
dokáÏete bûhem dne dojít. KdyÏ
k vám pfiijede nûkdo ve velkém kli-
matizovaném autû a elektricky si
otevfie okénko, aby vám fiekl, Ïe si
v zájmu záchrany planety nemáte
kupovat Nano, co mu asi odpovíte?
Nûkdo takov˘ asi tûÏko pochopí,
proã by mûlo b˘t správné kritizovat
rozvojové zemû za emise CO2

z jejich dvouválcového vozítka.
Zb˘vajících pût ‰estin svûta zaãne

jezdit aÈ uÏ na to ti, ktefií uÏ se
vezou, jsou pfiipraveni nebo ne. Jest-

liÏe chceme, aby rozvojov˘ svût
omezoval emise CO2, tak musíme
zaãít nejprve u sebe.A rozvíjet zele-
né technologie.

více o voze Tata Nano na str. 14 k
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LUXUSNÍ MODEL ZNAČKY

MÍŘÍ NA NOVÉ TRHY

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

Nová ·koda Superb byla vyvinuta
v technickém v˘voji ·koda Auto
v Mladé Boleslavi. Nov˘ Superb se
oficiálnû pfiedstaví na autosalonu
v Îenevû poãátkem bfiezna, vyrábût
se bude v Kvasinách a do prodeje
pfiijde na konci prvního pololetí.

V reakci na obãasnou kritiku prv-
ní generace se ·koda Auto snaÏila
nov˘ Superb na první pohled odli‰it
od Octavie, ale i od ostatních auto-
mobilÛ koncernu VW, pfiedev‰ím
VW Passatu a Audi A6.

Strategie ·kody vede k roz‰ífiení
skromného trhu, na kterém Superb

Nová Škoda Superb

Čísla měsíce

JESSE SNYDER, 
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Je‰tû se ani nezaãal prodávat a uÏ
vÛz Tata Nano zmûnil pravidla hry. Jed-
noduch˘ dostupn˘ miniautomobil je
tak jednoznaãnû pfiipraven˘ splnit
svÛj cíl, aÏ to vyráÏí dech.Tata Motors
bude nepochybnû zpoãátku ãelit
mnoha problémÛm. Kombinace radi-
kálnû nové koncepce, nového desig-
nu,nezku‰enosti subdodavatelÛ,neza-
‰kolené pracovní síly a nové továrny
znaãí,Ïe nábûh nebude plynul˘.

Jenže Nano všechno
změní

Spoleãnû s pfiipravovan˘mi konku-
renãními minivozy od spojení
Renault-Bajaj,Volkswagenu a Toyoty
Nano umoÏní masové vyuÏití auto-
mobilové dopravy milionÛm lidí
v rozvíjejícím se svûtû.

Je‰tû pfied tím, neÏ Ratan Tata odha-
lil Nano na autosalonu v Dillí, varovali
environmentalisté a advokáti bezpeã-
nosti, Ïe je to poãátek klimatické
katastrofy a souãasnû to povede k je‰-
tû více obûtem na silnicích.

Chápu jejich námitky. Pokud nás
v‰ech ‰est miliard obyvatel zaãne
jezdit, tato planeta bude ãelit je‰tû
váÏnûj‰ím problémÛm se zdroji
surovin a zneãi‰tûním ovzdu‰í.
Samozfiejmû Ïe 780 kg tûÏké Nano
není tak bezpeãné jako VW Golf.
A samozfiejmû Ïe indické silnice jsou
uÏ nyní stra‰né. JenÏe vût‰ina tûchto
protestujících pochází z rozvinuté
ãásti svûta a vidí situaci z pohledu
makroekonomiky.

Ale pfiedstavte si, Ïe Ïijete nûkde,
kde si jen ti bohatí mohou dovolit
skútr. Va‰e zamûstnání a vzdûlání
va‰ich dûtí závisí na tom, jak daleko

ročník V. – číslo 1 | www.autodatanews.cz | ve spolupráci s 25. 2. 2007
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První registrace osobních a lehkých automobilů v ČR v roce
2007
kategorie nová ojetá celkem

osobní 132 542 212 869 345 411

lehká užitková 62 038 10 619 72 657

celkem OA + LUV 194 580 223 488 418 068

2006 OA + LUV 173 478 197 159 364 637

2005 OA + LUV 166 423 148 085 314 508

2004 OA + LUV 154 703 126 912 281 615

k pokračování na straně 6
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Jaguar a Land Rover hledají majitele
VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO & DATA NEWS

Vedení Ford Motor Company uÏ
uãinilo ve‰kerá potfiebná opatfiení,
aby mohlo co nejdfiíve dojít k pfiedá-
ní automobilek Jaguar a Land Rover
novému majiteli.Tím by se mûla stát
indická automobilka Tata Motors, kte-
rá je souãástí jednoho z nejvût‰í prÛ-
myslov˘ch konglomerátÛ svûta Tata.

Uchazeãi kromû Tata Motors byli
je‰tû dal‰í indická automobilka
Mahindra&Mahindra a investiãní
spoleãnost One Equity Partners.

Tata Motors nabídla za Land Rover
a Jaguar Fordu nejvíc - odhaduje se,
Ïe to bylo asi 1,36 miliardy eur
(2 miliardy USD). Ford v roce 1989
za Jaguar zaplatil 1,6 miliardy liber
a za Land Rover roku 2000 1,7 mili-
ardy liber. Spolu s dal‰ími investice-
mi, pfiedev‰ím do modernizace v˘ro-
by a v˘voje nov˘ch vozÛ, pfii‰lo
vlastnictví obou znaãek spoleãnost
Ford Motor celkem na 12,1 miliard
eur (9 miliard liber). Land Rover se vloni poprvé stal

ziskov˘m a vedení Fordu tvrdí, Ïe
také dosud vysoce ztrátov˘ Jaguar je
na nejlep‰í cestû k ãern˘m ãíslÛm,

i kdyÏ to urãitû nebude je‰tû ani
letos.Tata Motors kromû obou pres-
tiÏních znaãek a jejich britsk˘ch
v˘robních závodÛ získá také jejich
v˘vojová stfiediska v Anglii, coÏ by
IndÛm mûlo vydatnû pomoci i pfii
v˘voji vlastních vozÛ.

PfiedbûÏná dohoda uÏ byla uzavfie-
na, ale jako velmi sloÏité se ukazuje
dohadování o podílu, kter˘ si Ford
Motor chce ponechat, a o tom, jak
bude vypadat budoucí spolupráce,
protoÏe Ford Motor je v˘znamn˘m
dodavatelem mnoha komponent
pro vozy obou znaãek.

Ameriãtí prodejci Jaguaru se obá-
vají, Ïe pfievzetí znaãky indickou
automobilkou mÛÏe mít u jejich
zákazníkÛ velmi negativní ohlas. Pfii-

tom do USA smûfiuje asi ãtvrtina pro-
dukce Jaguaru.Ameriãané by proto
byli radûji, kdyby Jaguar získala spo-
leãnost One Equity Partners, protoÏe
v jejím ãele stojí b˘val˘ ‰éf Fordu Jac-
ques „Jack the Knife“ Nasser.V jin˘ch
zemích neÏ USA je ale indick˘ majitel
vnímán jako v˘hodn˘. Vzhledem
k tradiãnímu propojení zemû s Vel-
kou Británií se v‰eobecnû vûfií, Ïe
Indové dokáÏí Jaguar a Land Rover
fiídit, a to v anglickém stylu. Podobnû
je toto spojení vnímáno dokonce i ve
Velké Británii. Souãasnû není zane-
dbatelné, Ïe Indie je jedním z nej-
rychleji se rozvíjejících automobilo-
v˘ch trhÛ svûta a Jaguar a zejména
Land Rover zde mohou mít je‰tû vût-
‰í ‰anci se uplatnit neÏ dosud. v

Poté, co dosavadní ‰éf Alfy Romeo
Antonio Baravalle opustil svou funk-
ci na vlastní Ïádost, byl na jeho mís-
to jmenován Luca de Meo. De Meo
i nadále zÛstal ve funkci ‰éfa marke-
tingu skupiny Fiat a v˘konn˘m
‰éfem Fiatem znovuobnovené znaã-
ky Abarth. Hlavními de Meov˘mi cíli
v nejbliÏ‰í dobû bude zajistit  zlep‰e-
ní kvality v˘roby, zdvojnásobení
objemu produkce do roku 2010
a pfiedev‰ím zabezpeãit návrat znaã-
ky na americk˘ trh v roce 2009
(prodej Alfy v USA byl ukonãen
roku 1995 pro velké problémy
s kvalitou v˘roby).

De Meo (41) vystudoval ekonomi-
ku obchodu na univerzitû Bocconi.
V letech 1992 aÏ 1997 vystfiídal
nûkolik funkcí u Renaultu v Itálii
a Francii. Roku 1998 pfie‰el k Toyota

Motor Europe, kde mj. pracoval na
projektech znaãky Lexus v Evropû.
V roce 2002 jej do sv˘ch sluÏeb zís-
kal Fiat jako ‰éfa marketingu znaãky
Lancia. Roku 2004 se stal v˘konn˘m
‰éfem Lancie.V listopadu 2004 pfie-
‰el do ãela Fiatu aby zajistil jeho
reorganizaci a zlep‰ení pozice znaã-
ky na trhu.V záfií 2007 dostal na sta-
rost marketingové aktivity skupiny
Fiat.Tím, Ïe byl postaven do ãela Alfy
Romeo se stal prvním manaÏerem
v historii, kdo vedl v‰echny tfii znaã-
ky (s Abarthem v podstatû v‰echny
ãtyfii) patfiící do skupiny Fiat Auto.

Baravalle (42) se stal ‰éfem kniÏní-
ho vydavatelství Einaudi.V koncer-
nu Fiat pracoval od roku 1999 a kro-
mû Alfy Romeo, v jejímÏ ãele stál od
záfií 2005, vedl krátce také znaãku
Lancia. v

TOVÁRNA JAGUARU V HALEWOODU
h

PŘIPRAVOVANÉ KOMPAKTNÍ SUV
LAND ROVER LRX SE UŽ BUDE VYRÁBĚT POD
KONTROLOU NOVÝCH MAJITELŮ

h

De Meo do čela Alfy Romeo
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Nový 
závod
nebude

Vedení General Motors zastavilo
vyhledávání prostoru pro vybudo-
vání nového v˘robního závodu ve
stfiední nebo v˘chodní Evropû (jak
jsme uvedli minule, jednou ze zemí,
která pfiicházela v úvahu byla i âes-
ká republika). Podle ‰éfa GM Euro-
pe Chrise Laceyho je dnes nejper-
spektivnûj‰ím trhem tohoto regio-
nu Rusko, kde se napfiíklad vozÛ
znaãky Chevrolet prodává více neÏ
v západní Evropû. Proto budoucí
investice k roz‰ifiování v˘roby mají
smûfiovat tam. NepÛjde ale zatím
o budování nového závodu, n˘brÏ
o roz‰ifiování stávající v˘roby v Pet-
rohradû, ale také v Uzbekistánu.
Roz‰ifiovat se bude i produkce ve
var‰avské továrnû FSO, která patfií
ukrajinské spoleãnosti UkrAVTO.Ve
spolupráci s ní chce GM ve Var‰avû
do roku 2011 roãnû vyrábût
150 000 ChevroletÛ. v

Podle oznámení automobilky
BMW se pfiipravované SUV znaãky
Mini, pfiedbûÏnû se mu fiíká Colora-
do, bude vyrábût v továrnû spoleã-
nosti Magna Steyr ve ·t˘rském
Hradci v Rakousku.V˘roba by pod-
le oãekávání mûla b˘t zahájena
v roce 2009.Továrna spoleãnosti
Magna Steyr v souãasné dobû vyrá-
bí BMW X3, av‰ak tato v˘roba
bude v roce 2009 pfiesunuta do
montáÏního závodu BMW ve Spar-
tanburgu v JiÏní Karolínû. Spoleã-
nost Magna Steyr získala tento pro-
jekt na úkor agresivní nabídky
nûmecké karosárny Karmann. v

Od 1. ledna 2008 byl v rámci
skupiny PSA Peugeot Citroën jme-
nován Fréderic Saint-Geours
poradcem pfiedsedy pfiedstaven-
stva a ãlenem v˘konného v˘boru.
Jeho posláním bude fiízení úkolÛ
strategického charakteru. âlenem
pfiedstavenstva s povûfiením fiídit
znaãku Peugeot byl jmenován
Jean-Philippe Collin. v

Žádná speciální pravidla
pro Volkswagen

Magna
bude
dělat Mini
SUV

Změny ve
vedení PSA

STUTGART | Porsche Automobil
Holding SE ze Stuttgartu vyzval
nûmecké federální ministerstvo
spravedlnosti, aby stáhlo návrh
nového zákona o VW. V dopisu
ministryni Brigitte Zypriesové prezi-
dent a nejvy‰‰í v˘konn˘ fieditel
Wendelin Wiedeking a zástupce
prezidenta a hlavní finanãní fieditel
Holger P. Härter uvedli, Ïe podle
jejich názoru jsou plány minister-
stva spravedlnosti nesluãitelné
s rozsudkem Evropského soudního
dvoru v Lucemburku z 23. fiíjna
2007. Argumentovali tím, Ïe není
jasné, proã by pro spoleãnost Volks-
wagen mûly platit ob‰írnûj‰í pravi-

dla neÏ pro ostatní podniky. Nov˘
zákon o VW by vytvofiil hor‰í pod-
mínky pro umístûní podniku a znaã-
nû by po‰kodil povûst Nûmecka
v oãích Evropy a svûta.

Ve svém dopise Wiedeking a Här-
ter poukazují zejména na rozdílné
jednání s nûmeck˘mi podniky, které
by na základû pfiípadného zákonu
o VW mohlo vzniknout. ¤íkají:
„Pokud je ministerstvo spravedlnosti
opravdu toho názoru, Ïe v‰eobecnû
pouÏitelná pravidla daná zákony
o akciov˘ch spoleãnostech,o spoleã-
ném rozhodování a o ustavení závod-
ní rady nejsou dostateãná, pak by,
aby byli dÛslední, mûli pfiipravit

mnohem pfiísnûj‰í legislativu, která
bude platit obecnû pro v‰echny pod-
niky. Mûli by pak nicménû pokraão-
vat v diskusi se v‰emi zástupci
nûmecké ekonomiky. Nedovedeme
si pfiedstavit, Ïe by za to federální vlá-
da získala velkou chválu.“

Dopis, kter˘ doprovázel právní
v˘klad právnické firmy Freshfields
Bruckhaus Deringer, byl zaslán také
pfiedsedÛm parlamentních stran
a pfiedsedÛm parlamentních klubÛ
v nûmeckém parlamentu,pfiedsedÛm
vlád nûmeck˘ch spolkov˘ch zemí,
prezidentovi federace nûmeckého
prÛmyslu (BDI) a pfiedsedovi správní
rady koncernu Volkswagen AG. v

Směřování Volkswagenu
na vrchol je příliš
ambiciózní
JASON STEIN, AUTOMOTIVE
NEWS EUROPE

JestliÏe si pfieãtete pfiedpovûdi
této spoleãnosti, vypadá to, Ïe v nej-
bliÏ‰í budoucnosti budou témûfi
v‰ichni jezdit ve vozech znaãky
Volkswagen. Budou zde malé vozy
(koncept up!), velké vozy (nové
modely Phaeton) a stfiednû velké
vozy (zásadnû pfiepracované mode-
ly Golf).

