, aby ãinili rozhodnutí.
Jeho úspûch u Fiatu je pozoruhodn˘. Je
v˘znamn˘m v˘konn˘m pfiedstavitelem.

Doufejme, Ïe v zájmu Chrysleru, Nar-
delli bude dal‰ím Marchionnem. v

OTOČENÍ VYPÍNAČEM NA STARTU NOVÉHO CHRYSLERU: VICEPREZIDENT TOM LASORDA, PREZIDENT
ODBORŮ UAW RON GETTELFINGER A NOVÝ NEJVYŠŠÍ ŠÉF BOB NARDELLI

h

Je Nardelli
v roli nového
šéfa Chrysleru
tím správným
mužem?
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Spoleãnost Ford Motor uzavfiela
smlouvu s rumunskou vládou o koupi
automobilky ve mûstû Craiova na jiho-
západû Rumunska. Prezident a generál-
ní fieditel spoleãnosti Ford of Europe
John Fleming podepsal patfiiãné doku-
menty spolu s ministersk˘m pfiedse-
dou Rumunska Calinem Popescu-Tari-
ceanuem. Podle ní Ford za podíl ve
v˘‰i 72,4 % zaplatí rumunské vládû 57
milionÛ eur (asi 1,56 mld. Kã). ZároveÀ
se zavázal investovat dal‰ích 675 milio-
nÛ eur (18,5 mld. Kã) do modernizace
závodu. Od roku 2012 bude Ford
v Rumunsku investovat pfiibliÏnû mili-
ardu eur (27,5 mld. Kã) roãnû. Poãet
zamûstnancÛ závodu se témûfi zdvojná-
sobí ze souãasn˘ch 3900 na 7000.

„Aãkoli v tomto stádiu nechci b˘t
pfiíli‰ konkrétní ohlednû vozu, kter˘
budeme v Craiovû vyrábût, mohu
potvrdit, Ïe zaãneme mal˘m automobi-
lem. Bude vznikat v˘hradnû zde a pfied-
pokládáme, Ïe aÏ 90 % produkce pÛjde
na export,“ informoval Fleming.

JenÏe úsmûvy pro novináfie a oficiál-
ní prohlá‰ení, zvefiejnûného v záfií, je‰-
tû neznamenají jistotu, Ïe k celé slibo-
vané transakci skuteãnû dojde.Vûfiitelé
Daewoo Motors totiÏ hrozí vymáhá-
ním dluhÛ korejské spoleãnosti od

nov˘ch majitelÛ automobilky. Navíc
Evropská komise ‰etfií, zda specifické
podmínky privatizace, které pro tento

pfiípad vytvofiila rumunská vláda,
nejsou v rozporu se pfiedpisy EU.
Rumunsko je od zaãátku roku ãlenem
EU a musí se fiídit spoleãn˘mi podmín-
kami obchodu.

Automobilka v Craiovû vznikla
v roce 1976 jako spoleãn˘ podnik
rumunské vlády s Citroënem na licen-

ãní v˘robu  francouzsk˘ch vozÛ.V˘ro-
ba kromû montáÏe zahrnovala jak
karosárnu, tak i produkci motorÛ
a pfievodovek. První vozy vyjely pod
jménem Oltcit aÏ v fiíjnu 1981. PÛvodní

velkorys˘ projekt na produkci 300 000
vozÛ roãnû byl brzy redukován na
130 000 vozÛ, ale ve skuteãnosti nikdy
nebylo pfiekroãeno 50 000 vyroben˘ch
aut za rok.

Pozdûji automobilka pfie‰la do majet-
ku korejské Daewoo Motors, která zde
plánovala vybudovat svou evropskou
základnu.Po krachu korejské spoleãnosti
nebyla továrna zafiazena mezi aktiva,kte-
rá pfievzalo GM.V Craiovû pokraãovala
v˘roba star‰ích modelÛ Daewoo pfiede-
v‰ím urãen˘ch na v˘voz do zemí b˘valé-
ho Sovûtského svazu.V roce 2006 zde
bylo vyrobeno 24 000 vozÛ.V roce 2006
továrnu odkoupila za 51 milionÛ dolarÛ
(a dal‰ích deset milionÛ vynaloÏila na
sanaci dluhÛ automobilky) rumunská
vláda, aby vytvofiila podmínky pro její
novou privatizaci.Zájem o továrnu proje-
vil i koncern GM,Renault a rusk˘ oligar-
cha Oleg Dûripaska,kontrolující automo-
bilky GAZ a LDV. JenÏe s GM vzhledem
k pfiedchozímu odmítnutí Rumuni
nechtûli jednat a Renault by vzhledem
k vlastnictví nedaleké Dacie získal
v Rumunsku takfika monopolní postave-
ní. Logick˘m favoritem a nakonec jedi-
n˘m váÏn˘m uchazeãem zÛstal Ford,
u nûhoÏ byla vzhledem k chybûjícím
v˘robním kapacitám ve v˘chodní Evro-
pû nejvût‰í pravdûpodobnost, Ïe bude
do továrny ve velké mífie investovat. v

Ford míří do Rumunska

VE FRANKFURTU JEŠTĚ VŠE VYPADALO KRÁSNĚ: PREZIDENT FORD OF EUROPE JOHN FLEMING
A RUMUNSKÝ PREMIÉR CALIN POPESCU-TARICEANU

h

JAMES FRANEY & LYLE
FRINK, AUTOMOTIVE NEWS
EUROPE

Nová továrna spoleãnosti Ford of
Europe zaãne na konci pfií‰tího roku
vyrábût mal˘ automobil.

„Mohu potvrdit, Ïe v˘robu zahájíme
mal˘m automobilem vyrábûn˘m v Kra-
jové,“ fiekl na tiskové konferenci na
autosalonu ve Frankfurtu nejvy‰‰í
v˘konn˘ pfiedstavitel  spoleãnosti Ford
of Europe John Fleming. Fleming odmí-
tl odhalit dal‰í podrobnosti, ale fiekl, Ïe

automobil nebude konkurentem pro
nízkorozpoãtov˘ rodinn˘ automobil
Logan od Renaultu. Logan v Rumunsku
vyrábí poboãka Renaultu Dacia.

Fleming fiekl, Ïe za rozhodnutím
Fordu koupit b˘valou továrnu Dae-
woo v Craiovû, 110 km západnû od
Bukure‰ti, stálo poskytnutí úlevy jeho
vzdálen˘m montáÏním závodÛm
v západní Evropû a v Rusku. „Nejedná
se o stûhování ze západní Evropy,“
fiekl Fleming. „Oãekáváme, Ïe 90 %
toho, co vyrobíme v Craiovû, se bude
vyváÏet.“

Ford za 72,4% podíl v továrnû v Crai-
ovû zaplatil rumunské vládû 57 milio-
nÛ eur.Americká automobilka kromû
toho bude investovat 675 milionÛ eur
do roz‰ífiení kapacity továrny
z 200 000 na 300 000 vozidel za rok.
Poãet pracovníkÛ v továrnû se témûfi
zdvojnásobí z 3900 na 7000.

Podpora odvětví
dodavatelů 

Rumunsk˘ ministersk˘ pfiedseda Calin
Popescu-Tariceanu fiekl, Ïe jedno nové
místo v továrnû vytvofií ãtyfii pracovní

místa v dodavatelském prÛmyslu. „Díky
této investici má Rumunsko velkou ‰anci
stát se nejvût‰ím centrem automobilové
v˘roby ve v˘chodní Evropû,“ fiekl.

Ford vyjednával s rumunskou vládou
o koupi továrny, ale koneãné schválení
bylo zdrÏeno poté, co Ford trval na
zárukách, Ïe nebude zodpovûdn˘ za
jakékoli pfiedchozí dluhy. ¤editel
obchodní strategie spoleãnosti Ford of
Europe Lyle Watters fiekl: „Îádáme spe-
ciální legislativu a oãekáváme, Ïe
zákon bude schválen bûhem ‰esti t˘d-
nÛ.“ v

Ford bude v Rumunsku vyrábět malý automobil

Ford žádá od Rumunů: Promiňte
továrně dluh
PRODEJ TOVÁRNY V KRA-
JOVÉ STÁLE ZDRŽUJE
OČEKÁVANÝ NOVÝ
ZÁKON, KTERÝ BY MĚL
PROMINOUT JAKÉKOLI
„SKRYTÉ ZÁVAZKY“

LYLE FRINK,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Ford poÏaduje, aby rumunská vláda
legálnû prominula ve‰keré minulé dlu-
hy b˘valého montáÏního závodu spo-
leãnosti Daewoo Romania v Craiovû
pfiedtím, neÏ jej americká automobilka
koupí. „Rumunská vláda by mûla mít
speciální zákon zaji‰Èující, aby tam
nebyly Ïádné skryté závazky,“ fiekl

mluvãí spoleãnosti Ford of Europe
Tom Malcolm.