Zástup dychtiv˘ch zákazníkÛ se
potáhne od Var‰avy do Wolfsburgu.
Lidé se budou hlasitû doÏadovat
v‰eho, co ponese znaãku VW: hybri-
dÛ, vidlicov˘ch desetiválcÛ, vozÛ
SUV, sportovních automobilÛ.

VW se bude vytrvale, postupnû
a nevyhnutelnû zakusovat do trÏní-
ho podílu Toyoty. Po rychlém obratu
Japonci pfiiznají poráÏku.

Dvě slova: Sněte dál
Plán rÛstu znaãky VW je cestou

na celosvûtov˘ vrchol a dohonûní
Toyoty není pfiehnan˘m cílem, je to
pouze pfiehánûní.

Nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedstavitel
skupiny Volkswagen Martin Winter-
korn je pfiesvûdãen, Ïe nûmeck˘
smysl pro detail pomÛÏe nejvût‰í
evropské automobilce pfiedhonit do
deseti let Toyotu. Podle vysvûtlení
tûch, ktefií ve VW plánují produkty,
s lep‰í v˘konností a lépe vypadající-
mi automobily, mÛÏe Volkswagen

porazit Toyotu v prodeji vozÛ, pro-
duktivitû a ziskovosti.

Je to velkolep˘ interní cíl.VW si
zasluhuje uznání za to, jak je ambici-
ózní.

Av‰ak s pfiehnan˘m cílem VW sou-
visí nûkolik základních problémÛ.

Zaprvé, jeho plán pfiedpokládá, Ïe
Toyota zÛstane stát na místû. KaÏd˘,
kdo nûco o Toyotû ví, si uvûdomuje,
Ïe tato spoleãnost zcela urãitû v kli-
du nezÛstane. Prezident Katsuaki
Watanabe pfiedpovídá, Ïe celosvûto-
v˘ prodej Toyoty v tomto roce
stoupne o 5 %, zatímco se oãekává,
Ïe odvûtví jako celek zÛstane na
stejné úrovni.

Jak je na tom VW? Zdûdil stejné
typy nákladÛ jako je v˘roba a silné
odbory, jako jeho tradiãní soupefii.

Anebo co skuteãnost, Ïe v Ameri-
ce je Volkswagen v tûchto dnech

fie‰í problém pfiedev‰ím díky pfiíli‰
velkému nezájmu o jeho v˘robky?

Pro VW v‰ak existuje nejvût‰í rizi-
ko: Úspûch se buduje na kvalitû,
efektivitû, produktivitû a splnûní
potfieb zákazníkÛ. Pak pfiichází rÛst.

Plán VW spoãívající v RÒSTU,
RÒSTU, RÒSTU musí vûnovat pozor-
nost základním vûcem. ProtoÏe v‰e
závisí na tom, jak se dají do pofiádku
malé vûci.

Historie automobilového prÛmys-
lu je vystlána kostmi ambiciózních
spoleãností, které si myslely, Ïe
dokáÏí vyrÛst aÏ na vrchol, ale nako-
nec neuspûly kvÛli ‰patné realizaci.

RÛst jen pro samotn˘ rÛst je
receptem na katastrofu.

Zeptejte se Fordu. Zeptejte se
General Motors.

Ale neobtûÏujte se ptát Toyoty.
Nebudou vûdût, o ãem hovofiíte. v
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Bajaj Hamara: S pomocí
Renaultu

Aã se zájem toãil kolem Taty
Nano, na autosalonu v Dillí se pfied-
stavil i dal‰í pozoruhodn˘ projekt.
Automobilka Bajaj Auto, indick˘
spoleãn˘ podnik v˘robce motocyk-
lÛ a mopedÛ Bajaj s aliancí Nissan-
Renault, odhalil svÛj koncept
základní verze levného automobilu.
Koncept Hamara byl navrÏen
a vyroben v Indii na místní platfor-

mû, ale zahrnuje i nûkteré kompo-
nenty ‰así pocházející od Renaultu.
Koncept má velmi blízko k vozu,
kter˘ se za dva roky zaãne vyrábût
v továrnû Chakan u Pune. Dlouh˘ je
3300 mm. Dvouválec 660 cm3 bude
dodávat indick˘ v˘robce, ale Bajaj
slibuje vynikající hospodárnost vyu-
Ïití paliva. V nabídce bude také
vznûtov˘ motor a umoÏnûna bude
také volba pohonu na LPG, CNG
a dokonce i hybridního. Cílová cena
je kolem 125 000 rupií (tj. 1,25 Lak-
hu, 2155 eur), coÏ je o trochu více
neÏ za Tata Nano (1725 eur), ale
Hamara bude mít vy‰‰í základní úro-
veÀ v˘bavy a více komfortních prv-
kÛ. Zahájení v˘roby se plánuje do
dvou ãi tfií let.

Citroën C4 Sedan:
Připluje z daleka

Prvním autem vyrábûn˘m
v Argentinû na ãeském trhu se sta-
ne Citroën C4 Sedan.Tento vÛz se
vyrábí v Palomaru u Buenos Aires
na platformû PSA PF2 pouÏívané
pro Citroën C4 i Peugeot 307/308.
Sedan ale není jen C4 se zavazadlo-
v˘m prostorem pfiipojen˘m k zádi.
Karoserie je oproti hatchbacku pro-
dlouÏená o 49 cm, pfiiãemÏ se
u tohoto vozu prodlouÏil i rozvor
náprav ze 2610 mm na 2710. Pro-
dlouÏení je v prostoru zadních dve-
fií a také od tohoto místa má karose-
rie jin˘ profil. Zavazadlov˘ prostor
je majestátní - 513 l, coÏ je nejen
o 200 l více neÏ u hatchbaku C4,
ale je to i víc neÏ u stávajícího
modelu C5. Na ãeském trhu se
kompaktním sedanÛm moc nedafií,
ale Citroën tento vÛz nabízí jako
vyplnûní prostoru mezi C4 a C5
nejen rozmûry, ale i bohatou v˘ba-

vou. Do prodeje tento vÛz pfiijde
poãátkem dubna.

Iveco Massif: Předzvěst
off-roadu Fiat?

V˘robce uÏitkov˘ch a nákladních
automobilÛ pfiedstavil na podzim
v Amsterdamu velk˘ off-road Massif.
Iveco, patfiící Fiatu, jej uvede na trh
od leto‰ního bfiezna. Toto vozidlo
vzniklo na základû ‰panûlského
vozu Santana Anibal PS10, coÏ je
pro zmûnu licenãnû vyrábûn˘ Land
Roveru Defender. Santana také bude
Iveco Massif vyrábût se tfií- a pûtid-
vefiovou karoserií, ale i jako pick-up
a jako ‰asi s kabinou. Motor ov‰em
bude Iveco Diesel HPI 2,8 l/130 kW,
znám˘ z modelu Daily. Je‰tû do kon-
ce roku jej doplní i pfieplÀovaná
verze s turbodmychadlem, která
bude mít 176 k. ·estistupÀová pfie-
vodovka s redukcí a volbou 4x2
nebo 4x4 je pfievzata od Santany.
K dispozici bude i uzávûrka diferen-
ciálu zadní nápravy. Iveco Massif je
pfiedev‰ím uÏitkov˘m automobilem
schopn˘m jízdy v tûÏkém terénu.
Podle informací ANE se ale tento

vÛz má stát rovnûÏ základem pro
první skuteãn˘ off-road v nabídce
Fiatu od ukonãení produkce vozu
Campagnolo.

Hyundai Genesis:
Znovuzrození luxusu

Neobvykle nejprve ve své v˘vojo-
vém stfiedisku v korejském Namyan-
gu a aÏ poté na autosalonu v Detroi-
tu Hyundai pfiedstavil svÛj nov˘
luxusní sedan Genesis s pohonem
zadních kol. Motory (jen záÏehové)
budou pocházet z nové fiady Tau -
V8 4,6 l resp.V6 3,8 a 3,3 l a ‰esti-
stupÀová pfievodovka bude samo-

ãinná.Velk˘ sedan je urãen pfiede-
v‰ím pro Severní Ameriku, nicménû
bude v prodeji také v Evropû, i kdyÏ
zatím není k dispozici diesel. Bosch
pro tento vÛz pfiipravil aktivní systé-
my kontroly vozidla VDM (Vehicle
Dynamic Management) kombinující
ESP s dal‰ími systémy aktivní bez-
peãnosti a ovládání podvozku. Svou
v˘bavou, a to jak po stránce luxusu,
tak i bezpeãnosti a jízdní dynamiky,
si Genesis v niãem nezadá s vozy
Lexus ãi auty nûmeck˘ch exkluziv-
ních znaãek. Hyundai Genesis se
zatím jako studie pfiedstavil i s karo-
serií kupé 2+2.

Renault Koleos: Samsung
pro Renault

V Koreji se oficiálnû pfiedstavil
crossover QM5 spoleãnosti Sam-
sung Motors. Jeho pfiedznamenáním
byl koncept Renault Koleos. Sériov˘
vÛz nese v‰echny stylistické znaky
korejské znaãky, protoÏe jeho

design vznikl v jejím studiu v Kore-
ji. Nicménû se jen v detailech li‰í od
studie Koleos, protoÏe na jeho návr-
hu se podíleli i stylisté Renaultu.
Tento vÛz totiÏ brzy roz‰ífií nabídku
Renaultu do této stále populárnûj‰í
kategorie a stane se odpovûdí na
Citroën C-Crosser a Peugeot 4007,
které vznikly na bázi Mitsubishi
Outlanderu. V˘roba v Busanu
v Koreji zaãala uÏ v prosinci a plá-
nuje se roãní produkce 100 000
vozÛ. V Evropû bude jako Renault
Koleos nabízen s pohonem v‰ech
kol pfievzat˘m z Nissanu XTrail
nebo pohonem pfiedních kol
a motory záÏehov˘m 2,5 l/125 kW
a vznûtov˘m 2,0 l/110 kW. Délka
vozu je 4520 mm.

Fo
to

:H
y
u
n
d
a
i

x|Bajaj Auto x

x|Renaultx

x|Iveco x

x|Hyundai

Fo
to

:R
e
n
a
u
lt

Nové modely | Auto Data & News | Leden/únor 20084

Fo
to

:B
a
ja

j 
A

u
to

Fo
to

:I
v
e
c
o

Fo
to

:C
it
ro

ën

Auto Data News 08_1  18.2.2008  13:51  Stránka 4



x|Renault

Renault Grand Modus:
Protahování

Renault v roce 2004 uvedl malé
MPV Modus s velk˘mi ambicemi,
ale zájem kupujících nezískal.
Zákazníci tomuto vozu vyt˘kali
pfiedev‰ím mal˘ zavazadlov˘ pro-
stor, takÏe je málo praktick˘ jako
rodinné auto. ¤e‰ení se na‰lo
v nové verzi Grand Modus, která
je o 240 mm del‰í, pfiiãemÏ se pro-
dlouÏil i rozvor. Se 4034 mm uÏ
bude moci lépe konkurovat jed-
niãce tohoto segmentu Opelu
Meriva. Díky tomu se zavazadlov˘
prostor zvût‰il na více neÏ solid-
ních 305 aÏ 410 l, coÏ závisí na
poloze zadních posuvn˘ch seda-
del. O 80 mm byla prodlouÏena
i základní verze, ale ta se s uvede-
ním Grand Modusu pfiestala na
ãeském trhu prodávat. Grand
Modus se, stejnû jako Modus, vyrá-
bí ve ‰panûlském Valladolidu. Zají-
mavé je, Ïe Renault Grand Modus
na ãeském trhu nabízí se stejn˘mi
motory a se stejn˘mi cenami jako
Clio Grandtour.

Hyundai i10: Další i na
řadě

V fiadû modelÛ s nov˘m systé-
mem oznaãení s písmenem i pfied-
stavil Hyundai mal˘ model pfiedur-
ãen˘ pfiedev‰ím pro mûstsk˘ pro-
voz i10.Vznikal s cílem nabídnout
potû‰ení z jízdy stejnû jako praktiã-
nost a bohatou v˘bavu. Hyundai i10
je pûtidvefiov˘ pûtimístn˘ hatch-
back dlouh˘ jen 3565 mm, coÏ mu
umoÏÀuje dobrou ovladatelnost
v ulicích mûst. Souãasnû má na
svou tfiídu velmi dlouh˘ rozvor
2380 mm, coÏ vytváfií velk˘ vnitfiní
prostor. Pohonn˘mi jednotkami
budou záÏehov˘ 1,1 l/49 kW nebo

nov˘ vznûtov˘ 1,1 l/55 kW. Do pro-
deje i10 pfiijde v bfieznu.

Volkswagen Passat CC:
Čtyřdveřové kupé

Volkswagen v Detroitu pfiedstavil
oãekávanou zcela novou verzi karo-
serie vozu stfiední tfiídy. Na základû
modelu Passat vznikl vÛz slibující
vy‰‰í úroveÀ komfortu, bezpeãnosti
i techniky pro lep‰í dynamiku jízdy.
Elegantnû tvarovaná karoserie má
profil jako kupé, ale je ãtyfidvefiová
a uvnitfi jsou ãtyfii samostatná
sedadla. Je logické, Ïe leckomu pfii-
pomíná styl mnohem vût‰ího Mer-
cedesu CLS. Passat CC má rozmûr-
nou panoramatickou stfiechu. Délka
vozu je 4796 mm, tj. o 31 mm více
neÏ u sedanu, pfiiãemÏ se prodlou-

Ïil i rozvor náprav. Zajímavé je, Ïe
se radikálnû promûnil i design

interiéru vãetnû uspofiádání ovláda-
cích prvkÛ. Pfiední sedadla mohou
b˘t vyhfiívaná i klimatizovaná jako
u Phaetonu. V nabídce bude
i systém DDC (Dynamic Drive Con-
trol) umoÏÀující tfii nastavení pod-
vozku, a to nejen tlumení, ale
i tuhosti fiízení. K dispozici budou
tfii záÏehové motory TSI (ten nejv˘-
konnûj‰í V6 3,6 l v kombinaci s pfie-
vodovkou DSG a pohonem v‰ech
kol 4Motion) a dva vznûtové se
vstfiikováním systémem Common
Rail. Passat CC bude mít osm airba-
gÛ a ESP nové generace.V˘roba zaã-
ne na jafie v Emdenu a prodej by
v Evropû mûl zaãít v ãervnu. v
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Ford Verve: nástupce Fiesty také
jako sedan. Na autosalonu v čín-
ském Guangžu a poté v Detroitu
představil Ford druhou podobu kon-
ceptu Verve, který je předobrazem
nástupce malého modelu Fiesta.
Čtyřdveřový sedan (resp. „ dyna-
mický notchback, jak mu říká ředitel
designu evropského Fordu Martin
Smith) snad ještě více než třídveřo-
vý hatchback, vystavovaný na pod-
zim ve Frankfurtu, připomíná zmen-
šené Mondeo. Vystavený koncept
Verve Sedan se od hatchbacku liší
i poněkud pozměněnou maskou. Je
nepravděpodobné, že by se sedan
nabízel i na evropských trzích, ale

pro USA a Čínu (ale i pro Rusko) je
sedan nutností. Do prodeje tam ale
přijde až v roce 2010.