Ford zÛstal jedin˘m zájemcem
o továrnu v Craiovû, 110 km od Buku-
re‰ti, s kapacitou v˘roby 200 000 vozÛ.
PoÏadavek Fordu zdrÏoval projekt, kte-
r˘ vefiejnû podpofiil i rumunsk˘ minis-
tersk˘ pfiedseda Calin Popescu-Taricea-
nu, kter˘ byl kdysi rumunsk˘m dovoz-
cem vozÛ znaãky Citroën.

Spoleãnost Daewoo v roce 2000
zbankrotovala. V roce 2002 General
Motors koupilo vût‰inu továren jihoko-
rejské automobilky.Av‰ak u tûch tová-
ren, které nepfievzalo, zÛstal problém
vyrovnání dluhÛ bûhem pfievodu na
nové vlastníky. KdyÏ rumunská vláda
rovnou koupila továrnu v Craiovû, aby
ji mohla znovu prodat novému investo-

rovi, mnoho b˘val˘ch poboãek spoleã-
nosti Daewoo vzneslo poÏadavek na
uhrazení dluhÛ pfievy‰ujících 300 mili-
onÛ dolarÛ (v souãasnosti 220 milionÛ
eur).

Teodor Atanasiu, ‰éf rumunské agen-
tury pro privatizaci AVAS, potvrdil, Ïe
Ford poÏaduje patfiiãnou legislativu.
Skuteãné fie‰ení poÏadavku Fordu
pravdûpodobnû pfiijde od Sebastiana
Vladescu, ‰éfa privatizaãní komise
Daewoo Romania a b˘valého rumun-
ského ministra financí. Popescu-Tari-
ceanu ho povûfiil, aby zajistil úspû‰n˘
prÛbûh prodeje. „Nikdo z vlády,
s v˘jimkou pana Vladesca, nemá tu‰ení
kdy zákon zaãne platit,“ fiekl Dan Var-
die, fieditel rumunského vydavatelství
Automedia.

Dobře známý problém
V jin˘ch b˘val˘ch továrnách spoleã-

nosti Daewoo uplatÀované nároky
zahrnovaly dluhy vÛãi jin˘m poboã-
kám Daewoo za nezaplacené sluÏby
a nezaplacené dluhy vládám za sociální
poji‰tûní, danû a celní poplatky.V roce
2005 nedobytné dluhy témûfi pfiekazily
prodej závodu firmy Daewoo FSO ve
Var‰avû v Polsku ukrajinské automobil-
ce UkrAVTO.

Pfiípadné dluÏné závazky továrny
v Craiovû se staly jedním z dÛvodÛ,
proã jiné strany, které o ni mûly
zájem, nakonec své pÛvodní nabídky
nepfiedloÏily. Zdroj z GM fiekl: „PoÏá-
dali jsme rumunskou vládu o vyjasnû-
ní, ale nedostali jsme solidní odpo-
vûì.“ v
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Bezkonkurenční výbava,
bezkonkurenční cena: 264 990 Kč

Spotřeba a emise CO2 pro model Fiesta 1.3/70 k: město/mimo město/kombinovaná 8,1/4,9/6 l/100 km; CO2: 144 g/km. Na nabídce se podílí FORD MOTOR COMPANY společně s participujícími autorizovanými
partnery Ford. Foto je pouze ilustrační.

Sportovní i elegantní, překvapivě prostorná. Fiesta Fashion má
ve výbavě Fashion klimatizaci, ABS, rádio s přehrávačem, 
2x airbag, el. ovládaná přední okna, mlhovky, posilovač 
řízení, centrální zamykání, kožený volant, el. ovládaná 
a vyhřívaná zrcátka, boční lišty v barvě karoserie, 
palubní počítač atd. Ušetříte až 74 000 Kč! 
Kdo jiný vám to nabídne? Více u prodejců Ford, na www.ford.cz 
nebo 800 555 109. 

FordFiesta
Fashion

Feel the difference
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VLADIMÍR RYBECKÝ,
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BUDAPEŠŤ | Zabránit nehodám varo-
váním fiidiãÛ o pfiípadném nebezpeãí
hrozícím od ostatních vozidel je hlav-
ním cílem spoleãnosti GM pfii v˘voji
nov˘ch komunikaãních systémÛ ozna-
ãovan˘ch jako V2V (z angl.Vehicle to
Vehicle, tedy z vozidla do vozidla).
Vozidla vybavená tûmito systémy
budou moci vzájemnû komunikovat
a vymûÀovat si informace o své pozici
a rychlosti. ¤idiãe pak dokáÏí v pfiedsti-
hu upozornit na to, Ïe jin˘ automobil
jede v jejich slepém úhlu, Ïe stojí
v místû, kde bude obtíÏné si jej v‰im-
nout, nebo Ïe se chystá vjet do stejné
kfiiÏovatky jako jin˘ fiidiã.

Projekty V2V
Z anal˘zy pfiíãin dopravních nehod

vypl˘vá, Ïe u 60 % nehod je potenciál
pfiedejít jim pomocí komunikace mezi
vozidly. Pfiitom moderní automobily
jsou vybaveny mnoha systémy, které
vytváfiejí pfiedpoklady pro komunikaci
s jin˘mi vozidly i s okolím. Prostfiednic-
tvím GPS si automobily mohou vymû-
Àovat pfiesné údaje o své poloze
a vyhodnocením ãinnosti rÛzn˘ch
systémÛ ve voze lze v pfiedstihu varo-
vat jiné fiidiãe pfied blíÏícím se nebez-
peãím.

Komunikací mezi vozidly se zab˘vá
nûkolik projektÛ, sdruÏujících nejrÛz-
nûj‰í organizace vãetnû automobilek
a nejv˘znamnûj‰ích subdodavatelÛ.
Tûmi nejv˘znamnûj‰ími jsou americk˘
VSC, japonsk˘ ITS a evropské Will-
Warn, Car2Car, NOW a Intersafe. JenÏe
pro komunikaci je potfieba vytvofiit
jednotn˘ systém. General Motors
v rámci Konsorcia pro komunikaci
dvou automobilÛ spolupracuje s fiadou
dal‰ích automobilek a subdodavatelÛ
na vytvofiení spoleãného evropského
prÛmyslového standardu pro technolo-
gie V2V a V2I (Vehicle to Infrastructu-
re).

Budoucnost ze současných
komponent

„¤ízení automobilu je velmi sloÏi-
t˘m úkolem. Informace o tom, kde je
jin˘ fiidiã a kam smûfiuje, mÛÏe mít pfii
ovládání vlastního vozidla zásadní
v˘znam,“ fiíká Hans-Georg Frishkorn,
v˘konn˘ fieditel spoleãnosti Global
Electrical Systems pro ovládání a soft-
ware. „Pomocí technologie V2V umoc-
Àujeme povûdomí fiidiãe o jeho okolí,
abychom tím zlep‰ili bezpeãnost na
silnicích, a to aniÏ fiidiãe rozptylujeme
a omezujeme zpÛsob, jak˘m svÛj vÛz
ovládá. Tento ‰est˘ smyl fiidiãÛm
poskytne informace o tom, co se dûje
v jejich okolí, aby tak pomohl zabránit
nehodám a zlep‰il plynulost dopravy.“

Nové systémy GM, vybavené techno-
logií V2V, umoÏní vzájemnou komuni-
kaci vozidel bez zásahu fiidiãÛ. Systém
okamÏitû analyzuje v‰echna získaná
data a mÛÏe pfiedcházet nehodám,
neboÈ fiidiãe varuje pfied pfiípadn˘m
nebezpeãím, hrozícím od ostatních
vozidel. Automobily pfiesnû stanoví
svou vlastní pozici prostfiednictvím
systému GPS a vymûÀují si potfiebné
informace s dal‰ími vozidly.

Cílem dostupnost
Spoleãnost GM pro tyto systémy

vyuÏívá uÏ bûÏnû pouÏívané a tím
i ovûfiené komponenty. Hardware
sestává z mikroprocesoru, pfiijímaãÛ
GPS a modulÛ bezdrátového systému
LAN.Vozidla naváÏí komunikaci v oka-
mÏiku, kdy jsou od sebe vzdálena
nûkolik stovek metrÛ, a vymûÀují si
navzájem informace jako je jejich pozi-
ce, zrychlení, rychlost a smûr jízdy.

V2V dokáÏe analyzovat dostupná
data napfiíklad z ABS a na základû jejich
ãinnosti varuje ostatní fiidiãe o nastáva-
jícím problému. UÏ dnes jsou vozidla
vybavena fiadou bezpeãnostních sní-
maãÛ, jako jsou radar, zafiízení ovládají-
cí rychlost vozidla, systémy pomáhají-
cích pfii zmûnû jízdního pruhu nebo
ãidel zji‰Èujících objekty, které se
nacházejí ve slepém úhlu fiidiãe. GM
dokáÏe díky vyuÏití v‰ech tûchto tech-

nologií úãinnûji a dostupn˘m zpÛso-
bem podstatnû roz‰ífiit jejich provozní
rozsah a pokrytí. V˘sledkem je moÏ-
nost rozsáhlého vnímání a vyhodnoco-
vání okamÏit˘ch podmínek provozu.

GM tuto technologii zámûrnû zaklá-
dá na levn˘ch, osvûdãen˘ch kompo-
nentách, coÏ umoÏÀuje, aby se v mno-
ha vozidlech stala standardní v˘bavou.
Základem je komunikaãní systém kom-
patibilní s bûÏn˘mi osobními poãítaãi.
To je nesmírnû dÛleÏité, protoÏe smysl
tûchto systémÛ je jen pfii jejich hro-
madném roz‰ífiení.

Hans-Georg Frischkorn fiíká: „Spoleã-
nost GM vÏdy usilovala o demokratic-

ké zavádûní inovací. Na‰e systémy
V2V budou dostupné a daly by se pou-
Ïít v kaÏdé tfiídû automobilÛ. To je
obzvlá‰tû dÛleÏité, neboÈ systémy
umoÏÀující vzájemnou spolupráci jsou
úãinnûj‰í, kdy je jimi vybaven co nej-
vût‰í poãet vozidel.“

A kdy bychom se mohli doãkat bûÏ-
ného roz‰ífiení tohoto systému? Podle
pfiedstavitelÛ GM by to mûlo b˘t nûkdy
v letech 2012 aÏ 2015.

Typické situace pro V2V
Systém fiidiãe varuje pomocí symbo-

lÛ na displeji o vozidle stojícím na sil-
nici je‰tû pfiedtím, neÏ jej fiidiã mÛÏe
spatfiit, napfiíklad za zatáãkou.

O rozsvícení nouzov˘ch svûtel pfii
náhlém zabrzdûní, napfiíklad pfii pfiíjez-
du ke konci dopravní zácpy, je díky
technologii V2V moÏné pfiedem upo-
zornit fiidiãe jedoucího vzadu a umoÏ-
nit mu, aby podle toho upravil rychlost
jízdy je‰tû pfiedtím, neÏ je nebezpeãn˘
úsek vidût, napfiíklad za zatáãkou nebo
za horizontem.

V dopravní zácpû nebo pfii poru‰e
na venkovské silnici bez odstavného
pruhu pfiedstavuje nebezpeãí vozidlo,
které zastaví nebo jede velmi pomalu.
Díky technologii V2V obdrÏí fiidiã
vozidla jedoucího ve stejném pruhu
varování pfied moÏnou kolizí na disple-
ji v dobû, kdy má je‰tû dost ãasu zabrz-
dit nebo provést úhybn˘ manévr.

Asistent pfii zmûnû jízdního pruhu
upozorní fiidiãe na vozidla jedoucí
v jeho slepém úhlu.Ve stále hust‰ím
provozu na silnicích s mnoha jízdní-
mi pruhy jde o velmi dÛleÏit˘ bezpeã-
nostní prvek.Vizuální signál upozorní
fiidiãe, Ïe nûjaké vozidlo jede v oblas-
ti, která právû není viditelná v jeho
vnûj‰ím zpûtném zrcátku. Na odpoví-
dající stranû vozu se na pfiedním
sloupku nebo na postranním zpût-
ném zrcátku aktivuje dioda LED.Varo-
vání je intenzivnûj‰í, jestliÏe fiidiã
vytvofií moÏnou nebezpeãnou situaci

tím, Ïe na stejné stranû spustí ukaza-
tel zmûny smûru, aby zmûnil jízdní
pruh. Dioda zaãne blikat a na stejné
stranû zaãne vibrovat sedadlo fiidiãe.
Systém bere v úvahu také rychlost
kaÏdého vozidla, o které se jedná.
KdyÏ fiidiãi zaslechnou sirénu, b˘vá
pro nû obtíÏné zjistit z jakého smûru
pohotovostní vozidlo pfiijíÏdí, a to
zejména v mûstském provozu. Sirénu
lze pfii hlasitû zapnutém rádiu také
pfieslechnout. Mnoho fiidiãÛ si rovnûÏ
není jisto, zda a kde by mûli vytvofiit
místo pro pohotovostní vozidlo.
S pomocí technologie V2V jsou nejen
informováni o pozici pohotovostního
vozidla a smûru jeho jízdy, ale mohou
rovnûÏ obdrÏet pokyn, jako tfieba:
„Uhnûte doprava!“ nebo „Vytvofite
cestu mezi druh˘m a tfietím pru-
hem!“ To mÛÏe u‰etfiit drahocenn˘
ãas.

KdyÏ se ve stfiedovém pruhu napfií-
klad seká tráva nebo se dûlá jiná údrÏ-
ba, jede za Ïacím strojem bezpeãnostní
vÛz s velikou ‰ipkou a blikajícími
v˘straÏn˘mi svûtlomety. âasto se ale
stává, Ïe nepozorn˘ fiidiã do nûj narazí
a zpÛsobí váÏnou nehodu.Toto nebez-
peãí se omezí, kdyÏ bude bezpeãnostní
vÛz vysílat varující signál, kter˘ se
zobrazí v pfiijíÏdûjícím vozidle - napfií-
klad: „Lev˘ pruh je uzavfien. Jeìte vpra-
vo.“ 

Nepfiehledné kfiiÏovatky bez doprav-
ních svûtel, napfiíklad na venkovsk˘ch
silnicích, jsou obzvlá‰tû nebezpeãné.
Pomocí systému V2V vozidla vzájemnû
komunikují dokonce i kdyÏ je‰tû není
vizuální kontakt mezi fiidiãi obou
vozÛ. Systém v pfiedstihu zjistí nebez-
peãí hrozící kolize a upozorní na nûj
oba fiidiãe.Ti pak mají dost ãasu, aby
reagovali brzdûním nebo úhybn˘m
manévrem. Pokud kolizi není moÏné
tímto zpÛsobem zabránit, systém
V2V by mohl (pokud by to legislativa
umoÏnila) samoãinnû jedno z vozidel
zabrzdit. v

Automobily se šestým smyslem
Trendy | Auto Data & News | Říjen/listopad 200718
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ZAPOMEŇTE (ZATÍM) NA
EVROPU, PŘICHÁZÍ ČÍNSKÝ
VPÁD DO RUSKA. MÉNĚ
PŘÍSNÉ PŘEDPISY TÝKAJÍ-
CÍ SE BEZPEČNOSTI A ZNE-
ČISTĚNÍ PODNÍTILY PŘÍVAL
ČÍNSKÝCH MODELŮ
NA RUSKÝ TRH

LUCA CIFERRI,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Pokud je vám divné, Ïe v záfií bylo na
Frankfurtském autosalonu IAA zastou-
peno tak málo ãínsk˘ch automobilek,
tak odpovûì leÏela 2300 km na
v˘chod. Dvaadvacet ãínsk˘ch automo-
bilek vystavovalo na moskevském auto-
salonu více neÏ 60 rÛzn˘ch modelÛ.

Nakolik âíÀané tomuto autosalonu
dominovali? Po kaÏd˘ch 25 metrech byl
stojan vystavující modely od znaãek jako
Chery Automobile,Nanjing Automobile,
Brilliance,Shanghai Maple a Lifan.

„Chceme se prosadit na ruském
trhu,“ fiekl mluvãí divize MG znaãky
Nanjing. Znaãka Nanjing Automobile
vystavovala svÛj sedan MG7 a roadster
MG TF. Viceprezident Cao Xinping
fiekl, Ïe v roce 2008 zaãne model MG7
prodávat v Rusku.