Opel oznámil, že nástupce modelu
Vectra ponese jméno Insignia.
S uvedením na trh v listopadu toho-
to roku chce Opel podle marketingo-
vého šéfa GM Europe Alaina Visse-
ra nasadit velmi agresivní cenovou
politiku. Zájem o vozy střední třídy

v Evropě totiž trvale klesá - vloni to
bylo opět o 15 % prodaných vozů
méně než roku 2006, přičemž 70 %
dodávek je pro firemní sektor. Insig-
nia se bude vyrábět v hlavním závo-
dě v Rüsselsheimu.

Vzkříšení Trabantu? Německý výrob-
ce hraček Herpa má v plánu oživit
Trabant ve spolupráci se saskou fir-
mou IndiKar. V roce 2009 na frank-
furtském autosalonu chce Herpa
odhalit prototyp „moderního násle-

dovníka Trabantu“ a zpočátku počítá
s výrobou 5000 vozů ročně. O tech-
nické specifikaci a konstrukci nové-
ho Trabi se zatím nic neví, ale nedá
se předpokládat, že by karoserie
byla opět z duraplastu a motor
vzduchem chlazený dvoudobý.
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Personální změny ve vedení Škoda Auto
Dosavadní ãlen pfiedstavenstva

spoleãnosti ·koda Auto Martin Jahn
(38) byl jmenován generálním fiedi-
telem Volkswagen Group RUS (Rus-
ko). Jahn bude zodpovûdn˘ za pro-
dej vozÛ spoleãnosti Volkswagen
v Rusku. Jahn se zároveÀ stane ãle-
nem dozorãí rady ·koda Auto, kde
bude i nadále uplatÀovat své dosa-
vadní zku‰enosti.

Jeho nástupcem v pfiedstavenstvu
spoleãnosti ·koda Auto s odpovûd-
ností za ¤ízení lidsk˘ch zdrojÛ byl
jmenován a dozorãí radou ·koda
Auto schválen Klaus Dierkes (51).
Tyto zmûny nab˘vají úãinnosti dne
1. dubna 2008.

Martin Jahn absolvoval Vysokou
‰kolu ekonomickou v Praze, poté
zaãal v roce 1994 pracovat v agen-

tufie CzechInvest. V roce 1996 se
stal fieditelem jejího zahraniãního
zastoupení v USA v Chicagu, kde
také vystudoval marketing a komu-
nikaci na  DePaul University a získal
titul MBA.V roce 1999 byl jmeno-
ván generálním fieditelem CzechIn-
vestu. V roce 2004 se stal místo-
pfiedsedou vlády a ministrem pro
ekonomiku a od roku 2006 je ãle-
nem pfiedstavenstva ·koda Auto
zodpovûdn˘m za ¤ízení lidsk˘ch
zdrojÛ.

Klaus Dierkes pÛsobil v rÛzn˘ch
funkcích koncernu Volkswagen od
roku 1984. Od roku 2006 byl perso-
nálním fieditelem Volkswagen
Nûmecko a od ãervence 2007 gene-
rálním zmocnûncem koncernu
Volkswagen. v

Vozy Škoda už i z Ruska
SPOLEČNOST ŠKODA

AUTO ZAHÁJILA MONTÁŽ

SVÝCH VOZŮ V RUSKÉ

KALUZE. TATO PRODUKCE

SE BUDE VÝZNAMNĚ

PODÍLET NA ZAHRANIČNÍ

VÝROBĚ NEJVĚTŠÍHO

ČESKÉHO VÝROBCE

AUTOMOBILŮ.

·koda Auto se na investicích do
v˘stavby nového závodu v Rusku
podílí spolu se spoleãností Volkswa-
gen AG. Po roãní v˘stavbû je zde
zahájena montáÏ ãásteãnû rozloÏe-
n˘ch vozÛ. Jedná se o modely Octa-
via, Octavia Tour a Fabia nové gene-
race. Celková kapacita závodu v rus-

ké Kaluze je 150 tisíc automobilÛ
roãnû, 40 % této produkce bude tvo-
fiit spoleãnost ·koda Auto. MontáÏní
hala zamûstná na 3000 lidí.

„Otevfiení na‰eho prvního v˘robní-
ho závodu v Rusku je v˘znamn˘m kro-
kem v expanzi spoleãnosti ·koda Auto
na v˘chodní trhy.Ty zaÏívají dynamic-
k˘ rÛst a my do nich vkládáme obrov-
ské nadûje na pozitivní budoucnost
spoleãnosti ·koda Auto,“ uvedl pfii
této pfiíleÏitosti pfiedseda pfiedstaven-
stva ·koda Auto Reinhard Jung.

Volba místa pro koncernov˘
závod v Rusku byla ovlivnûna pfie-
dev‰ím faktem, Ïe nejvût‰í odbyt
rostoucího ruského trhu tvofií
samotná Moskva, vzdálená necel˘ch
200 km od Kalugy. DÛleÏit˘m ãinite-

lem je dopravní obsluÏnost, protoÏe
Kaluga je s Moskvou spojena Ïelez-
nicí i dálnicí. V Kaluze navíc sídlí
technická univerzita, která do
budoucna pomÛÏe nav˘‰it fiady

odborné pracovní síly. Nejprodáva-
nûj‰ím vozem znaãky ·koda je zde
Octavia Tour s motory 1,4/55 kW
a 1,6/75 kW. v

pÛsobí, pfii vyuÏití regionálních spe-
cifik, ze kter˘ch ·koda Auto tûÏí
mimo západní Evropu.Vût‰ina zákaz-
níkÛ, kter˘m jde o cenu, a kter˘ch je
ve stfiední a v˘chodní Evropû stále
hodnû, totiÏ dá pfiednost bohatû
vybavenému Superbu pfied vozy
renomovanûj‰ích znaãek ale bez
patfiiãné v˘bavy.

Prosazení Superbu do v˘roby
nebylo pro vedení ·kody Auto snad-
né. První generace se po nepfiíli‰
nad‰eném pfiijetí zákazníky etablova-
la jako solidní automobil se stálou kli-
entelou kupujících a pomûrnû stabil-
ní úrovní prodeje mírnû nad hranicí
20 000 kusÛ roãnû.To sice bylo mno-
hem ménû, neÏ se plánovalo, nicmé-
nû to bylo dostateãné mnoÏství pro
zaji‰tûní zisku (a také mnohem více,
neÏ u srovnateln˘ch modelÛ nenû-

meck˘ch znaãek).V roce 2006 napfií-
klad prodej modelu Superb pfiispûl
k pfiíjmÛm automobilky 5 %, aã jeho
podíl na objemu produkce byl jen
3,6 %. Pfiitom vzhledem k vyuÏití
koncernové platformy a modulÛ byly
náklady na v˘voj mnohem niÏ‰í neÏ
u konkurence.

Nová generace ·kody Superb slibu-
je prostorn˘ interiér na vrcholu vy‰‰í
stfiední tfiídy díky tomu, Ïe narostla
do délky i ‰ífiky. Novinka bude del‰í
4838 mm (první generace mûla dél-
ku 4810 mm), ‰ir‰í 1783 mm (dosud
1770 mm) a vy‰‰í 1461 mm (dfiíve
1470 mm).To v‰e ov‰em pfii krat‰ím
rozvoru 2761 mm (u první generace
to bylo 2800 mm).

V‰echny záÏehové motory budou
s pfiím˘m vstfiikováním paliva FSI
resp.TSI.Vrchol nabídky bude tvofiit
verze s nov˘m motorem 3,6 FSI

V6/191 kW v˘hradnû v kombinaci
se ‰estistupÀovou samoãinnou pfie-
vodovkou DSG a s pohonem v‰ech
kol se spojkou Haldex ãtvrté genera-
ce. Na trhu se objeví nedlouho po
zahájení prodeje vozu. Mezi tfiemi
vznûtov˘mi motory bude i nov˘
2,0 TDI CR DPF/125 kW s vysokotla-
k˘m vstfiikováním Common Rail.

Neobvyklé je, Ïe Superb nebude
typick˘m tfiíprostorov˘m sedanem,
byÈ má stupÀovitou záì.V˘znamnou
novinkou Superbu totiÏ je systém
variabilního otevírání pát˘ch dvefií
Twindoor, které bylo vyvinuto
a patentováno ·koda Auto.To umoÏ-
Àuje otevfiít buì pouze víko zavaza-
dlového prostoru nebo je zdvihnout
celé i se zadním sklem.Tato kombi-
nace mezi sedanem a liftbackem
není vÛbec samoúãelná. PfiipomeÀ-
me, Ïe Superb má velké ambice

napfiíklad v Rusku, kde jsou vzhle-
dem ke kruté zimû hatchbacky a lift-
backy mnohem hÛfi prodejné neÏ
sedany. U klasického sedanu ale
nikdy nelze plnû vyuÏít sebevût‰í
zavazadlov˘ prostor. Superb pfii bûÏ-
ném provozu udrÏí teplo v prostoru
pro cestující a souãasnû v pfiípadû
potfieby umoÏní obsáhnout cel˘
zavazadlov˘ prostor.

·koda plánuje zv˘‰it objem v˘ro-
by nové generace Superbu také
tím, Ïe kromû jeho montáÏe
v zahraniãí, pfiedev‰ím Rusku
a Indii, jej bude vyrábût i v âínû.
Agentura CSM Worldwide pfiedpo-
vídá, Ïe âína bude v roce 2009 tvo-
fiit tfietinu z globálního prodeje
Superbu, takÏe se zde z celkového
poãtu 30 000 vozÛ prodá 10 000
kusÛ. Prodej Superbu v âínû zaãne
v roce 2009. v

v pokračování ze strany 1

Nová Škoda Superb
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NOVÁ TOVÁRNA VW BUDE

VYRÁBĚT STAROU A SOU-

ČASNOU VERZI MODELU

NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDY

Z DODANÝCH DÍLŮ

LYLE FRINK, 
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

·koda roz‰ífiila modelovou fiadu
automobilÛ, které montuje v Rusku,
o první generaci Octavie. V˘roba
z dodan˘ch dílÛ (CKD) byla zaháje-
na montáÏí druhé generace Octavie.
„Zahájení v˘roby verze Tour jsme
naplánovali o mûsíc pozdûji,“ sdûlil
Automotive News Europe fieditel
v˘roby a logistiky automobilky ·ko-
da Aut Horst Mühl.

Pfiipojení modelu Octavia Tour
poskytlo automobilce ·koda levnûj-
‰í automobil pro hork˘ rusk˘ trh,
kde nejvût‰ího rÛstu dosahují zahra-
niãní znaãky. Skupina VW bude
Octavii Tour montovat z lakova-
n˘ch, hotov˘ch dílÛ dodan˘ch
z ãesk˘ch závodÛ ·kody Auto. Rus-
ko je pro Octavii Tour nejnovûj‰ím

místem urãení v oblasti trhÛ citli-
v˘ch na cenu.

Ten automobil nezemře
Octavii Tour berte jako automobil,

kter˘ nezemfie. ·koda Auto se roz-
hodla pokraãovat ve v˘robû verzí
sedan a kombi jako levnûj‰í v˘robní
fiady paralelnû s nov˘ch modelem.
DÛvodem je prosazování znaãky na
v˘chodoevropské a dal‰í rozvíjející
se trhy. V Rumunsku Octavia Tour
konkuruje Loganu, kter˘ tam vyrábí
poboãka Renaultu Dacia.

·koda má plánu vyrábût tento
model alespoÀ do roku 2010,
neboÈ pfiibliÏnû v té dobû by
novou Octavii mûla nahradit její
tfietí generace.Av‰ak na rozdíl od
obdobn˘ch strategií pouÏívan˘ch
jin˘mi automobilkami, poptávka
po tomto vozu je stálá. Nejmen‰í
ze tfií ãesk˘ch montáÏních závodÛ
·kody, ve Vrchlabí, vyrábí pouze
Octavii Tour a nadále posílá kom-
pletní díly z âeské republiky do
továren na Ukrajinû, v Indii, Bosnû
a Kazachstánu.Ve Vrchlabí se pra-
cuje na tfii smûny.

Únik před dovozním clem
Továrna v Kaluze, vybudovaná za

370 milionÛ eur, je nezbytná pro
plány skupiny VW prodávat v Rusku
do roku 2010 300 000 vozÛ roãnû.
Rusko je trhem citliv˘m na cenu
a automobily, které se zde vyrobí,
unikají 25% clu uvalenému na dove-
zené zkompletované automobily.

Díky otevfiení závodu v Kaluze
a souhlasu s tím, Ïe do osmi let
dojde k podpofiení místních dodava-
telÛ,VW podle ruského Dekretu 166
o poskytování danû platí 3% clo za
dovezené díly místo 14,5 %, jak to
pfied nedávnem finanãním analyti-
kÛm prezentoval koncern Volkswa-
gen.

Podle pÛvodního plánu Volkswa-
genu pro Kalugu zde mûla zaãít
v˘roba nové generace Octavie a pak
se na zaãátku roku 2009 mûl pfiidal
Volkswagen Gol, nízkonákladov˘
automobil, kter˘ se prodává v JiÏní
Americe.Av‰ak továrna bude z doda-
n˘ch dílÛ vyrábût i star˘ model
Octavie a uvaÏuje se o tfietím mode-
lu znaãky ·koda . „Po finanãní strán-
ce to je v pofiádku, budeme pokra-
ãovat s na‰í Fabií,“ fiekl Mühl.

Po poãáteãním objemu v˘roby
kolem 20 000 vozÛ roãnû Volkswa-
gen roz‰ífií objem v˘roby v Rusku do
roku 2009 na 115 000 vozÛ.Volkswa-
gen chce, aby továrna mezitím zvlá-
dala svafiování, lakování a montáÏ.v

Dosavadní vedoucí oddûlení
designu znaãky ·koda Auto Jens
Manske od 1. února pfie‰el do oddû-
lení koncernového designu vedené-
ho Walterem de` Silvou. Pod jeho
vedením byla navrÏena druhá gene-
race vozu ·koda Superb a dal‰í vozy,
jejichÏ sériová v˘roba se pfiipravuje.
Za jeho pÛsobení vznikla i fiada
designov˘ch studií.