Předpisy nejsou tak přísné
âíÀané jsou zde proto, aby získali

podíl z velikého trhu, kter˘ se v násle-
dujících letech podle oãekávání roz-
roste exponenciální fiadou. Nicménû
stejnû dÛleÏit˘ dÛvod pro jejich pfií-
tomnost je to, Ïe jejich automobily
mohou splnit ruské emisní a bezpeã-
nostní pfiedpisy. Jen málo modelÛ
vystaven˘ch v Moskvû by splnilo pfiís-
nûj‰í pfiedpisy EU.

Dal‰ím dÛvodem, proã âíÀané smû-
fiují do Ruska, je to, Ïe mnoho lidí zde
vyhledává dostupné zahraniãní mode-
ly, které by nahradily jejich stárnoucí,
zastaralé domácí vozy.

V první pololetí âína do Ruska
vyvezla 26 512 vozÛ, coÏ je podle agen-
tury Automotive Resources Asia o 5386
vozÛ více neÏ loni. Nejprodávanûj‰í
znaãkou je v Rusku Chery Automobile.

Její prodej se vyhoupnul o 1337 % na
18 558 vozÛ za první pololetí. Chery je
také první ãínskou znaãkou, která si
v Rusku zfiídila svou vlastní prodejní
poboãku.

Ambice značky Chery
Spoleãnost CJSC, neboli Chery Auto-

mobile Rus, byla zaloÏena v roce 2005
v Moskvû. Spoleãnost zaãala prodávat
automobily od ãervna 2006. Za prv-
ních ‰est mûsícÛ roku 2006 Chery
v Rusku prodala 12 000 vozÛ.V leto‰-
ním roce by mûl prodej podle generál-
ního fieditele CJSJ Genadije Pavlova
dosáhnout 45 000 vozÛ.

V tuto chvíli Chery prodává dva
zastarávající modely,Tiggo (SUV kter˘
vypadá jako Toyota RAV4) za 12 450 eur
a A15 Amulet (blízká replika první gene-
race sedanu Seat Toledo) za 7200 eur.
Do konce roku Chery pfiidá je‰tû mini-
automobily Kimo A1 a QQ (kopie Dae-
woo/Chevrolet Matiz). Pavlov fiíká, Ïe
nové modely pomohou znaãce Chery
dosáhnout jejího cíle v podobû kaÏdo-

roãního 10% nárÛstu prodeje bûhem
pfií‰tích pûti let.

Šťastní dovozci
Moskevská spoleãnost Irito Cars of

China distribuuje automobily vyrobe-
né firmami BYD, Great Wall (obû zde
zaãaly prodávat v roce 2005) a Hafei.
Nyní oãekává, Ïe její prodej se prudce
zv˘‰í. „V minulém roce na‰e ãínské
znaãky prodaly v Rusku 1600 vozÛ, coÏ
se za tento rok zdvojnásobí na 3200
vozÛ a poroste na 10 000 vozÛ v pfií‰-
tím roce,“ fiekl mluvãí spoleãnosti Irito
Andrej Matvûjev.

Irito nabízí ãínské modely v cenové
rozpûtí od 5700 eur za hatchback BYD
Flyer 2 aÏ po 35 900 eur za desetisedadlo-
v˘ Great Wall Hover II o délce 6720 mm.

Moskevsk˘ soukrom˘ dovozce Atlant-
M Asia má nejvût‰í portfolio ãínsk˘ch
znaãek.

Dovozce oãekává, Ïe v roce 2008
prodá 2000 ãínsk˘ch automobilÛ.

Mezitím jedna z nejvût‰ích rusk˘ch
prodejních skupin Avtomir zaãala na
konci záfií prodávat automobily Lifan.
Jejím cílem je prodat 800 vozÛ do
konce roku a 10 000 vozÛ v roce
2008.

Proč Rusko
DÛvod proã se ãínské automobilky

Ïenou do Ruska namísto do Evropy:
– snáz splnitelné emisní pfiedpisy
– ménû bezpeãnostních pfiedpisÛ
– touha zákazníkÛ po automobilech

nepocházejících z Ruska v

FORSTER ŘÍKÁ, ŽE VĚTŠÍ
SPOLUPRÁCE S FIRMOU
FSO JE NEJPRAVDĚPO-
DOBNĚJŠÍ CESTOU K ROZ-
ŠÍŘENÍ VÝROBY V TOMTO
REGIONU

JENS DRALLE, 
AUTOMOBILWOCHE

RUSSELSHEIM | Spoleãnost General
Motors Europe chce dal‰í v˘robní
kapacity ve stfiední Evropû, ale neroz-
hodla se, jak je získat. „Nejpravdûpo-
dobnûj‰ím fie‰ením je roz‰ífiení spolu-
práce s polskou automobilkou FSO,“
sdûlil ãasopisu Automobilwoche prezi-
dent spoleãnosti GM Europe.

Var‰avsk˘ závod automobilky FSO
v fiíjnu zahájil smluvní v˘robu Chevro-
letu Aveo pro GM.Av‰ak jako znamení,
Ïe GM nevylouãila postavení nové
továrny ve stfiední nebo v˘chodní
Evropû, Forster zdÛraznil, Ïe „v‰echny
moÏnosti se provûfiují.“

Odborové svazy spoleãnosti GM
mají obavy, Ïe zv˘‰ení kapacity na
v˘chodû by mohlo znamenat ztrátu
zamûstnání v západní Evropû. Pfiedsta-
vitel GM Europe v cury‰ském ústfiedí
soukromû fiekl, Ïe roz‰ífiení v˘roby
vozidel ve v˘chodní Evropû „zpoãátku
nebude mít následky pro továrny
v západní Evropû.“ Nevylouãil v‰ak, Ïe
by to nemohlo mít dosah z dlouhodo-
bého hlediska.

FSO, nezávislá polská automobilová
spoleãnost, kterou pfievzala a moderni-
zovala korejská automobilka Daewoo,
je nyní poboãkou ukrajinské automobi-
lové skupiny UkrAVTO. Vyrábí malá
mnoÏství automobilÛ Daewoo Lanos
bez pohonného ústrojí a posílá je do
jiné poboãky automobilky UkrAVTO,

automobilky ZAZ. Zde se do automobi-
lÛ instalují motory a pfievodná ústrojí
tak, aby se automobily mohly prodávat
na ukrajinském trhu pod jménem Sens.

GM potfiebuje, aby automobilka FSO
vyrábûla Chevrolet Aveo tak, aby splÀo-
val poÏadavky ve stfiední a v˘chodní
Evropû. GM oãekává, Ïe FSO v tomto
roce vyrobí zhruba 4000 vozÛ Aveo, ale
stfiednûdob˘m cílem GM je zv˘‰it kapa-
citu automobilky FSO pfii v˘robû mode-
lu Aveo na zhruba 150 000 vozÛ roãnû.

V bfieznu 2008 FSO doplní v˘robu
o hatchback modelu Aveo.Tato varianta
debutovala na autosalonu IAA ve Frank-
furtu a její design by mûl vyhovût vku-
su obyvatel západní Evropy.V budouc-
nosti by se v FSO mûly vyrábût i model
znaãky Opel. v

Moskevský autosalon

Distributoři čínských automobilů v Rusku značky
Atlant-M Asia Brilliance, Changfeng, JMC, LandWind, Shuanghuan
Avtomir Lifan
CJSC Chery
Irito Cars of China BYD, Great Wall, Hafei

GM hledá větší kapacitu na východě

Kdo vlastní tyto vozy?
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Fiat PUNTO 1169 178 1347 905 61 966
Fiat SCUDO 11 54 65 1 5 6
Fiat SEICENTO 0 48 48
Fiat STILO 227 78 305 337 52 389
Fiat STRADA 9 9 14 14
Fiat 2908 1762 4670 2512 1004 3516

Ford FIESTA 1623 42 1665 1131 67 1198
Ford FOCUS 1692 860 2552 1202 834 2036
Ford FOCUS C MAX 256 131 387 198 106 304
Ford FUSION 2380 422 2802 703 296 999
Ford GALAXY 33 15 48 21 14 35
Ford KA 24 24 90 90
Ford MAVERICK 3 4 7 5 9 14
Ford MONDEO 508 378 886 582 458 1040
Ford RANGER 189 189 111 111
Ford S-MAX 155 193 348 77 56 133
Ford TOURNEO 10 10 0
Ford TOURNEO CONNECT 26 153 179 10 178 188
Ford TRANSIT 157 2384 2541 132 2383 2515
Ford 7182 4822 12004 4378 4546 8924

Gasolone 2 2 11 11

Gaz 0 79 79 0 59 59

Gordon 1 1 0 0

Hobby 6 2 8 0 1 1

Honda ACCORD 96 96 137 137
Honda CITY 250 250 269 269
Honda CIVIC 1188 1188 857 857
Honda CR-V 319 429 748 129 236 365
Honda FR-V 63 63 67 67
Honda HR-V 0 1 1
Honda JAZZ 178 178 287 287
Honda LEGEND 56 56 29 29
Honda S2000 0 2 2
Honda 2206 462 2668 1810 237 2047

Hummer 3 42 45 3 36 39

Hymermobil 10 3 13 5 1 6

Hyundai ACCENT 1357 1357 1051 1051
Hyundai ATOS 647 647 647 647
Hyundai COUPÉ 50 50 34 34
Hyundai ELANTRA 25 25 332 332
Hyundai GETZ 1962 58 2020 2300 13 2313
Hyundai GRANDEUR 12 12 29 29
Hyundai H-1 114 114 315 315
Hyundai i 30 204 52 256 0
Hyundai MATRIX 178 34 212 100 45 145
Hyundai SANTA FE 412 894 1306 324 695 1019
Hyundai SONATA 181 181 118 118
Hyundai TERRACAN 18 40 58 21 64 85
Hyundai TRAJET 14 11 25 34 34 68
Hyundai TUCSON 313 319 632 271 272 543
Hyundai 5407 1536 6943 5297 1455 6752

Chausson 0 0 1 1

Chevrolet AVEO 834 834 626 626
Chevrolet CAPTIVA 137 283 420 28 3 31
Chevrolet EPICA 43 43 23 23
Chevrolet EVANDA 0 3 3
Chevrolet KALOS 5 5 150 150
Chevrolet LACETTI 212 42 254 248 14 262
Chevrolet SPARK 1132 1132 912 912
Chevrolet TACUMA 1 1 8 8
Chevrolet 2396 326 2722 2025 18 2043

Chrysler CROSSFIRE 6 6 8 8
Chrysler GRAND VOYAGER 14 2 16 31 5 36
Chrysler LX 19 11 30 35 35
Chrysler NEON 0 8 8
Chrysler PT 6 6 12 12
Chrysler SEBRING 5 5 2 2
Chrysler VOYAGER 19 12 31 14 10 24
Chrysler 77 26 103 121 15 136

Intrall 0 0 3 3

Iveco DAILY 1 462 463 354 354
Iveco 1 478 479 0 370 370

Jaguar S-TYPE 47 47 26 26
Jaguar X-TYPE 33 4 37 27 9 36
Jaguar XJ 8 8 7 7
Jaguar XK 18 18 9 9
Jaguar 108 4 112 71 9 80

Jeep COMMANDER 13 22 35 12 17 29
Jeep COMPASS 12 5 17 1 1
Jeep GRAND CHEROKEE 18 24 42 16 48 64
Jeep CHEROKEE 4 4 11 11
Jeep PATRIOT 6 2 8 0
Jeep WRANGLER 37 9 46 4 2 6
Jeep 99 86 185 54 81 135

Kaipan 7 7 8 8

Karmann 1 1 0 0

Kia CARENS 158 75 233 36 24 60
Kia CARNIVAL 69 34 103 44 41 85
Kia CEE`D 1490 393 1883 2 2
Kia CERATO 135 135 307 307
Kia K 80 80 143 143
Kia MAGENTIS 69 69 28 28

První registrace nových osobních a lehkých
užitkových vozidel v České republice do
října 2007
Období 1–10/2007 1–10/2006

Kategorie OA LUV celkem OA LUV celkem

Značka/model ks ks ks ks ks ks

Adria 4 8 12 6 4 10

Alfa Romeo 147 51 51 20 20
Alfa Romeo 156 0 9 9
Alfa Romeo 159 89 39 128 101 16 117
Alfa Romeo 166 0 4 4
Alfa Romeo BRERA 8 8 17 17
Alfa Romeo GT 37 37 68 68
Alfa Romeo SPIDER 4 4 0
Alfa Romeo 207 40 247 227 16 243

Arca 1 1 0 0

Aro 4 4 14 14

Aston Martin 4 4 4 4

Attack 1 1 0 0

Audi A2 0 1 1
Audi A3 232 286 518 353 8 361
Audi A4 326 200 526 291 174 465
Audi A4 CABRIO 11 11 28 28
Audi A5 68 68 0
Audi A6 391 186 577 469 268 737
Audi A8 72 72 88 88
Audi ALLROAD QUATTRO 44 271 315 25 120 145
Audi Q7 77 398 475 58 274 332
Audi R8 15 15 0
Audi TT 64 64 10 10
Audi 1407 1426 2833 1392 878 2270

Bentley 25 25 26 26

BMW 1 98 185 283 131 100 231
BMW 3 380 112 492 301 123 424
BMW 3 CABRIO 40 40 0
BMW 5 255 97 352 257 93 350
BMW 6 14 14 38 38
BMW 7 43 43 44 44
BMW X 3 91 205 296 73 172 245
BMW X 5 73 321 394 20 143 163
BMW Z 4 22 22 28 28
BMW 1097 965 2062 942 651 1593

Bremach 0 0 1 1

BSI 1 1 0 0

Bucher Schörling 0 0 4 4

Bugatti 1 1 0 0

Bürstner 9 3 12 8 3 11

Cadillac 12 13 25 121 5 126

Caravelair 2 2 0 0

Caterham 0 0 3 3

Citroën BERLINGO 718 1725 2443 592 1641 2233
Citroën C CROSSER 4 3 7 0
Citroën C1 471 471 358 358
Citroën C2 60 41 101 102 47 149
Citroën C3 1408 1408 1352 1352
Citroën C3 PLURIEL 0 3 3
Citroën C4 1480 1480 1153 1153
Citroën C4 PICASSO 304 191 495 1 1
Citroën C5 237 122 359 200 120 320
Citroën C6 19 19 17 17
Citroën C8 18 9 27 18 34 52
Citroën C15 0 21 21
Citroën JUMPER 31 516 547 33 446 479
Citroën JUMPY 9 169 178 127 127
Citroën XSARA PICASSO 453 213 666 563 294 857
Citroën 5315 3002 8317 4493 2747 7240

Concorde 1 1 0 0

Dacia LOGAN 414 414 1383 1383
Dacia LOGAN MCV 905 185 1090 0
Dacia 1320 185 1505 1384 13 1397

Daihatsu 17 0 17 1 0 1

Daimler 0 0 1 1

Dethleffs 15 15 30 7 10 17

Dodge AVENGER 2 2 0
Dodge CALIBER 87 87 43 43
Dodge NITRO 12 23 35 0
Dodge VIPER 0 1 1
Dodge 107 23 130 44 2 46

Elnagh 3 3 2 2

Ferrari 22 22 16 16

Fiat 500 5 5 0
Fiat BRAVO 121 29 150 0
Fiat CROMA 21 13 34 31 16 47
Fiat DOBLÓ 9 692 701 6 304 310
Fiat DUCATO 10 655 665 10 406 416
Fiat IDEA 1 1 9 9
Fiat LINEA 38 38 0
Fiat MULTIPLA 37 9 46 32 2 34
Fiat PANDA 1110 4 1114 1017 18 1035
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Kia OPIRUS 7 7 6 6
Kia PREGIO 0 3 3
Kia PICANTO 910 910 1033 1033
Kia RIO 415 101 516 494 494
Kia SHUMA 1 1 0
Kia SORENTO 63 158 221 51 195 246
Kia SPORTAGE 285 288 573 180 252 432
Kia 3629 1140 4769 2200 661 2861

Knaus 3 1 4 6 0 6

Lada 1118 29 29 2 2
Lada 1119 4 4 0
Lada VAZ 21 22 22 35 35
Lada VAZ 2121 64 26 90 59 23 82
Lada 134 26 160 105 23 128