Jeho nástupcem ve spoleãnosti
·koda Auto se stal Jozef Kaban (35),
kter˘ byl dosud zodpovûdn˘ za
design exteriéru znaãky Audi. Jozef
Kaban se narodil v Námestovû na
Slovensku. Po ãtyfiletém umûleckém
studiu designu zahájil v roce 1991
studium produktového a prÛmyslo-
vého designu na Academy of Fine
Arts & Design v Bratislavû.V prÛbû-
hu tohoto studia se zúãastnil desig-
nérské soutûÏe pro znaãku ·koda,
vypsané koncernem Volkswagen.
Umístûní na druhém místû mu vyne-
slo moÏnost nastoupit pfiímo ve spo-
leãnosti Volkswagen, nejprve jako
praktikant a poté jako designér exte-
riéru. K Volkswagenu jej pfiivedl teh-
dej‰í ‰éf designu Hartmut Warkuss.
V roce 1997 získal jako stipendista
spoleãnosti Volkswagen na Royal
College of Art titul Master of Art
v oboru Design vozidel.V této dobû
byl Jozef Kaban prvním slovensk˘m
absolventem v historii Royal College

of Art. Je‰tû v témÏe roce byl Jozef
Kaban za studii vozu budoucnosti
vyznamenán cenou Giorgio Giugia-
ro Award for Design Innnovation.

Od roku 1999 byl z povûfiení kon-
cernu Volkswagen zodpovûdn˘ za

v˘voj designu snového sportovního
vozu Bugatti Veyron, a to od první-
ho náãrtu aÏ po zahájení sériové
v˘roby (jako ‰éfdesignér se pod nûj
podepsal Hartmut Warkuss).V roce
2003 Kaban pfie‰el z Wolfsburgu do

Ingolstadtu ke znaãce Audi, kde byl
zodpovûdn˘ za design rÛzn˘ch
sériov˘ch vozÛ a studií. Od roku
2006 je Jozef Kaban vedoucím
Centra pro design exteriéru spoleã-
nosti Audi. v

Nový šéf designu

Stará generace Octavie míří do Ruska
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TPCA už přes 300 000

Rekordní výroba v České republice

Výroba motorových vozidel v České republice v roce 2007

AUTOMOBILKA TPCA

ZVÝŠILA VÝROBU O 5 %

A POPRVÉ PŘEKROČILA

HRANICI 300 000 AUT

VYROBENÝCH V JEDNOM

ROCE

Kolínská automobilka TPCA vyro-
bila v loÀském roce celkem 308 478
vozÛ Toyota Aygo, Peugeot 107
a Citroën C1.Ve srovnání s 293 650
vozy vyroben˘mi v roce 2006 to
znamená meziroãní rÛst produkce
o více neÏ 5 %.V˘roba byla rozdûle-
na rovnomûrnû mezi v‰echny tfii
modely. Z v˘robních linek tak
v loÀském roce sjelo 105 276 vozÛ

Toyota Aygo, 104 466 modelÛ Peu-
geot 107 a 98 736 aut s oznaãením
Citroën C1.

„Na‰e auta se v˘bornû prodávají.
Mají úspûch zejména na trzích
západní Evropy, ale postupnû se
objevují i na ãesk˘ch silnicích, coÏ
mû velmi tû‰í,“ fiekl k tomu prezi-
dent spoleãnosti TPCA Jasuhiro
Takaha‰i. „Na‰eho úspûchu bylo
moÏné dosáhnout jen díky skvûlé
práci na‰ich zamûstnancÛ.Vûfiím, Ïe
podobn˘ch v˘sledkÛ dosáhneme
i v nadcházejícím roce a uspokojí-
me tak zvy‰ující se poptávku po
na‰ich kvalitních vozech ‰etrn˘ch
k Ïivotnímu prostfiedí.“

Nejvût‰ími trhy pro vozy z Kolína
zÛstávají Francie, Itálie, Nûmecko,
Velká Británie a Holandsko. Dvû tfie-
tiny aut vyroben˘ch v Kolínû byly
v pûtidvefiové verzi.

Nejoblíbenûj‰í barvou roku 2007
byla ãervená tûsnû následovaná ãer-
nou a stfiíbrnou.

Automobilka TPCA se vedle kva-
lity v˘roby zamûfiuje také na v˘ro-
bu ‰etrnou k Ïivotnímu prostfiedí.
Vedle pouÏívání nejekologiãtûj‰ích
dostupn˘ch technologií v roce 2007
její zamûstnanci v areálu továrny
vysázeli tisíce stromÛ. Spoleãnost
rovnûÏ pofiídila rekuperaãní jednot-
ku za více neÏ 2,5 milionu Kã, která

vyuÏívá odpadní teplo k ohfievu ãer-
stvého vzduchu pfiivádûného do
továrny. Ochranû Ïivotního prostfie-
dí také v˘znamnû pomáhá dÛsledné
tfiídûní a následná recyklace odpa-
dÛ. v

PRODUKCE MOTOROVÝCH

VOZIDEL V ČESKÉ REPUB-

LICE SE BLÍŽÍ K MILIONU,

PŘIČEMŽ VĚTŠINA VYRO-

BENÝCH VOZIDEL SMĚŘU-

JE NA EXPORT

V roce 2007 bylo v âeské republi-
ce vyrobeno celkem 940 787 moto-
rov˘ch vozidel. Mezi roky  2007
a 2006 tak do‰lo k nárÛstu o 9,93 %.
Nejvût‰í podíl na tom má samozfiej-
mû v˘roba osobních automobilÛ,
kter˘ch bylo vyrobeno 932 016
kusÛ (vãetnû lehk˘ch uÏitkov˘ch
vozidel kategorie N1). Dále bylo

vyrobeno 3 154 nákladních automo-
bilÛ, 3 357 ks autobusÛ a 2 260 ks
motocyklÛ.

K nárÛstu v˘roby do‰lo u v‰ech
tuzemsk˘ch v˘robcÛ. Vût‰ina této
produkce smûfiuje na export.

V˘roba osobních automobilÛ (vãet-
nû mal˘ch uÏitkov˘ch) je dána spoleã-
nostmi ·koda Auto (v˘roba 623 529
kusÛ,coÏ znamená nárÛst o 12,11 %)
a TPCA Czech (308 478 vozÛ znaãek
Toyota,Peugeot a Citroën, tj.o 5,05 %
více neÏ v roce 2006).

Nákladní automobily reprezento-
valy firmy Tatra  se 2431 vozy
(+ 60,89 %) a Avia Ashok Leyland
Motors s produkcí 723 vozÛ

(+ 50,00 %).V˘robu autobusÛ v âR
pfiedstavují Iveco Czech Republic
(dfiíve Karosa) se 2873 kusy
(+ 15,99 %), SOR Libchavy (418
autobusÛ, tj. + 1,70 %), Tedom
(17 kusÛ) a KH motor Centrum
(49 ks). Motocyklovou v˘robu tvofií
pouze produkce Jawy Moto se
2260 stroji, tedy o 122,66 % víc.

Prezident SdruÏení automobilové-
ho prÛmyslu Martin Jahn k tomu
fiekl: „I pfies stagnující poptávku
v zemích západní Evropy a v˘razn˘
propad nûmeckého automobilové-
ho trhu se v˘robcÛm i dodavatelÛm
v âeské republice podafiilo dosáh-
nout rekordních v˘sledkÛ. Nakolik

je tento v˘voj moÏné udrÏet
i v budoucnu, závisí pfiedev‰ím na
dostatku kvalifikovan˘ch pracov-
ních sil a v˘voji kurzu koruny.“

Lze pfiedpokládat, Ïe celková v˘ro-
ba motorov˘ch vozidel v âeské
republice pfiekroãí zfiejmû jiÏ v tom-
to roce hranici 1 milionu kusÛ. Zají-
mavé je, jak se zmûnila struktura
v˘roby motorov˘ch vozidel. Zatímco
v roce 1989 pfiedstavovala osobní
a lehká vozidla 45,37 celkové pro-
dukce, motocykly 41,25 % a nákladní
vozy 12,59 %.Vloni pfievládala osob-
ní a lehká uÏitková vozidla s 99,07 %
a mezi ostatními bylo nejvíce auto-
busÛ s 0,36 %. v

výroba (ks) domácí prodej (ks) vývoz (ks) podíl exportu (%)

osobní a lehké užitkové automobily 932 016 68 377 870 142 93,36 %

Škoda Auto, Mladá Boleslav 623 529 66 806 563 226 90,33 %

TPCA (Citroën, Peugeot, Toyota), Kolín 308 478 1 562 306 916 99,49 %

Kaipan 8 8 0 0

Gordon Cars 1 1 0 0

nákladní 3154 625 2528 80,15 %

Avia Ashok Leyland Motors, Praha 723 239 461 63,76 %

Tatra, Kopřivnice 2431 386 2067 85,03 %

autobusy 3357 673 2708 80,67 %

Iveco CR (Irisbus), Vysoké Mýto 2873 362 2535 88,24 %

SOR, Libchavy 418 260 158 37,80 %

KH motor Centrum, Opava 49 49 0 0

Tedom 17 2 15 88,24 %

motocykly do 50 cm3/nad 50 cm3 231/2029 52/115 79/1914 34,20/94,33 %

Jawa Moto, Týnec n. S. 231/2029 52/115 179/1914 34,20/94,33 %

Porovnání výroby motorových vozidel s rokem 2006
výroba tuzemský prodej export

osobní a lehká užitková vozidla +9,66 % +2,70 % +12,02 %

nákladní +58,25 % -10,20 % +81,09 %

autobusy +13,87 % -5,48 % +23,88 %

motocykly a mopedy +122,66 % -24,09 % +163,93 %
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V České republice už narážíme na bariéry
VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

PRAHA | Na ãlena pfiedstavenstva
spoleãnosti ·koda Auto a prezidenta
SdruÏení automobilového prÛmyslu
Martina Jahna jsme se obrátili
s Ïádostí o zhodnocení loÀského
roku z hlediska ãeského automobi-
lového prÛmyslu i spoleãnosti ·ko-
da Auto.

Co přinesl loňský rok pro český
automobilový průmysl?

„LoÀsk˘ rok znamenal dal‰í úspû‰-
n˘ rozvoj automobilového prÛmyslu
a jeho posun k vy‰‰í pfiidané hodno-
tû. ·koda Auto i TPCA dosáhly
rekordní produkce automobilÛ, dafii-
lo se i dodavatelÛm. Na rozdíl od
prÛmyslu jako celku se automobilo-
v˘m spoleãnostem dafií zvy‰ovat
produktivitu práce rychleji neÏ
mzdy. BohuÏel rok 2007 rovnûÏ pfii-
nesl pokraãující masov˘ dovoz ne-
ekologick˘ch a málo bezpeãn˘ch
ojetin.Tuzemsk˘ vozov˘ park se tak
s prÛmûrn˘m stáfiím témûfi 14 let
fiadí k nejstar‰ím v Evropû a z âeské
republiky se pomalu stává vrakovi‰-
tû Evropy.“

V čem spočívaly největší
problémy, se kterými se
v loňském roce musel náš
automobilový průmysl potýkat?

„Vedle jiÏ zmínûného dovozu oje-
tin se jednalo pfieváÏnû o problé-
my, kter˘m musí ãelit prÛmysl
obecnû. Od nepfiehledné legislati-
vy a ‰patné vymahatelnosti práva
aÏ po kritick˘ stav dopravní infra-
struktury. Naplno se loni projevil
nedostatek pracovních sil, a to
i tûch nekvalifikovan˘ch. Velk˘m
problémem zÛstává prudké posilo-
vání koruny. Oddalování pfiijetí
eura zpÛsobuje velké ztráty nejen
exportérÛm, ale v dÛsledku i jejich
dodavatelÛm.“

Jak lze na základě předběžných
výsledků hodnotit loňský rok
z pohledu společnosti Škoda
Auto?

„Pro spoleãnost ·koda Auto byl
loÀsk˘ rok mimofiádnû úspû‰n˘. Pro-
dali jsme pfies 630 tisíc vozÛ a dafiilo
se nám i na trzích, které jinak z hle-
diska prodeje osobních vozÛ pro-
cházely recesí, napfiíklad Nûmecko.
Nad oãekávání úspû‰n˘ byl ná‰ start
v âínû, kde jsme prodali pfies 27
tisíc vozÛ. Spoleãnû s Volkswage-
nem jsme otevfieli továrnu v ruské
Kaluze a Austrálie se stala stou zemí,
kam se automobily ·koda vyváÏí.
Velice dobfie se etablovala nová

Fabia, velké ohlasy vzbudila i Fabia
Combi, která nyní vstoupila do pro-
deje.Ve ·védsku jsme zahájili prodej
Octavií s pohonem na E85 (85pro-
centní podíl bioetanolu) a pfiedstavi-
li jsme rovnûÏ Fabii Greenline
s v˘raznû nízkou spotfiebou i emise-
mi CO2. RovnûÏ hospodáfisk˘ v˘sle-
dek bude podle pfiedbûÏn˘ch
v˘sledkÛ rekordní, coÏ se projeví
i v bonusu zamûstnancÛ.“

Střednědobým cílem
společnosti Škoda Auto je
dosáhnout roční produkce
1 milion vozů. Dá se
v souvislosti s tím očekávat

rozšiřování výroby komponent
pro zahraniční montážní závody
případně i zvýšení produkce
kompletních vozů v České
republice?

„V âeské republice jiÏ pomalu
zaãínáme naráÏet na bariéry.V Mladé
Boleslavi se jiÏ více vozÛ vyrábût
nedá,kvÛli velkému zájmu zákazníkÛ
se dokonce musí ãást Octavií zaãít
vyrábût na Slovensku.V Kvasinách se
zaãne vedle Superbu a Roomsteru
vyrábût je‰tû model Yeti, ãímÏ bude
kapacita závodu také naplnûna.
Poslední moÏností, jak zv˘‰it pro-
dukci v âR, proto bude plánovaná
modernizace závodu ve Vrchlabí.
Zahraniãní montáÏní závody sk˘tají
vût‰í moÏnost rÛstu. V Indii letos
chceme zdvojnásobit produkci ·ko-
dovek a posilovat budeme také
v âínû a v Rusku.“

Problémem nejen
automobilového průmyslu
v České republice je nedostatek
středoškolsky vzdělaných
techniků. Rýsuje se v tomto
ohledu nějaká změna k lepšímu
a jak se snaží v tomto ohledu
společnost Škoda Auto
pomáhat?

„Problémem v âesku uÏ je bohu-
Ïel nedostatek témûfi v‰ech druhÛ
pracovníkÛ, kvalifikovan˘ch i tûch
bez kvalifikace. Pfiebran˘ trh práce
pociÈuje i ·koda Auto, a to i pfiesto,
Ïe máme vlastní uãili‰tû se zhruba
900 Ïáky a Vysokou ‰kolu se 600
studenty.Velice dobr˘m projektem
je IQ Auto, kter˘ dává dohromady
regionální potfieby firem z automo-
bilového prÛmyslu s uãebními plá-
ny místních ‰kol a uãili‰È a s nabíd-
kou tamních úfiadÛ práce. Vedle
toho si dost slibujeme od plánova-
ného zavedení systému zelen˘ch
karet, kter˘ ulehãí zamûstnávání
cizincÛ v âR.“ v

Dûkujeme za rozhovor.