Laika 2 2 1 1

Lamborghini 9 9 9 9

Lancia Y 10 10 0
Lancia 19 19 5 5

Land Rover DEFENDER 2 6 8 10 10
Land Rover DISCOVERY 27 104 131 9 65 74
Land Rover FREELANDER 26 98 124 27 100 127
Land Rover RANGE ROVER 5 44 49 1 18 19
Land Rover RANGE ROVER SPORT26 83 109 15 61 76
Land Rover 98 361 459 68 276 344

LDV 0 0 3 3

Lexus GS 20 20 14 14
Lexus IS 55 55 47 47
Lexus LS 19 19 2 2
Lexus RX 26 23 49 65 20 85
Lexus SC 1 1 2 2
Lexus 156 53 209 163 26 189

Lincoln 0 0 0 0

LMC 1 1 3 3

Lublin 3 3 18 18

Magma 1 1 10 10

Maro 17 17 17 17

Maserati 14 14 9 9

Mazda 2 155 155 204 204
Mazda 3 371 371 418 418
Mazda 5 161 135 296 189 148 337
Mazda 6 394 139 533 374 145 519
Mazda BT 32 32 0
Mazda CX-7 25 17 42 0
Mazda FIGHTER 0 7 7
Mazda MPV 0 2 2
Mazda MX5 8 8 9 9
Mazda PREMACY 0 2 2
Mazda RX8 9 9 12 12
Mazda TRIBUTE 1 1 3 3
Mazda 1151 335 1486 1232 307 1539

Mercedes-Benz A 155 155 177 177
Mercedes-Benz B 128 86 214 67 73 140
Mercedes-Benz C 282 15 297 126 35 161
Mercedes-Benz CL 36 36 7 7
Mercedes-Benz CLK 15 15 23 23
Mercedes-Benz CLS 60 60 63 63
Mercedes-Benz E 183 14 197 181 20 201
Mercedes-Benz G 2 2 1 1 2
Mercedes-Benz GL 27 90 117 5 7 12
Mercedes-Benz ML 105 293 398 91 421 512
Mercedes-Benz R 36 26 62 56 29 85
Mercedes-Benz S 165 165 145 145
Mercedes-Benz SL 11 11 11 11
Mercedes-Benz SLK 16 16 23 23
Mercedes-Benz SLR McLaren 0 1 1
Mercedes-Benz SPRINTER 44 997 1041 28 780 808
Mercedes-Benz VANEO 0 2 2
Mercedes-Benz VIANO 81 220 301 42 166 208
Mercedes-Benz VITO 86 458 544 76 383 459
Mercedes-Benz 1514 2294 3808 1165 1850 3015

Mini COOPER 65 65 42 42
Mini ONE 7 7 7 7
Mini 76 76 55 55

Mitsubishi COLT 527 527 444 444
Mitsubishi GRANDIS 13 12 25 21 11 32
Mitsubishi L 200 166 166 118 118
Mitsubishi LANCER 32 32 91 91
Mitsubishi OUTLANDER 91 158 249 28 18 46
Mitsubishi PAJERO 31 83 114 13 43 56
Mitsubishi PAJERO SPORT 0 2 5 7
Mitsubishi SPACE STAR 0 6 6
Mitsubishi 735 458 1193 628 202 830

Mitsubishi Fuso CANTER 78 78 42 42
Mitsubishi Fuso 78 78 42 42
Mobilvetta 7 7 0 0

Multicar 86 86 64 64

Niesmann&Bischoff 1 1 4 4

Nissan 350 Z 20 20 13 13
Nissan ALMERA 104 104 111 111
Nissan ALMERA TINO 0 52 49 101
Nissan ATLEON 0 3 3
Nissan CABSTAR 77 77 59 59

Nissan DOUBLE-CAB 18 18 87 87
Nissan INTERSTAR 34 34 4 4
Nissan KING-CAB 1 1 12 12
Nissan KUBISTAR 11 11 29 29
Nissan MICRA 139 139 228 1 229
Nissan MICRA CC 5 5 2 2
Nissan MURANO 13 20 33 22 33 55
Nissan NAVARA 282 282 202 202
Nissan NOTE 402 402 272 272
Nissan PATHFINDER 40 75 115 45 72 117
Nissan PATROL 11 10 21 1 3 4
Nissan PRIMASTAR 4 40 44 1 9 10
Nissan PRIMERA 22 7 29 34 12 46
Nissan QASHQAI 237 98 335 0
Nissan SINGLE-CAB 0 3 3
Nissan TERRANO 1 1 0
Nissan TIIDA 14 14 0
Nissan X-TRAIL 83 118 201 68 158 226
Nissan 1126 812 1938 892 765 1657

Opel AGILA 210 210 353 353
Opel ANTARA 45 25 70 0
Opel ASTRA 987 453 1440 1084 514 1598
Opel ASTRA CABRIO 8 8 8 8
Opel COMBO 11 191 202 15 165 180
Opel CORSA 1674 130 1804 364 72 436
Opel GT 3 3 0
Opel MERIVA 190 37 227 180 45 225
Opel MOVANO 31 31 1 28 29
Opel SIGNUM 15 15 14 14
Opel TIGRA 5 5 5 5
Opel VECTRA 175 107 282 225 115 340
Opel VIVARO 26 103 129 42 105 147
Opel ZAFIRA 190 97 287 217 131 348
Opel 3632 1179 4811 2599 1181 3780

Peugeot 1007 49 49 97 97
Peugeot 107 479 42 521 468 5 473
Peugeot 206 1224 117 1341 1980 271 2251
Peugeot 207 2041 1 2042 551 551
Peugeot 307 908 422 1330 983 336 1319
Peugeot 308 34 34 0
Peugeot 4007 3 3 0
Peugeot 407 301 233 534 259 189 448
Peugeot 407 COUPÉ 17 17 42 42
Peugeot 607 37 37 95 95
Peugeot 807 34 37 71 21 43 64
Peugeot BOXER 35 612 647 23 506 529
Peugeot EXPERT 16 186 202 92 92
Peugeot PARTNER 220 948 1168 101 664 765
Peugeot 5569 2635 8204 4778 2121 6899

Piaggio 5 5 16 16

Pilote 1 1 0 0

Pontiac 1 1 0 0

Porsche 911 29 29 34 34
Porsche 911 CABRIO 4 4 7 7
Porsche BOXSTER 4 4 5 5
Porsche CARRERA GT 3 3 0
Porsche CAYENNE 9 46 55 4 34 38
Porsche CAYMAN 15 15 9 9
Porsche 82 54 136 68 36 104

Praga 1 1 0 0

Proton 0 0 0 0

RAG 41 41 22 22

Renault CLIO 1615 53 1668 1826 22 1848
Renault ESPACE 68 17 85 64 31 95
Renault KANGOO 451 630 1081 360 791 1151
Renault LAGUNA 211 208 419 217 168 385
Renault MASCOTT 1 1 12 12
Renault MASTER 11 786 797 51 559 610
Renault MAXITY 29 29 0
Renault MEGANE 1042 960 2002 1256 945 2201
Renault MEGANE CC 38 38 26 26
Renault MODUS 34 11 45 124 46 170
Renault SCENIC 370 205 575 281 164 445
Renault THALIA 2061 2061 2292 2292
Renault TRAFIC 327 662 989 169 303 472
Renault TWINGO 34 1 35 83 83
Renault VEL SATIS 8 8 11 11
Renault 6490 3583 10073 6959 3157 10116

Rimor 6 2 8 0 0 0

Rolls Royce 1 1 0 0

Rover 6 6 6 6

Saab 9-3 24 13 37 19 5 24
Saab 9-5 6 3 9 8 3 11
Saab 39 16 55 32 9 41

Santana 8 30 38 8 60 68

Scam 0 0 1 1

Seat ALHAMBRA 45 39 84 49 59 108
Seat ALTEA 259 131 390 151 91 242
Seat CORDOBA 369 369 466 466
Seat IBIZA 705 705 670 1 671
Seat LEON 250 70 320 265 77 342
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Východní Evropa
na vzestupu
VLADIMÍR RYBECKÝ

Desítka stfiedo- a v˘chodoevropsk˘ch zemích pfiedstavuje zatím jen mal˘
objem prodeje, nicménû prodej nov˘ch vozÛ zde trvale a znatelnû roste.

Zatímco místní znaãky ·koda a Dacia na v˘chodoevropsk˘ch trzích lehce
ztrácejí, Ford a Toyota zde vykazují v˘znamn˘ vzestup prodeje.V pfiípadû For-
du dokonce nárÛst prodeje v nov˘ch ãlensk˘ch zemích EU o 37 % vyrovnal
pokles o 0,7 % na západû, takÏe celkovû hlásí rÛst v EU o 1,1 %. Podobnû i Toy-
ota své ztráty na západû vyrovnává vzestupem na v˘chodû.

Pfiitom pro mnoho znaãek, vãetnû Fordu, je rÛst prodeje ve v˘chodní Evro-
pû ãásteãnû limitován dodávkami nov˘ch vozÛ. Stejné vysvûtlení pro pokles
objemu prodeje mají i zástupci ·kody Auto a Dacie. Obû v˘chodoevropské
znaãky dávají pfiednost v˘nosnûj‰ímu v˘vozu smûrem na západ, pfiedev‰ím do
Nûmecka, kde obû vykazují v˘znamn˘ rÛst prodeje. Obû tyto znaãky, pfiede-
v‰ím ·koda Auto, si díky tomu mohou dovolit rovnûÏ nesledovat trend posky-
tování v˘razn˘ch slev, jenÏ je v tûchto zemích bûÏn˘.

Prodej nov˘ch vozÛ pfiedev‰ím na dvou z nejv˘znamnûj‰ích trzích regionu,
v Polsku a âeské republice, také v˘znamnû sniÏuje zru‰ení omezení dovozu
ojet˘ch aut po vstupu do EU.

Prodej osobních vozů ve východoevrop-
ských zemích EU za prvá tři čtvrtletí
značka rok 2007 rok 2005 změna

1. Škoda 105 938 112 036 -5,7 %

2. Dacia 75 999 78 125 -2,7 %

3. Ford 64 708 47 365 +36,6 %

4. Renault 61 562 57 477 +7,1 %

5. Volkswagen 61 441 54 989 +11,7 %

6. Toyota 61 206 49 829 +22,8 %

7. Peugeot 48 977 39 763 +18,5 %

8. Fiat 39 996 32 778 +22,2 %

9. Suzuki 39 625 33 671 +17,7 %

10. Citroën 34 995 30 118 +16,2 %

Mírný růst
Bûhem fiíjna vzrostl poãet registrací nov˘ch vozÛ v zemích EU a EFTA

o 5,5 %, pfiiãemÏ v západní Evropû to bylo jen o 4,8 %, zatímco v nov˘ch ãlen-
sk˘ch zemích EU o 11,8 %. Díky tomu se za deset mûsícÛ prodalo o 1,2 % vozÛ
více neÏ pfied rokem.

Pfiitom na nejvût‰ím evropském trhu, v Nûmecku, díky zmûnû daÀového
zatíÏení i nadále pokraãuje pokles prodeje (v fiíjnu v meziroãním srovnání
o 4,1 %).To vyvaÏuje velk˘ zájem o nová auta pfiedev‰ím ve Francii (+ 9,1 %),
Itálii (+8,5 %) a Velké Británii (+ 8,4 %). Nejdynamiãtûj‰í rÛst ale vykazují nové
ãlenské zemû EU vãele s Litvou (+ 56,8 %), Slovinskem (+26,4 %) a Bulhar-
skem (+19,3 %). Po letech propadu hlásí velk˘ rÛst zájmu o nová osobní auta
i Polsko (+18,2 %).V celoroãní bilanci kromû Nûmecka (-7,6 %) vykazuje z vel-
k˘ch trhÛ pokles jen ·panûlsko (-1,5 %). Naopak z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ je
v poklesu pouze maìarsk˘ trh (o 7,5 %).

Registrace nových osobních automobilů
v zemích EU A EFTA za deset měsíců
koncern/značka 2007 (ks) 2006 (ks) rozdíl (%)
VW Group 2 666 155 2 676 819 -0,4 %

Volkswagen 1 376 869 1 417 076 -2,8 %

Škoda 394 594 385 098 +2,5 %

PSA Peugeot Citroen 1 763 450 1 745 282 +1,0 %

FORD Motor 1 438729 1 402 916 +2,6 %

Ford 1 107982 1 091 989 +1,5 %

GENERAL MOTORS 1 395 499 1 360 988 +2,5 %

Opel/Vauxhall 1 149 967 1 130 040 +1,8 %

RENAULT Group 1 167 531 1 251 169 -6,7 %

Renault 1 027 873 1 134 128 -9,4 %

FIAT Group 1 065 923 993 669 +7,3 %

TOYOTA Motors 795 608 772 150 +3,0 %

BMW Group 705 613 661 018 +6,7 %

DAIMLER 698 006 700 712 -0,4 %

celkem 13 572 669 13 408 125 +1,2 %

Seat TOLEDO 33 19 52 116 83 199
Seat 1695 260 1955 1748 311 2059

Smart 76 76 49 49
Smart ForFour 0 36 36
Smart 81 81 93 93

Ssangyong ACTYON 14 14 28 1 1
Ssangyong ACTYON SPORTS 6 6 0
Ssangyong KYRON 17 38 55 18 28 46
Ssangyong MUSSO SPORTS 0 7 7
Ssangyong REXTON 7 36 43 16 42 58
Ssangyong RODIUS 7 7 7 1 8
Ssangyong 49 99 148 50 91 141

Subaru B9 TRIBECA 21 45 66 1 1
Subaru FORESTER 107 112 219 145 140 285
Subaru IMPREZA 64 23 87 56 8 64
Subaru JUSTY 5 5 8 8
Subaru LEGACY 87 145 232 139 169 308
Subaru 324 331 655 376 321 697

Suzuki GRAND VITARA 313 288 601 343 297 640
Suzuki IGNIS 666 5 671 706 8 714
Suzuki JIMNY 28 21 49 33 10 43
Suzuki LIANA 0 7 7
Suzuki SWIFT 859 2 861 600 600
Suzuki SX4 924 2 926 235 235
Suzuki WAGON R+ 0 1 1
Suzuki 2860 321 3181 1957 317 2274

Škoda FABIA 22830 3564 26394 27845 3611 31456
Škoda OCTAVIA 12263 6135 18398 11911 5253 17164
Škoda ROOMSTER 3706 1858 5564 1106 339 1445
Škoda SUPERB 1223 1223 1547 1547
Škoda 40506 11606 52112 43077 9249 52326

Toyota AURIS 576 576 0
Toyota AVENSIS 199 126 325 177 144 321
Toyota AYGO 373 373 325 325
Toyota COROLLA 392 392 778 778
Toyota COROLLA VERSO 80 71 151 111 120 231
Toyota HIACE 1 1 4 7 11
Toyota HILUX 0 8 8
Toyota LAND CRUISER 51 152 203 29 86 115
Toyota PRIUS 41 41 12 12
Toyota RAV4 207 368 575 137 265 402
Toyota YARIS 2166 2166 2093 1 2094
Toyota 4300 924 5224 3794 732 4526

Trigano 2 1 3 0 0 0

UAZ 1 15 16 0 10 10

Volkswagen CADDY 75 1003 1078 72 986 1058
Volkswagen CALIFORNIA 0 4 4
Volkswagen CARAVELLE 1 1 0
Volkswagen CRAFTER 8 529 537 1 106 107
Volkswagen EOS 110 110 55 55
Volkswagen FOX 143 5 148 268 268
Volkswagen GOLF 1603 431 2034 1419 420 1839
Volkswagen JETTA 360 360 355 355
Volkswagen LT 1 1 5 206 211
Volkswagen MULTIVAN 116 235 351 105 231 336
Volkswagen NEW BEETLE 1 1 6 6
Volkswagen PASSAT 1251 961 2212 1514 1063 2577
Volkswagen PHAETON 4 4 10 10
Volkswagen POLO 1317 4 1321 1681 1681
Volkswagen SHARAN 77 65 142 30 27 57
Volkswagen TIGUAN 1 1 0
Volkswagen TOUAREG 63 255 318 38 283 321
Volkswagen TOURAN 190 258 448 131 257 388
Volkswagen TRANSPORTER 355 1366 1721 309 1211 1520
Volkswagen 5864 5170 11034 6142 4808 10950

Volvo 60 75 75 110 110
Volvo 70 30 48 78 40 53 93
Volvo 80 133 133 63 63
Volvo C30 132 109 241 0
Volvo C70 36 36 2 2
Volvo S 40 52 52 51 51
Volvo V 50 47 69 116 57 104 161
Volvo XC70 28 75 103 27 74 101
Volvo XC90 71 282 353 63 187 250
Volvo 661 634 1295 459 428 887