Škoda Auto opět v rekordu
SPOLEČNOST ŠKODA

AUTO DODALA BĚHEM

ROKU 2007 ZÁKAZNÍKŮM

NA VŠECH SVĚTOVÝCH

TRZÍCH CELKEM 630 032

VOZŮ. TO JE O 14,5 % VÍC

NEŽ V PŘEDCHOZÍM ROCE

A ZNAMENÁ TO NEJLEPŠÍ

PRODEJNÍ VÝSLEDEK

V HISTORII FIRMY

V západní Evropû, tedy regionu
s nejvût‰ím odbytem, bylo zákazní-
kÛm dodáno 327 222 vozÛ. I pfies

velk˘ pokles celkového trhu s osob-
ními vozy v Nûmecku (o 9,2 %
oproti uplynulému roku) zde ·koda
Auto celkov˘m poãtem 118 692
novû pfiihlá‰en˘ch vozÛ pfiekonala
svÛj loÀsk˘ rekord a její podíl na
trhu tím vzrostl na 3,8 % ze 3,4 %
v roce 2006.

Zlep‰ení dosáhla znaãka ·koda
i na domácím trhu, kde bylo zare-
gistrováno 64 306 jejích vozÛ,
tedy o 1,0 % více, neÏ v roce
2006. Ve v˘chodní Evropû byly
s celkov˘m poãtem 95 032 doda-
n˘ch vozÛ v˘sledky spoleãnosti

·koda Auto z pfiedchozího roku
pfiekonány o 34 %. Nejvût‰ím
trhem tohoto regionu bylo Rusko,
kde se proti roku 2006 podafiilo
poãet dodan˘ch vozÛ bezmála
zdvojnásobit na 27 535 vozÛ. Oãe-
kávání pfiekonal ãínsk˘ trh, kde
byl prodej tam vyrábûného mode-
lu Octavia zahájen aÏ v ãervnu.
Pfiesto bylo do konce roku zákaz-
níkÛm dodáno více neÏ 27 000
vozÛ.

Nejprodávanûj‰ím modelem roku
2007 byla modelová fiada Octavia
s celkov˘m poãtem 237 422 vozÛ,

coÏ je o 18 % více oproti pfiedchozí-
mu roku. Stálé oblibû se tû‰í Octavia
Tour, která s 72 529 dodan˘mi vozy
zaznamenala zv˘‰ení poptávky
o 4,6 % proti uplynulému roku.
Zdrojem rÛstu byl v roce 2007
model Roomster s poãtem 66 661
prodan˘ch vozÛ. Fabií se dodalo
232 890 kusÛ, coÏ je ménû neÏ
o rok dfiíve.Vysvûtlením ze strany
automobilky je v obmûnû modelové
fiady. Navzdory nadcházejícímu stfií-
dání generací se modelu Superb
prodalo 20 530 vozÛ, coÏ je na úrov-
ni pfiedchozího roku. v

Auto Data News 08_1  18.2.2008  13:51  Stránka 9



Trendy | Auto Data & News | Leden/únor 200810

„NAŠÍM CÍLEM JE VYRÁ-

BĚT MILION VOZŮ ROČ-

NĚ,“ PROHLÁSIL PŘED

SVÝM ODCHODEM NA

ODPOČINEK NEJVYŠŠÍ

VÝKONNÝ PŘEDSTAVITEL

ŠKODY AUTO DETLEF WIT-

TIG A JEHO NÁSTUPCE

REINHARD JUNG SE

K JEHO ODKAZU HRDĚ

HLÁSÍ.

Takové pfiedsevzetí a sebevûdomí
je hezká vûc, ale je to skuteãnû reál-
n˘ cíl splniteln˘ fieknûme do roku
2015? VÏdyÈ ·koda Auto teprve
v roce 2006 poprvé prolomila hrani-
ci pÛl milionu vyroben˘ch vozÛ.

Pfiedem je tfieba zdÛraznit, Ïe toto
prohlá‰ení nebylo vyfiãeno jen tak.
UÏ o pár t˘dnÛ pozdûji nejvy‰‰í vede-
ní koncernu Volkswagen prezentova-
lo své dlouhodobé cíle, zahrnující
pfiekroãení roãní produkce deseti
milionÛ vozÛ.To znamená zv˘‰ené
nároky na jednotlivé znaãky koncer-
nu. ·koda Auto by se tedy mûla obje-
mem v˘roby posunout zhruba tam,
kde je dnes Audi. Navíc je dlouhodo-
bû prezentovan˘m plánem ·kody
Auto pfiekonat do roku 2010 hranici
800 000 vyroben˘ch vozÛ.

Pro splnûní tohoto cíle je ale
potfieba vytvofiit odpovídající pfied-
poklady ve v˘robû a také najít pro
tyto vozy uplatnûní na trhu.

KdyÏ Volkswagen v roce 1994 pfie-
vzal kontrolu nad automobilkou ·ko-
da byla továrna pfiíli‰ malá na to, aby
mohla dlouhodobû pfieÏít. „S 200 000
vyroben˘mi vozy nemÛÏete udrÏet
znaãku a prodejní organizaci,“ vzpo-
míná Detlef Wittig, donedávna nej-
vy‰‰í pfiedstavitel spoleãnosti, a dodá-
vá. „Potfiebujete mít nejménû pÛl
milionu automobilÛ, abyste mûli pro-
sperující znaãku s exkluzivními pro-
dejci. Do roku 2000 jsme ·kodu Auto
transformovali a bûhem pûti let jsme
se z 200 000 vozÛ dostali na 450 000
vozÛ. Na konsolidaci jsme potfiebova-
li ãas, ale uvûdomili jsme si, Ïe kdyÏ
jsme to dokázali pfiedtím, proã to
nezkusit znovu.“

Dlouhodobá strategie ·kody Auto
kombinuje zvût‰ující se ãeskou
v˘robní kapacitu se zahraniãní mon-
táÏními a v˘robními závody ze sv˘ch
zdrojÛ nebo v rámci koncernu Volks-
wagen. Zamûfiuje se pfii tom na spe-
cifické trhy,kde hodnoty znaãky ·ko-
da nacházejí nejlep‰í uplatnûní.

Wittig stanovil pro znaãku ·koda
jasnou vizi role, jakou má hrát
v budoucnosti v rámci skupiny VW
a jaké jsou její globální moÏnosti.Ve
stfiední a v˘chodní Evropû je ·koda
hlavní koncernovou znaãkou. „Dále
na v˘chod jsme prÛkopníkem v pfií-
stupu a pÛsobení na trhu,“ prohlásil

Wittig na ãervnovém Kongresu
Automotive News Europe v Praze.

Dále fiekl: „Demografick˘ v˘voj
rozvíjejících se trhÛ vyÏaduje pro-
storné automobily, které splÀují ve‰-
keré potfieby rodiny. Kupující vozÛ
znaãky ·koda potfiebují dopravní
prostfiedek pro jízdu po mûstû i na
dlouhou vzdálenost. Klíãovou kon-
cepcí designu a hlavní hodnotou
znaãky ·koda pfiedstavují pomûrnû
velk˘ vnitfiní prostor a dÛleÏit˘ je
i zavazadlov˘ prostor. ·koda oslovu-
je domácnosti s niÏ‰í kupní silou.“

Pro Volkswagen jsou zku‰enosti
·kody získané v zemích s nízk˘mi
pfiíjmy a se zavádûním pokroãil˘ch
technologií a v˘robních procesÛ
v zemích s rozvíjející se ekonomi-
kou k nezaplacení. V˘roba mimo
âeskou republiku je klíãem pro
otevfiení nov˘ch trhÛ jako je Rusko,
Indie a âína. „Tam mÛÏete prodávat
jen tehdy, kdyÏ tam vyrábíte,“ fiekl
Wittig. ·koda Auto zahajovala v˘ro-
bu skupiny VW v Indii a to samé
nyní ãiní opût v ruské továrnû
v Kaluze. „Jako znaãka máme kultur-
ní a jazykové vazby pro obchodová-
ní v tomto regionu,“ sdûlil.

Tato dlouhodobá strategie se znaã-
ce ·koda vyplácí. Je v rámci koncer-
nu VW na tfietím místû za VW a Audi
co se t˘ãe objemu prodeje, ale vyka-
zuje pomûrnû vût‰í zisk. PfiedbûÏnû
se odhaduje, Ïe produkuje zhruba
pûtinu provozního zisku koncernu
z v˘roby automobilÛ pfii asi 10 %
celkové v˘roby VW.

Wittig uÏ dfiíve naznaãil kroky, kte-
ré povedou k cílovému mnoÏství
800 000 automobilÛ vyrábûn˘ch do
roku 2010. ·koda Auto nemá v plánu
vstoupit na americk˘, kanadsk˘
nebo brazilsk˘ trh. Své automobily
bude prodávat ve tfiiceti zemích
mimo západní Evropu.

Podle strategického rozhodnutí
pfiedstavenstva spoleãnosti by ·koda
Auto do roku 2010 mûla mít v âeské
republice tfii plnohodnotné závody
pro v˘robu a montáÏ vozidel. Bude
toho dosaÏeno modernizací závodu
ve Vrchlabí a roz‰ífiením továrny
v Kvasinách. Pfiinese to rovnûÏ nav˘-
‰ení poãtu pracovních míst.

Jak vidí perspektivy roz‰ifiování
v˘roby vozÛ ·koda v âeské republi-
ce nám fiekl ãlen pfiedstavenstva
·kody Auto odpovûdn˘ za persona-
listiku Martin Jahn: „V âeské repub-
lice jiÏ pomalu zaãínáme naráÏet na
bariéry.V Mladé Boleslavi se jiÏ více
vozÛ vyrábût nedá, kvÛli velkému
zájmu zákazníkÛ se dokonce musí
ãást Octavií zaãít vyrábût na Sloven-
sku. V Kvasinách se zaãne vedle
Superbu a Roomsteru vyrábût je‰tû
model Yeti, ãímÏ bude kapacita závo-
du také naplnûna. Poslední moÏnos-
tí, jak zv˘‰it produkci v âR, proto

bude plánovaná modernizace závo-
du ve Vrchlabí. Zahraniãní montáÏní
závody sk˘tají vût‰í moÏnost rÛstu.
V Indii letos chceme zdvojnásobit
produkci ‰kodovek a posilovat
budeme také v âínû a v Rusku.“

Závod ve Vrchlabí se stane plno-
hodnotn˘m závodem vãetnû lakov-
ny. Po vyfie‰ení otázky dopravní
obsluÏnosti a následné investici do
modernizace provozu se bude uchá-
zet o zakázku s velk˘m objemem
v˘roby nov˘ch vozÛ, které vzniknou
na bázi studie Volkswagen up!.

V˘roba v âeské republice vzroste
na více neÏ 600 000 vozÛ roãnû, roz-
‰ífií se v˘roba v âínû na 100 000
vozÛ a v Rusku se bude vyrábût roã-
nû 60 000 vozÛ. Zb˘vající nav˘‰ení
zajistí montáÏe v Indii, na Ukrajinû,
v Bosnû a Kazachstánu.

O v˘robu pfiipravovaného SUV Yeti
musel závod v Kvasinách podle sdû-
lení ·kody Auto bojovat, protoÏe se
o ni ucházely i jiné závody VW
v Evropû s volnou kapacitou. To
naznaãuje, Ïe to, co bylo je‰tû nedáv-
no oznaãováno za vylouãené, se brzy
mÛÏe stát a nûkter˘ z modelÛ znaãky
bude vyjíÏdût jen z v˘robního závo-
du mimo území âeské republiky.

Na podrobnosti kde chce ·koda
Auto dosáhnout dal‰í zv˘‰ení pro-
dukce a jak se na tom bude podílet
âeská republika jsme se Detlefa Wit-
tiga zeptali bûhem autosalonu ve
Frankfurtu.

„Zv˘‰ení produkce na uvaÏovanou
hranici 1 milionu vozÛ roãnû bude

pfiedev‰ím záleÏitostí zahraniãních
závodÛ. Hlavními zdroji tohoto rÛstu
se stanou Indie, âína, kde oãekává-
me, Ïe nejpozdûji v roce 2009 se zde
bude prodávat vÛbec nejvíce aut na
svûtû, a Rusko, tedy regiony, kde
budeme i vyrábût.Ale máte pravdu
v tom, Ïe tam dodáváme ke koneãné
kompletaci rozloÏené ãásti automo-
bilÛ, proto i tento nárÛst povede
k dal‰ímu rozmachu na‰ich tfií tová-
ren v âeské republice. Kromû toho
chceme navy‰ovat trÏní podíl i tam,
kam dodáváme vozy pfiímo z âeské
republiky, tedy v západní Evropû.
Vstupujeme i na nové trhy, napfiíklad
v Austrálii, a i ty budou zásobovány
z âeské republiky.“

Pro tyto automobily ale bude
potfieba také zajistit zákazníky. Proto
jsme se Detlefa Wittiga zeptali i na
regiony, na nûÏ se bude zamûfiovat
dal‰í úsilí ·kody Auto. „Jsme momen-
tálnû pfiítomni ve 100 zemích svûta.
Rozhodli jsme se, Ïe z ekonomic-
k˘ch dÛvodÛ do urãit˘ch regionÛ
nebudeme vstupovat.T˘ká se to jak
Severní Ameriky, tak i ãásti JiÏní
Ameriky. Nejsme ale napfiíklad stále
zastoupeni ve v‰ech asijsk˘ch
zemích, nejsme zatím v nûkter˘ch
státech sdruÏení ASEAN, jako jsou
Malajsie nebo Thajsko. Z dÛvodu slo-
Ïité politické situace nejsme pfiítom-
ni v Íránu a okolních zemích.Velk˘
potenciál ale je skryt i v Africe,
pokud se rozvinou tamní trhy.Tam
pro nás vidím velk˘ prostor pro dal-
‰í rÛst.“ v

Milion aut ročně? Proč ne!

Cesta k milionu
Současné výrobní závody a jejich odhadovaná maxi-
mální výrobní kapacita s možným podílem dodávek
komponent z ČR
země místo kapacita dodávky z ČR

ČR Mladá Boleslav 400 000 100 %

ČR Kvasiny 100 000 100 %

ČR Vrchlabí 100 000 100 %

Slovensko Bratislava 75 000 100 %

Indie Aurangabád 60 000 80 %

Rusko Kaluga 60 000 ano 70 %

Čína Šanghaj 100 000 -

Ukrajina Solomonovo 40 000 ano 90 %

Bosna a Hercegovina Sarajevo 10 000 100 %

Kazachstán Usť Kamenogorsk 5 000 100 %

jinde ? 50 000 ?
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ŠKODA AUTO ZÍSKALA

OCENĚNÍ SPOLEČNOST

ROKU (COMPANYBEST)

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Organizace AutoBest je jedinou
mezinárodní nezávislou porotou,
která vychází ze zemí s rozvíjející-
mi se trhy a která se zamûfiuje na
volbu nejlep‰ího nákupu auta pro
hlavní skupinu zákazníkÛ. Porota
AutoBest rovnûÏ vûnuje pozornost
rozvoji automobilového prÛmyslu
v regionu. Provûfiuje a hodnotí
investice, nabídku nov˘ch pracov-
ních pfiíleÏitostí, vûnování finanã-
ních prostfiedkÛ na ekologické ini-
ciativy a podporu rozvíjejících se
regionÛ v Evropû.

Po pfiistoupení zástupce ¤ecka
porota AutoBest ukonãila po osmi
letech od svého zaloÏení první fázi
svého v˘voje. S patnácti zastoupen˘-
mi zemûmi AutoBest pokr˘vá oblast
Evropy s nejrychlej‰ím rozvojem
automobilového prÛmyslu.

Pfii rozhodování o vítûzném voze
se pouÏívá komplexní matrice tfii-
nácti kritérií, pfiiãemÏ tûmi nejdÛle-
Ïitûj‰ími jsou cena (do hodnocení se
zafiazují jen vozy se základní cenou
do 15 000 eur), dostupnost servisÛ
a náhradních dílÛ, spotfieba, v‰e-
stranné uplatnûní a objem zavaza-
dlového prostoru. Celkovû v‰em
tûmto kriteriím, specifick˘m pro
zákazníky z regionu, náleÏí více jak
polovina celkového poãtu bodÛ.
Teprve na dal‰ích místech jsou kri-
téria, která jsou pro v‰echny evrop-
ské zemû spoleãná, jako jsou design,

pouÏití nov˘ch technologií, ovládá-
ní, dynamika, pfiíznivé pÛsobení na
Ïivotní prostfiedí a ‰piãková techni-
ka.

Finalisty ankety AutoBest 2008
byly automobily Fiat Linea, Kia
cee`d, Mazda2, ·koda Fabia
a Toyota Auris. Ocenûní AutoBest
2008 nakonec pfii hlasování zís-
kal vÛz Fiat Linea pfied Kiou
cee`d a vozem Mazda2. Vítûzství
Fiatu Linea potvrdilo oblibu vozÛ
s tfiíprostorovou karoserií sedan
v mnoha zemích tohoto regionu.
V roce 2006 Kia Rio získala 24,5 %
z celkového poãtu dostupn˘ch
bodÛ, vloni zvítûzil Opel Corsa se
ziskem 25,0 % z maximálního
poãtu dosaÏiteln˘ch bodÛ. Letos
Fiat Linea dosáhl 23,5 % dosaÏitel-
ného poãtu, coÏ svûdãí o vyrovna-
nosti leto‰ní konkurence.

Jako Spoleãnost roku Company-
Best 2007 byla za dlouhodobû vyni-
kající v˘sledky porotou zvolena spo-
leãnost ·koda Auto.

Porota AutoBest zvolila Osobností
roku, tedy drÏitele ocenûní ManBest
2007, v˘konného fieditele spoleã-
nosti Central & Eastern Europe
General Motors Europe Christophe-
ra Johna Laceyho. Byl jedním z prv-
ních v˘konn˘ch pfiedstavitelÛ, kter˘
uvûfiil, Ïe rozvíjející se evropské trhy
se stanou budoucností pro rÛst
evropského automobilového prÛ-
myslu.

Ocenûní EcoBest 2007 za nejlep‰í
ekologické fie‰ení bylo udûleno spo-
leãnosti Mazda za radikální sniÏová-
ní hmotnosti, které bylo mistrnû
uplatnûno u nové Mazdy2 i u nové
Mazdy6.

Ocenûní za bezpeãnost Safety
Best 2007 získal systém Mercedesu-
Benz Pre Safe, kter˘ kombinuje
pasivní a aktivní bezpeãnost a pfied-
vídá hor‰í variantu scénáfie nehody.
Systém Pre Safe ukazuje, kolik toho
lze udûlat pro zlep‰ení bezpeãnosti
v kabinû vozu, a den, kdy to bude
bûÏné i u hlavní skupiny automobi-
lÛ, by nemûl b˘t pfiíli‰ daleko.

Ocenûní TechnoBest za nejlep‰í
technick˘ pokrok bylo udûleno
Volkswagenu za jeho novou rodinu
motorÛ TSI, u kter˘ch se poprvé
kombinuje mechanicky pohánûné
dmychadlo s turbodmychadlem.

Ocenûní DesignBest 2007 se
dostalo Patricku Le Quémentovi,
hlavnímu designérovi Renaultu.
Podafiilo se mu vytvofiit nové desig-
nové vyjádfiení Renaultu, ale také
koordinovat design Loganu. Jak sám
fiíká, opustil styl „esperanta“, aby
znaãkám skupiny Renault Group
dodal skuteãnou identitu.

Porota AutoBestu zvolila pro titul
SportBest 2007 srbského závodníka
Milo‰e Pavloviãe.

Sedm˘ roãník slavnostního udíle-
ní cen AutoBest se konal 20. února
2008 v Istanbulu v Turecku. Meziná-
rodní porota AutoBest jiÏ tradiãnû
udûluje svá ocenûní kaÏd˘ rok
v jiné zemi. Loni se ceny udílely
v Budape‰ti. Kromû vítûzÛ ankety
AutoBest byli do Turecka pozváni
také v˘znamné osobnosti automobi-
lového prÛmyslu v Evropû. v

CHRISTOPHER JOHN LACEY
v

AutoBest 2008
1. Fiat Linea 850 8x 1.

2. Kia cee’d 784 4x 1.

3. Mazda2 704 2x 1.

4. Škoda Fabia 679 1x 1.

5. Toyota Auris 583

Země zapojené do
AutoBest
Bulharsko

Česká republika

Chorvatsko

Kypr

Maďarsko

Makedonie

Polsko

Rumunsko

Rusko

Řecko

Slovensko 

Slovinsko

Srbsko

Turecko

Ukrajina

AutoBest 2008 – vítězi Fiat Linea a Škoda Auto
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NEJSTARŠÍ TURECKÁ

AUTOMOBILKA TOFAS SE

PROMĚŇUJE V MNOHA

OHLEDECH

VLADIMÍR RYBECKÝ, AUTO
DATA & NEWS

BURSA | Je to velmi neobvykl˘
pohled. Na jedné montáÏní lince se
stfiídají sedany a malé dodávky zcela
jiného typu. A co více - vyrábûné
dodávky nesou, na rozdíl od sedanÛ,
tfii rÛzné znaãky. Jsme v turecké
automobilce Tofas na asijské stranû
Marmarského mofie, ale zde vyrábû-
né vozy smûfiují pfiedev‰ím na v˘voz
do Evropy.

Tajemství kombinace
Spoleãnost Tofas, neboli Türk Oto-

mobil Fabrikasi, zaloÏily v roce
1970 jako spoleãn˘ podnik turecká

spoleãnost Koc a italská automobil-
ka Fiat.Tehdy zde spoleãnû spustily
vÛbec první sériovou v˘robu auto-
mobilÛ na území Turecka. Dnes je
Turecko automobilovou velmocí
a Tofas je zde továrnou s nejvût‰í
produkcí. Z pÛvodnû licenãní v˘ro-
by FiatÛ pro domácí trh se
v poslední dobû Tofas promûnil
v moderní automobilku, jejíÏ vût‰i-
na produkce smûfiuje na export do
Evropy.

V loÀském roce zde zaãala v˘roba
klíãového modelu podle projektu
D200, tedy Fiatu Linea. Jedná se
o velkoobjemovû vyrábûn˘ sedan,
kter˘ svou koncepcí vyhoví poÏa-
davkÛm zákazníkÛ v Asii i Evropû.
Souãasnû s tím se zde ale rozebûhla
produkce vozÛ oznaãovan˘ch jako
MCV ãi minicargo podle projektu
225. Jedná se o trojici mal˘ch dodáv-
kov˘ch automobilÛ Fiat Fiorino,
Citroën Nemo a Peugeot Bipper.

Na montáÏní lince se stfiídají v pra-
videlném rytmu dva vozy MCV a jed-
na Linea. Jak toho bylo dosaÏeno?
Celkem jednodu‰e. Aã se o tom
nikde nemluví, Linea i trio MCV mají
totiÏ zcela shodn˘ podvozek, vychá-
zející koncepãnû s ponûkud pro-
dlouÏené platformy Fiatu Grande
Punto (a samozfiejmû i Opelu Corsa).

Tofas je vefiejnû obchodovatelnou
akciovou spoleãností s akciemi
obchodovateln˘mi na istanbulské
burze.V souãasné dobû podle neofi-
ciální informace patfií po 28 % akcií
Fiatu a spoleãnosti Koc, zbytek vlast-
ní soukromí akcionáfii.

Projekt D200
Fiat Linea je druh˘m pokusem Fia-

tu o v˘robu modelu urãeného pro
cel˘ svût. Projekt globálního auta
odstartovan˘ v roce 1996 skonãil
ekonomick˘m fiaskem, byÈ se vozy
Albea/Palio/Siena je‰tû v nûkolika

zemích svûta (také v Turecku u Tofa-
se) vyrábûjí.

V Turínû se z tohoto nezdaru pou-
ãili a D200 zaãíná úplnû jinak. Kon-
cepce vozu vychází z poÏadavkÛ
v˘znamné ãásti zákazníkÛ v nejdÛle-
Ïitûj‰ích oblastech, kam Linea smû-
fiuje. Jedná se o mal˘ sedan, coÏ je
segment a typ karoserie, které
v Turecku volí 39 % kupujících,
v Brazílii 13 %, v âínû 20 % a v Rus-
ku dokonce 50 % kupujících. DÛvo-
dÛ obliby sedanÛ tohoto typu je
nûkolik.Vyjmenoval nám je pracov-
ník marketingu Fiatu Ozgur Ozel:
– atraktivní design pÛsobící repre-

zentativnûji neÏ hatchbacky

– velk˘ prostor pro cestující i zava-

zadla

– bezpeãná jízda pro poãetné rodi-

ny

– spolehlivost a nízká spotfieba

– moderní technika a snadné pou-

Ïívání 

Na návštěvě u Tofase
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Vozy Fiat vyráběné automobilkou Tofas od roku 1971
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Projektovaná výrobní kapacita automobilky Tofas

NA MONTÁŽNÍ LINCE SE PRAVIDELNĚ STŘÍDÁ JEDEN FIAT LINEA SE DVĚMA VOZY MINICARGO (FIAT FIORINO, CITROËN NEMO A PEUGEOT BIPPER)
h
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Linea se od roku 2008 zaãne vyrá-
bût také v âínû, Brazílii a Rusku.
Cílem je do roku 2011 dosáhnout
celosvûtové produkce 240 000 vozÛ
roãnû. Z Turecka budou tyto vozy
smûfiovat pfiedev‰ím do Polska, ·pa-
nûlska a Rumunska, kde je z celé
Evropy nejvût‰í zájem o tfiíprostoro-
vé karoserie.

Fiat ale má s Lineou nepochybnû
vût‰í ambice. Pfii náv‰tûvû továrny
v Burse jsme mohli vidût i liftback
s dlouhou ‰ikmou zádí ve stylu ·ko-
dy Octavia a bylo by s podivem, kdy-
by se neobjevilo i kombi, o které by
byl zájem i na dal‰ích trzích.

Moderní výroba
Od roku 1970 do loÀska se zasta-

vûn˘ povrch továrny zvût‰il ze
62 000 m2 na 346 275 m2, pfiiãemÏ
vloni v létû nastala bûhem dvou
mûsícÛ nejv˘znamnûj‰í promûna
celého areálu.

Na konci roku 2007 mûla spoleã-
nost Tofas 7937 zamûstnancÛ, pfii-
ãemÏ ve v˘robû jich pracovalo
5748. Jedná se vesmûs o pomûrnû
mladé zamûstnance s prÛmûrn˘m
vûkem 34 let, ov‰em souãasnû velmi
zku‰ené, protoÏe jejich praxe je
v prÛmûru devût let.

Chloubou továrny je pfiedev‰ím
v˘roba lisovacích nástrojÛ.Ty se zde
vyrábûjí i na zakázku. Mezi zákazní-
ky patfií fiada evropsk˘ch automobi-
lek - kromû Fiatu, Lancie a Alfy
Romeo také Renault s Dacií, Land
Rover (díly na nové Discovery III),
Opel a karosárna Bertone.

Lisovací linka od firmy Schuller je
s produkcí 13 v˘liskÛ za minutu jed-
nou z nejrychlej‰ích v Evropû (jistû,
jsme v Asii, ale v‰ichni se zde hlásí
k Evropû).

Pfii v˘robû karoserií pro Lineu
a MCV se pouÏívá 159 svafiovacích
robotÛ a 51 % svarÛ se dûlá zcela
automaticky. Pracovní cyklus je zde
76 s, takÏe plánovaná kapacita v˘ro-
by pfii tfiísmûnném provozu je
165 000 kusÛ MCV (po 52 000
kusech pro Citroën s Peugeotem
a 61 000 kusÛ Fiatu Fiorino)
a 60 000 kusÛ modelu Linea za rok.

Lakovna pracuje s kompletním
otáãením karoserií v lázni. MontáÏ je
navrÏena tak, aby dûlníci museli
vykonávat minimum pohybÛ. Proto
se karoserie otáãí o 90° aby se neu-
stále udrÏela ergonomická pozice
pro montáÏ. Zásobování je zaji‰tûno
tak, Ïe na jednotliv˘ch pracovi‰tích
jsou jen minimální zásoby dílÛ.

Zajímavostí továrny je, Ïe se zde
vyrábûjí i komplety zavû‰ení. Pouze
motory se dováÏejí z Itálie a Polska,
nicménû uÏ se zpracovávají studie
i pro v˘robu motorÛ v Burse. Kromû
popsané v˘roby vozÛ Linea/minicar-
go se zde na jiné lince montují i Fia-
ty Albea/Palio a Dobló.

Kvalita nade vše
Tak jako jinde i zde hraje hlavní

roli péãe o kvalitu. Do hnutí trvalé-
ho zlep‰ování se zde zapojuje 84 %
zamûstnancÛ, coÏ je jedna z nejvy‰-
‰ích hodnot v Evropû, a v rámci
hnutí Kaizen uÏ bylo realizováno
111 projektÛ. Proto, aby se do hnutí
zapojilo co nejvíce pracovníkÛ
vedení spoleãnosti nûkolikrát
pozvalo ke konzultacím profesora
Jama‰inu.

V‰echny svary se kontrolují ultra-
zvukem. Funkce nûkter˘ch systémÛ
(napfiíklad brzdy a ve‰keré elektric-
ké systémy) se kontrolují pfiímo na
lince. Rozmûry vyroben˘ch vozÛ se
kontrolují pomocí laseru a v‰echny
vyrobené vozy absolvují jízdu po
pfiilehlém testovacím okruhu.

Tofas se postupnû promûÀuje
v sobûstaãnou automobilku.Vyrábû-
jí se zde uÏ i prototypy – prvních
pût v roce 1995, pozdûji zde vznika-
ly rÛzné variace na bázi Fiatu Dobló
(v roce 2003 jich bylo 40 a o rok
pozdûji uÏ 140). Pfii v˘voji dvojice
MCV/Linea jejich poãet v letech
2005 aÏ 2006 vzrostl na 263 kusÛ.

Roz‰ifiuje se i kapacita vlastního
v˘vojového oddûlení.To má v rámci
spolupráce s Fiatem vyvíjet vozy spe-
ciálnû urãené pro místní trh a velmi
levné automobily. Cílem je zajistit,
aby Tofas do roku 2012 byl schopen
zcela samostatného v˘voje vozÛ.