Celkem 110829 47893 158722 103646 39235 142881
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Registrace nových vozů
v Evropě za leden–srpen 2007
podle značek a jejich
nejprodávanějších modelů
model/značka 2007   2006

Alfa Romeo 147 38713 43470

Alfa Romeo 159 47665 38754

Alfa Romeo 103362 101487

Aston Martin 2863 2646

Audi A3/S3 134415 138663

Audi A4/S4/RS4 159595 164723

Audi A6/S6/RS6/allroad 92865 95970

Audi Q7 29261 20070

Audi TT 28344 6233

Audi 457988 433562

AvtoVAZ 3962 4396

Bentley 2768 2091

BMW 1 81486 86919

BMW 3 201429 187548

BMW 5 78910 85438

BMW X3 44929 41472

BMW X5 28292 19096

BMW 457257 444284

BMW Alpina 240 381

Bugatti 15 7

Cadillac 1981 2077

Citroën Berlingo 36090 42431

Citroën C1 65132 57130

Citroën C2 47691 64264

Citroën C3 141167 151931

Citroën C4 126551 135296

Citroën C4 Picasso/Gr. Picasso 101976 126

Citroën C5 34527 47868

Citroën Xsara Picasso 76569 114989

Citroën 655979 644521

Dacia 115748 98786

Daihatsu Sirion 11839 9928

Daihatsu Terios 15917 10026

Daihatsu 39420 27795

Dodge 15019 4609

Ferrari 2246 2086

Fiat 500 7420 -

Fiat Albea 11477 13874

Fiat Bravo 48250 2

Fiat Croma 18341 259921

Fiat Dobló 20135 20303

Fiat Idea 20263 24378

Fiat Multipla 15663 19405

Fiat Panda 180240 156536

Fiat Punto/Grande Punto 276493 288341

Fiat Sedici 21483 6449

Fiat Seicento 27107 30000

Fiat Stilo 13359 35043

Fiat 686350 642718

Ford C-MAX 76292 78082

Ford Fiesta 253674 249032

Ford Focus 295643 324698

Ford Fusion 57291 64469

Ford Galaxy 24135 12652

Ford Ka 35213 41936

Ford Mondeo 89645 95083

Ford S-MAX 51325 13576

Ford 900951 895549

FSO 287 286

GM/Daewoo 11985 16076

Honda Accord 20829 23246

Honda Civic 88273 68280

Honda CR-V 52987 27874

Honda Jazz 47366 54758

Honda 224703 195179

Hyundai Accent 25300 26322

Hyundai Atos/Amica 29566 27236

Hyundai Getz/TB 52591 67120

Hyundai Matrix 12835 18474

Hyundai Santa Fé 33109 33721

Hyundai Tucson 38598 44376

Hyundai 218054 246729

Hummer 708 354

Chevrolet Captiva 22436 885

Chevrolet Kalos/Aveo 38619 43109

Chevrolet Lacetti 12651 14397

Chevrolet Matiz/Spark 44873 43857

Chevrolet 137026 121569

Chrysler Voyager/Gr. Voyager 15017 19000

Chrysler 33939 41623

Isuzu 924 899

Jaguar 22604 28193

Jeep 30570 26638

Kia Carens 13267 8579

Kia Carnival/Sedona 10529 15209

Kia cee`d 38962 141

Kia Picanto 43958 50501

Kia Rio 17025 23530

Kia Sorento 19094 27104

Kia Sportage 22634 23018

Kia 173461 168131

Lamborghini 566 455

Lancia Musa 27767 24232

Lancia Ypsilon 56587 53545

Lancia 88170 82812

Land Rover Freelander 26812 19015

Range Rover Sport 17714 18279

Land Rover 68267 61313

Lexus IS 12804 13486

Lexus RX 9254 10475

Lexus 27253 27991

Lotus 861 962

Maserati 1750 1569

Maybach 41 55

Mazda2 19290 23110

Mazda3 47129 52506

Mazda5 32205 30666

Mazda6 45111 52438

Mazda MX5 14800 14332

Mazda 163334 180446

Mercedes A 92542 100318

Mercedes B 75125 77955

Mercedes C 110591 94275

Mercedes CLK 15767 19771

Mercedes CLS 11776 14397

Mercedes E 75354 70599

Mercedes M 36858 40972

Mercedes S 15293 17957

Mercedes Vito/Viano 18743 16501

Mercedes-Benz 492736 491144

MG Rover 311 6638

Mini 92372 77600

Mitsubishi Colt 44355 50272

Mitsubishi Outlander 22870 5677

Mitsubishi Pajero/Montero/Shogun13639 9497

Mitsubishi 98372 95561

Nissan Micra 57176 89015

Nissan Note 45269 42373

Nissan Quashquai 51595 86

Nissan X-Trail 18248 27638

Nissan 208195 233212

Opel/Vauxhall Agila 14685 18989

Opel/Vauxhall Antara 15338 10

Opel/Vauxhall Astra 283671 308574

Opel/Vauxhall Astra Classic 13907 15085

Opel/Vauxhall Corsa 283163 190331

Opel/Vauxhall Meriva 93185 115572

Opel/Vauxhall Vectra 73887 83475

Opel/Vauxhall Zafira 123210 151802

Opel/Vauxhall 931206 926424

Perodua 549 316

Peugeot 1007 13423 29109

Peugeot 107 69237 60009

Peugeot 206/206SW 67982 198700

Peugeot 207 304739 92186

Peugeot 307/307SW 179758 227399

Peugeot 308 1183 -

Peugeot 407/407SW 88527 117590

Peugeot 807 13594 16101

Peugeot Partner/Ranch 24056 21864

Peugeot 772164 772311

Porsche 911 14866 14710

Porsche Cayenne 9869 8201

Porsche 34373 33576

Proton 2230 2245

Renault Clio 284864 321427

Renault Espace/Grand Espace 26932 29734

Renault Kangoo 28802 36287

Renault Laguna 44087 56484

Renault Mégane 181745 209759

Renault Modus 41532 57153

Renault Scénic/Grand Scénic 165900 180558

Renault Thalia/Symbol 12777 8948

Renault Trafic 10029 8166

Renault Twingo 51079 37302

Renault 853118 952059

Rolls Royce 165 108

Saab 9-3 41878 43134

Saab 9-5 13228 17295

Saab 55299 60902

Seat Alhambra 10221 11234

Seat Altea 52591 35283

Seat Cordoba 16221 16827

Seat Ibiza 105700 113018

Seat Leon 79286 86230

Seat 268693 272047

Smart ForTwo 53200 41032

Smart 56027 72742

SssangYong 16388 24427

Subaru 30977 35393

Suzuki Ignis 14498 22420

Suzuki Jimny 18690 18714

Suzuki Swift 82542 63707

Suzuki SX4 32161 11430

Suzuki Vitara/Grand Vitara/XL7 40622 45578

Suzuki 194557 180760

Škoda Fabia 137398 151911

Škoda Octavia 141148 145474

Škoda Roomster 40459 3118

Škoda Superb 10305 9989

Škoda 329328 310508

Tata 3040 3215

Toyota Auris 64751 189

Toyota Avensis 78529 83312

Toyota Aygo 68315 61826

Toyota Corolla 67049 128003

Toyota Corolla Verso 56234 64845

Toyota LandCruiser 18551 20586

Toyota Prius 21352 14158

Toyota RAV4 69394 71422

Toyota Yaris 177856 164005

Toyota 644723 617113

Volkswagen Caddy 21118 25535

Volkswagen Eos 25940 11092

Volkswagen Fox 41203 55559

Volkswagen Golf 288584 283488

Volkswagen Golf Plus 71681 84029

Volkswagen Jetta 35601 40028

Volkswagen Passat 214418 231897

Volkswagen Polo 203972 199169

Volkswagen Sharan 15937 19204

Volkswagen Touareg 24487 25907

Volkswagen Touran 117426 112234

Volkswagen Transporter/

Caravelle/Shuttle 34484 33430

Volkswagen 1113785 1145447

Volvo C30 26552 161

Volvo S40 17363 22132

Volvo S60 10762 14930

Volvo S80 13370 3988

Volvo V50 37223 45918

Volvo V70/XC70 42388 45680

Volvo XC90 20099 23078

Volvo 175697 159674

čínské značky 775 78

ostatní značky 5193 5235

CELKEM 11031777 10987847
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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.

V přehledu jsou uváděny jen modely s měsíčním prodejem
dlouhodobě převyšujícím 1000 ks. Z
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