V areálu továrny je také vybavení pro
pfiípravu vozÛ a komponent na expedi-
ci do svûta vã. JiÏní Ameriky.Tofas tak
pfiedstavuje zcela ojedinûlé spojení
v˘roby, v˘voje, zku‰ebního okruhu
a expedice na jediném místû. v
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LISOVACÍ LINKA SCHULER PATŘÍ K NEJRYCHLEJŠÍM V EVROPĚh
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Roční produkce automobilky Tofas v tisících kusů

SVAŘOVACÍ LINKA JE NOVĚ OSAZENA 159 ROBOTY
h
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DODAVATELÉ NAŠLI JEDI-

NEČNÝ ZPŮSOB, JAK STA-

VĚT LEVNÉ AUTOMOBILY

JESSE SNYDER,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

DILLÍ | Oslavovan˘ miniautomobil
za jeden lakh (tj. sto tisíc rupií) kon-
cernu Tata v sobû spojuje jednodu-
ché a úsporné nápady desítek doda-
vatelÛ a mohl by se stát návodem na
konstrukci levn˘ch automobilÛ na
rozvojov˘ch trzích.

Nejedná se o motorizovanou rik‰u
bez dvefií s plátûnou stfiechou, která
by poskytovala mimofiádnû levnou
pfiepravu a kterou podle oãekávání
nûkter˘ch cynikÛ hodlal koncern
Tata 10. ledna na autosalonu odhalit.
Místo toho je Tata Nano ãtyfidvefio-
v˘m vozidlem pro pût cestujících,
které je o 440 mm krat‰í neÏ miniau-
tomobil Fiat Panda.

Pfiedseda pfiedstavenstva koncer-
nu Tata Ratan Tata fiíká, Ïe spoleã-
nost pfiesnû stanovila svÛj nyní tak
slavn˘ cenov˘ zámûr. Jak? Díky kon-
cepci, kterou nûktefií analytici popi-
sují jako „Gándhíovské strojírenství“
pro její nesmírnou skromnost. Indic-
ká automobilka poskytla zástupÛm
horliv˘ch dodavatelÛ volnost pfii
fie‰ení úkolu spoãívajícím v pouÏití

neobvyklého, ale vysoce soustfiedû-
ného postupu.

„KaÏd˘ je neobvykle nad‰en˘,“
fiekl Mohan Narayanan, ‰éf aplikova-
ného strojírenství pro Federal-Mogul
Goetze (Indie). Po letech utajování
se koneãnû objevily údaje o tomto
vozidle. Jak se oãekávalo, automobil-
ka Tata omezila v‰e, co mohla. Model
Nano s motorem o v˘konu 24 kW
(33 k) má napfiíklad jedin˘ stûraã
ãelního skla. Základní model nemá
rozhlasov˘ pfiijímaã, posilové fiízení,
elektrická okna ani klimatizaci. Pfií-
strojov˘ panel je primitivní, pouze
rychlomûr, poãítadlo kilometrÛ
a mûfiidlo stavu paliva. Dvanáctipal-
cová kola vyÏadují jen tfii upevÀova-
cí matice. Z dÛvodu sníÏení nákladÛ
a hmotnosti má dvouválcov˘ záÏe-
hov˘ motor o objemu 624 cm3 mís-
to dvou vyvaÏovacích hfiídelÛ pouze
jedin˘.

Ratan Tata uvedl, Ïe základní cena
pro prodejce bude skuteãnû
100 000 rupií, neboli jeden lakh (tj.
zhruba 1725 eur). ¤ekl ale, Ïe to
nezahrnuje daÀ z pfiidané hodnoty
12,5 % ani poplatek za dodání.
A automobilka Tata oãekává, Ïe mno-
hem více bude prodávat lépe vyba-
vené verze.

Mezinárodní plány spoleãnosti
Tata Motors,pokud jde o Nano, zahr-
nují i Evropu.

Renault a indick˘ v˘robce moto-
cyklÛ Bajaj fiíkají, Ïe spoleãnû vyvi-
nou automobil za 3000 dolarÛ, které

bude modelu Nano konkurovat.Tím
se zv˘‰í konkurence v nízkonáklado-
vém sektoru po celém svûtû a vytvo-
fií se tak pfiíleÏitosti pro mezinárodní
a místní automobilky.

Tata a v˘robci, ktefií pro ni vyrábû-
jí díly, vãetnû fiady mezinárodních
spoleãností, ignorovali spoustu
domnûnek o tom, jak navrhovat, sta-
vût a dodávat vozidla. Dodavatelé se
brzy zapojili a vyvinuli inovaãní, lev-
ná fie‰ení. „Na projektu se podílelo
asi 100 dodavatelÛ, ktefií pfiispûli
stejnou mûrou jako ná‰ vlastní v˘vo-
jov˘ t˘m,“ fiekl Girish Wagh, fieditel
pûtisetãlenného v˘vojového t˘mu
automobilky Tata pro model Nano
v uplynul˘ch pûti letech.

Bosch: „Uděláme to“
Nejvy‰‰í v˘konn˘ fieditel spoleã-

nosti Tata Ravi Kant fiekl, Ïe v˘bûr
dodavatelÛ pro model Nano byl
snadn˘. „Nûktefií berou cíl jako
v˘zvu a nûktefií fiíkají, Ïe je to
nemoÏné,“fiekl Kant. „Nejvy‰‰í
v˘konn˘ fieditel spoleãnosti Bosch
Automotive Bernd Bohr se chopil
v˘zvy a fiekl „ano, my to udûláme.“

Bosch získal fiadu hlavních kon-
traktÛ tím, Ïe osvûdãené technolo-
gie pfiepracoval do nov˘ch pro-
duktÛ, které jsou men‰í, lehãí
a ménû sloÏité, fiekl Ninan Philip,
zástupce generálního fieditele spo-
leãnosti Bosch Mico Motor Indu-
stries v Bangalore v Indii. Napfií-
klad generátor 35 A znaãky Bosch

pro Nano váÏí 5,6 kg a je o nûco
lehãí neÏ obvykl˘ 6 kg váÏící
model 40 A.

Včasné zapojení
Bosch pro Nano upravil motocyk-

lov˘ spou‰tûã, aby se je‰tû více u‰et-
fiilo na hmotnosti, fiekl Sanjay Khatri,
sluÏebnû star‰í obchodní manaÏer
spoleãnosti Bosch. Dodavatel také
odstranil 700 z 1000 funkcí, které
zahrnuje ovládací modul motoru
dodávaného pro evropsk˘ trh. Ome-
zilo se na elektronick˘ ãip a jeho
kryt. Bosch rovnûÏ novû zkonstruo-
val snímaãe, aby omezil jejich veli-
kost a hmotnost. Novû navrÏen˘ sní-
maã pozice ‰krticí klapky mÛÏe b˘t
co do velikosti poloviãní, protoÏe

Bosch v pfiítlaãné desce pouÏil citli-
vûj‰í materiál.

SníÏením hmotnosti základní ver-
ze modelu Nano na 580 kg je pro
provoz automobilu zapotfiebí ménû
zafiízení, fiekl pan Wagh z automobil-
ky Tata. Motor mÛÏe mít dva válce
místo tfií nebo ãtyfi válcÛ.Tento pfií-
stup funguje u v‰eho. Pro men‰í,
dvanáctipalcové pneumatiky a kola
je zapotfiebí ménû materiálu.

Dodavatelé se zapojili brzy. Indic-
ká firma Rico, která odlévá bloky
motoru a hlavy válcÛ, spoleãnosti
Tata radila dokonce je‰tû pfied tím,
neÏ se projektov˘ t˘m rozhodl, jestli
základní motor pro Nano bude mít
dva nebo tfii válce. „Rozsah objemu
byl mezi 550 cm3 a 770 cm3,“ fiekl
Vikas Saxena, asistent generálního
fieditele firmy Rico pro obchodní
rozvoj a fiízení projektu. „TakÏe,
kdyÏ odpovûì znûla 624 cm3, bylo
to velmi jasné rozhodnutí, kolik vál-
cÛ se má pouÏít.“

Souãástí projektu se staly dal‰í
nápady na sníÏení nákladÛ.Automo-
bilka Tata napfiíklad moÏná obejde
prodejce a bude automobily prodá-

Jak koncern Tata postavil
nejlevnější automobil na světě

RATAN TATA A JEHO DÍTKO – TATA NANO
h

Jak drobný je nový
Nano od automobilky
Tata?
Délka: 3,1 m

Šířka: 1,5 m

Výška: 1,6 m

Sedadla: 5

Motor: dva válce,  624 cm3, 
24 kW (33 k)

Nejvyšší rychlost: 105 km/h

Spotřeba: 5 l/100 km

Pohotovostní hmotnost: 580 kg
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vat pfiímo zákazníkÛm. To sníÏí
náklady na logistiku.

Místo, aby se hotové automobily
dodávaly prodejcÛm, posílaly by se
sady nejãastûji montovan˘ch modu-
lÛ do satelitních minitováren, které
by montáÏ dokonãily. Kupující by si
automobily vyzvedávali u brány
továrny.

Automobilka Tata si pro postavení
továrny na v˘robu modelu Nano
vybrala nerozvinut˘ stát ve v˘chodní
Indii. Regionální vláda Západního
Bengálska smûfiovala stavební práce
na pozemek v Singuru a pozemek
automobilce Tata pronajala zadarmo.

Nano se v Indii zaãne prodávat
letos. Poãáteãní v˘robní kapacita

bude 250 000 vozÛ roãnû, ale Tata
uvaÏuje o v˘vozu do zemí v Africe,
Jihov˘chodní Asii, Latinské Ameri-
ce a Evropû. Dodavatelé modelu
Nano fiíkají, Ïe byli poÏádáni, aby
se pfiipravili na zv˘‰ení v˘robní
kapacity v Indii v jednotliv˘ch eta-
pách aÏ na 500 000 vozÛ a o dal-

‰ích aÏ 500 000 vozÛ více pro glo-
bální trhy.

Pfii pfiedstavení modelu Ratan Tata
fiekl, Ïe obãas pochyboval, zda auto-
mobilka splní svÛj cenov˘ cíl nebo
harmonogram. Pro novináfie v‰ak
byl údajn˘ slib automobilky Tata, Ïe
cena bude jeden lakh, v˘zvou.

„Nikdy jsem to neslíbil, to uãinila
média,“ fiekl, kdyÏ vysvûtloval, jak se
jeho projekt na levn˘ automobil stal
„automobilem za jeden lakh“ aÏ
poté, kdy jej pisatel v titulku takto
nazval.

„Název jsem v‰ak vzal za svÛj jako
nûco, co pro nás bude v˘zvou.“ v

JESSE SNYDER,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

DILLÍ | Automobilka Tata Motors oãe-
kává, Ïe svÛj mimofiádnû levn˘ auto-
mobil Nano bude prodávat i v Evro-
pû. Nestane se tak okamÏitû, ale
obchodní plán automobilky Tata na
dosaÏení zisku z tohoto projektu
spoãívá v tom, Ïe nebude nabízet
pouze základní levn˘ automobil
v Indii, ale také lépe vybavené verze
pro vût‰í poãet zákazníkÛ na meziná-
rodních trzích, sdûlil v rozhovoru
ANE pfiedseda skupiny Tata Ratan
Tata.

„MÛÏete mít verzi, která se bude
prodávat za dvojnásobek nebo troj-
násobek ceny základní verze auto-
mobilu,“ fiekl. „Myslím, Ïe bûhem
ãasu tento vÛz nebude o nic ménû
ziskov˘ neÏ obvykl˘ automobil.“

Automobilka Tata uvádí, Ïe poãí-
naje tímto rokem bude cena
základní verze modelu Nano pro
indické prodejce stanovena na
100 000 rupií (1725 eur) plus
12,5 % danû z pfiidané hodnoty
a poplatky za pfiepravu. Druh˘,
lépe vybaven˘ model Nano s kli-
matizací, se bude v Indii nabízet
brzy po základní verzi, ale cena
dosud nebyla stanovena, uvádí
Tata.

Automobilka Tata Motors oãeká-
vá, Ïe po dobu prvních dvou let
nebo více bude model Nano pro-
dávat pouze v Indii a teprve pak
zahájí v˘voz. Hlavními prioritami
pro v˘voz jsou Afrika, Latinská
Amerika a Jihov˘chodní Asie.
Model Nano v‰ak byl vyvíjen také
s my‰lenkou na Evropu a dal‰í roz-
vinuté trhy.

Větší motory
Automobilka Tata Motors uvádí, Ïe

automobil bude vybaven vût‰ími
motory vãetnû vznûtov˘ch a vyspû-
lej‰ími prvky, jako jsou elektrická
okna. Základní motor o v˘konu
22 kW, objemu 624 cm3 a dvou vál-
cích poskytuje modelu Nano nejvût-
‰í rychlost 105 km/h.

„Koneãná plánovaná kapacita
v˘roby pro Nano je 1 milion vozÛ
roãnû,“ sdûlil ANE A. K. Gupta,
zástupce generálního fieditele indic-
kého dodavatele Shivani Locks. Fir-
ma Shivani pro Nano vyrábí dvefiní
závûsy a spou‰tûãe oken a jiÏ zkon-
struovala komponenty pro elektric-
k˘ posun oken, které mají doplnit
ruãní posun pomocí kliky.

Nano splÀuje souãasné indické
crash-testy z hlediska ãelní sráÏky
a emisní standardy.

Automobil jiÏ splÀuje emisní stan-
dardy Euro 3. Byl zkonstruován tak,
aby vyhovoval „off-setov˘m a boãním
nárazov˘m testÛm, které vyÏadují
mezinárodní trhy,“ uvedl Ratan Tata.

Po dotazu na tiskové konferenci
pfii pfiedstavení modelu Nano se
Ratan Tata peãlivû vyhnul odpovûdi,
zda Fiat bude pomáhat zavádût
Nano v Evropû, ale fiekl, Ïe Tata a Fiat
si na nûkolika trzích vzájemnû
pomáhají.

Jiní pfiedstavitelé spoleãnosti Tata
jsou mnohem pfiímûj‰í pokud jde
o mezinárodní ambice pro Nano.AÏ
pÛjdeme do Evropy, budeme vyho-
vovat v‰em existujícím pfiedpisÛm,“
fiekl na tiskové konferenci Girish
Wagh, ‰éf pûtisetãlenného v˘vojové-
ho t˘mu pro produkt Nano.

Pfii reakci na otázku dodal, „Ano,
fiekl jsem, aÏ k tomu dojde.“ v

Nano mohla získat i Evropa

AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Koncern Tata Motors ovládal auto-
salon v Dillí díky svému mimofiádnû
levnému modelu Nano za 1725 eur.
Av‰ak v jistém smyslu je nejvût‰í
událostí autosalonu to, Ïe mnoho
inovaãních dodavatelÛ, ktefií umoÏ-
nili vznik modelu Nano, jsou mezi-
národní spoleãnosti. A Ïe jsou jiÏ
usazeni v rámci v˘roby v Indii, aÈ uÏ
se sv˘mi vlastními továrnami
a v˘zkumn˘mi centry nebo pro-
stfiednictvím spoleãn˘ch podnikÛ
s místními dodavateli.

Evrop‰tí dodavatelé si mohou
z pfiístupu, jak˘ zvolila spoleãnost
Bosch vÛãi Indii, vzít ponauãení.
Spoleãnost je uznávanou technolo-
gickou ‰piãkou, ale obrovskou ãást
kontraktu na model Nano získala
proto, Ïe na‰la zpÛsob, jak zajistit,
aby její technologie byla lehãí

a dostupnûj‰í. Pfied nûkolika lety se
spoleãnost Bosch rozhodla, Ïe se
zbaví svého image vysokonákladové-
ho v˘robce a zamûfiila se na nízko-
nákladové komponenty na rozvíjejí-
cích se trzích. Jejím cílem je prodá-
vat do roku 2010 kaÏdoroãnû díly
pro nízkonákladové automobily
v cenû jedné miliardy eur. Bosch
uspûl tím, Ïe neúnavnû sniÏoval
hmotnost a náklady na v˘robu
nov˘ch komponent.

Pfiístup spoleãnosti Bosch nebude
fungovat pro kaÏdého, protoÏe to
mÛÏe b˘t drahé a spotfiebovat spou-
stu pozornosti v rámci fiízení. Z udá-
lostí posledního t˘dne je v‰ak zfiej-
mé, Ïe dodavatelé musí strategicky
odhadovat svou hodnotu, posilovat
své silné stránky a upevÀovat vztahy
se sv˘mi zákazníky.Vût‰ina dodava-
telÛ dokáÏe urãitû najít oblast, kde
jsou nepostradatelní. v

Poučení pro dodavatele NÍZKONÁKLADOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA
VSTŘIKOVÁNÍ BOSCH VALUE-MOTRONIC

h
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AUTOSALON V DETROITU

SE NESL VE ZNAMENÍ

EKOLOGICKÝCH STUDIÍ

A ŽÍZNIVÝCH SÉRIOVÝCH

AUT, ALE I DALŠÍCH

ZTRÁT POZIC „VELKÉ

TROJKY“

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

V˘sledky prodeje osobních a leh-
k˘ch uÏitkov˘ch automobilÛ ve Spo-
jen˘ch státech ukazují, Ïe do‰lo
k dal‰ímu prÛlomu do tradic.Ame-
rická „Velká trojka“, jak se fiíká troji-
ci koncernÛ General Motors, Ford

Motor Company a Chrysler, pokra-
ãovala ve vyklízení pozic.

Toyota poprvé před
Fordem 

Na pozici dvojky severoamerické-
ho trhu totiÏ uÏ byla spoleãnost
Ford Motor Company pfiedstiÏena
Toyotou Motor. Japonská automobil-
ka prodala o 61 962 vozÛ více neÏ
Ford a s celkov˘m v˘sledkem 2,62
milionu vozÛ zaujala druhé místo
v pofiadí pfied Ford Motor Company,
kter˘ vykázal 2,56 milionu proda-
n˘ch aut. Na prvním místû se udrÏel
koncern General Motors s prodejem
3,82 milionu vozÛ, coÏ znamená
podíl na trhu ve v˘‰i 23,7 %.

Celkovû se ve Spojen˘ch státech
prodalo 16,15 milionu lehk˘ch vozi-
del, coÏ je o 2,5 % ménû, neÏ v roce

2006, kdy to bylo 16,56 milionu.
Americké statistiky spojují osobní
automobily a tzv. trucks, coÏ jsou
nejen lehká uÏitková vozidla, tedy
pfiedev‰ím pick-upy, ale také ve‰keré
SUV, off roady a vany.

Američané šetří
Pfiesto v‰echno se zdá, Ïe ústfiedí

detroitsk˘ch gigantÛ v tom zatím
Ïádn˘ velk˘ problém nevidí. Je prav-
dou, Ïe je mnohem více trápí ne-
efektivnost v˘roby, daná i obrovsk˘-
mi sumami, které musejí americké
koncerny vyplácet sv˘m zamûstnan-
cÛm na zdravotním a dÛchodovém
poji‰tûní. VÏdyÈ GM podle údajÛ
CNN platí dÛchodové poji‰tûní za

339 000 lidí, zatímco Toyota v USA
jen za 258. GM to roãnû stojí kolem
15 miliard dolarÛ.A nejen to. Podle
CNN vynakládá GM na hodinu prá-
ce dûlníka 73 dolarÛ, zatímco Toyota
ve sv˘ch americk˘ch závodech jen
48 dolarÛ.

Proto se více neÏ objem prodeje
zamûfiují na restrukturalizaci v˘roby.
Tu samozfiejmû doprovází propou-
‰tûní a uzavírání továren.A v tomto
ohledu se, alespoÀ podle mínûní vel-
k˘ch koncernov˘ch ‰éfÛ, zaãíná
dafiit. Zda je to skuteãnû pravda, se
ale ukáÏe aÏ za nûkolik let.

Nemen‰ím problémem je skuteã-
nost, Ïe ameriãtí zákazníci ztrácejí
dÛvûru v americké znaãky a v jejich
kvalitu.Také o tomto problému det-
roit‰tí ‰éfové tvrdí, Ïe se jej zaãíná
dafiit fie‰it.

JenÏe v tomto pfiípadû chování
kupujících stále svûdãí o opaku.
Také v loÀském roce japonské znaã-
ky totiÏ zaznamenaly v˘razné posíle-
ní pozic, zatímco ty americké znovu
vykázaly pokles. Jistû, Ïe to není jen
dÛsledkem ztráty dÛvûry, ale také
schopnosti nabídnout ty správné
produkty. JenÏe se ukazuje, Ïe nej-
vût‰í ztráty Ameriãané utrpûli tam,
kde dosud dominovali, tedy pfiede-
v‰ím u velk˘ch pick-upÛ.

Chevroletu pomohly
novinky

Postavení GM je z americk˘ch
v˘robcÛ nejlep‰í aã prodej v‰ech
jeho znaãek sice poklesl celkem

o 6,0 % proti roku 2006 (3,82 milio-
nu vozÛ oproti 4,06 milionu). Chev-
rolet si pfies pokles o 6,1 % udrÏel se
2,25 milionu prodan˘ch vozÛ na
pozici nejúspû‰nûj‰í znaãky americ-
kého trhu, kterou zaujal v roce
2005, kdy poprvé pfiedstihl znaãku
Ford.Tahounem úspûchu Chevrole-
tu je pfiedev‰ím druh˘ nejprodáva-
nûj‰í vÛz amerického trhu Chevro-
let Silverado, drÏitel titulu Americké-
ho auta roku 2007 mezi trucky.Vel-
kou posilou se stal i nov˘ sedan
Chevrolet Malibu, kter˘ získal i titul
Amerického auta roku 2008 mezi
osobními vozy a jeho loÀsk˘ vstup
na trh byl velmi nadûjn˘.

Zlep‰ení organizace u GM nazna-
ãuje i rekordnû nízk˘ poãet neproda-
n˘ch vozÛ u prodejcÛ,kter˘ byl vloni
nejniÏ‰í za 13 let. Ménû pfiíznivou

zprávou ale je dramatick˘ propad
dodávek v rámci fleetov˘ch prodejÛ.

„Na‰ím cílem není b˘t jedniãkou
v objemu prodeje, ale v kvalitû pro-
dukce, a spokojenosti zákazníkÛ
i akcionáfiÛ.UÏ se tû‰ím na dobu,kdy
nebudeme jedniãkou. Zatím je totiÏ
miláãkem médií Toyota, takÏe uÏ se
nemohu doãkat doby, kdy se to zmû-
ní. První krok jsme uÏ uãinili, proto-
Ïe na‰e nové produkty posbíraly
v posledním roce celou fiadu ocenû-
ní,“ fiíká viceprezident GM a produk-
tov˘ ‰éf koncernu Bob Lutz.

Jednička na trhu, ale...
Ford Motor Company proti roku

2006 prodal o 11,8 % vozÛ ménû

neÏ v roce 2006 (2,56 milionu vozÛ
oproti 2,90 milionu roku 2006).
Jeho pick-upy F-series uÏ 26 let bez
pfieru‰ení kralují Ïebfiíãku nejprodá-
vanûj‰ích modelÛ. Dosud se jich
prodalo kolem 33 milionÛ kusÛ. Jen-
Ïe prodej F-150 poklesl ze 796 039
kusÛ v roce 2006 na loÀsk˘ch 690
589.A donedávna nejvût‰í zdroj pfiíj-
mÛ Fordu, obrovit˘ SUV Explorer
(za 18 let se jej prodalo pfies 6,5
milionu kusÛ), se propadl proti roku
2006 o pln˘ch 18 %. Také to se
podepsalo na tom, Ïe vozÛ znaãky
Ford se prodalo o pln˘ch 13,6 %
ménû neÏ v roce 2006.

Pfiesto i u Fordu dostali potû‰itelné
zprávy. Jeho exkluzivní znaãka Lin-
coln po letech ztrát vykázala díky

Velká trojka čelí  

FORD F-150 PLATINIUM MODEL 2009h
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nov˘m modelÛm,sedanu MKZ a cros-
soveru MKX,nárÛst prodeje. JenÏe to
je jen ze 120 476 vozÛ na 131 487.

Chrysler s nov˘mi majiteli sníÏil
svou meziroãní ztrátu na pfiijatel-
n˘ch 3,1 % ze 2,14 milionu proda-
n˘ch vozÛ na 2,08 milionu. Z jeho
znaãek Dodge vykázal mírn˘ pokles
o 3 %, Chrysler propad o 9,9 %
a Jeep si polep‰il o 4,0 %. NejdÛleÏi-
tûj‰í ale je, Ïe se jeho v˘sledky ke
konci roku znatelnû lep‰ily ve spoje-
ní s novou cenovou politikou.

Toyota před Fordem
podruhé

Toyota sice nesplnila svÛj cíl pro-
dat 200 000 kusÛ nové generace
pick-upu Tundra, nicménû 196 555
dodan˘ch vozÛ pfii nárÛstu prodeje
o 57,9 % je v této nedávné doménû
americk˘ch znaãek slu‰n˘ v˘sledek.
Ten navíc podpofiilo opûtovné
prvenství sedanu Camry mezi osob-
ními vozy s prodejem 473 108 kusÛ
a rekordních 181 221 prodan˘ch
hybridÛ Prius, coÏ je nárÛst o neuvû-
fiiteln˘ch 69,4 %. Díky tomu se znaã-
ka Toyota posunula na druhé místo
pfied znaãku Ford. LoÀsk˘ prodej
2,16 milionu prodan˘ch vozÛ znaã-
ky Toyota navíc naznaãuje moÏnost,
Ïe uÏ v roce 2008 pfiedstihne vedou-
cí Chevrolet. Ostatnû uÏ v roce 2007
se to Toyotû ve ãtyfiech mûsících
poprvé v historii podafiilo. Toyota
Motor Corporation celkovû vykázala
vzestup z 2,54 milionu prodan˘ch
vozÛ na 2,62 milionu, tedy o 3,1 %,
aã kupující náhle pfiestali kupovat
její znaãku pro mladé Scion.

V˘razná zlep‰ení pozic dosáhly
i dal‰í japonské znaãky. Honda si
polep‰ila o 11,1 %, a to i pfies velk˘
pokles zájmu o její exkluzivní znaã-
ku Acura. Nissan spolu s Infiniti uÏ
druh˘ rok po sobû pfiekroãil hranici
milionu prodan˘ch vozÛ. JenÏe toho
dosáhl jen díky zlep‰ení postavení
osobních vozÛ, zatímco v˘nosnûj‰í
prodej jeho pick-upÛ a SUV zÛstal
daleko za oãekáváním.

K této elitû amerického trhu se krok
za krokem blíÏí koncern Hyundai/Kia,
kter˘ si opût polep‰il.Pro ostatní znaã-
ky,pfiedev‰ím evropské, je sice americ-
k˘ trh v˘znamn˘m zdrojem pfiíjmÛ,ale
jejich trÏní podíl je mal̆ .

Úspornější? Moc ne
Rostoucí ceny pohonn˘ch hmot

se projevují i na zájmu americk˘ch
zákazníkÛ. Nikoliv ov‰em tak, Ïe by
pfiestali kupovat svá oblíbená velká
auta, pfiedev‰ím pick-upy a SUV.
Zaãínají si vybírat hospodárnûj‰í
motory. Tûmi ov‰em k zármutku
nûmeck˘ch znaãek stále je‰tû

nejsou diesely, ale hybridy. Pfiede-
v‰ím ale opou‰tûjí svou tradiãní záli-
bu v motorech V8 a smifiují se
i s men‰ími V6. Ty uÏ napfiíklad
u Cadillacu pfiedãily osmiválce.

Slu‰n˘ prodej vozÛ Honda Jazz
a Toyota Yaris naznaãil, Ïe Ameriãané
jsou ochotni pfii v˘bûru malého
vozu sáhnout i jinam, neÏ mezi ceno-
vû se podbízející korejské znaãky. Na
to tentokrát docela rychle zareagova-
li i v Detroitu. GM uÏ pfied rokem
uvedlo do prodeje model Saturn
Aura, kter˘ získal mezi osobními
vozy titul Americké auto roku 2007.

U nûho se po cel˘ch 13 letech vede-
ní GM rozhodlo nabídnout v USA
vÛz z evropské provenience Opel
Astra pod znaãkou Saturn.Také díky
tomu mohla ‰éfka znaãky Saturn Jill
Lajdziaková ohlásit zv˘‰ení prodeje
v roce 2007 na 221 895 vozÛ oproti
205 689 vozÛ o rok dfiíve.

Ford v tom má ztrátu, protoÏe aÏ
nyní na autosalonu v Detroitu vysta-
vil zatím jen jako studii nástupce
evropského modelu Fiesta pod jmé-
nem Verve s karoserií sedan. JenÏe
tento vÛz se v USA dostane do v˘ro-
by nejdfiív v roce 2010…

JestliÏe GM a Ford se byÈ se zpoÏ-
dûním snaÏí reagovat na novinky
pfiicházející z Asie a Evropy, tfietí
z trojice Chrysler zatím jen lapá po

dechu. Modernizované verze Chrys-
leru Pacifica a PT Cruiseru ãi Dodge
Magnum mnoho nadûjí na zmûnu
k lep‰ímu neslibují.

Jedničkou pick-upy
Letos byly v detroitském Cobo

Centru kromû mírnû upraven˘ch
vozÛ modelového roku 2009 (ty se
zaãínají prodávat vût‰inou uÏ v ãer-
vnu) k vidûní i zásadní novinky, kte-
ré uÏ bûhem nûkolika mûsícÛ osloví
zákazníky. Jsou mezi nimi nové
generace hned dvou ze tfií nejprodá-
vanûj‰ích americk˘ch vozÛ, coÏ jsou

samozfiejmû pick-upy (nová genera-
ce toho tfietího, Chevroletu Silvera-
do, slízla smetanu zájmu sama vlo-
ni). Právû zde hledejme nejrychleji
rostoucí segment amerického trhu.

Z pohledu bûÏn˘ch AmeriãanÛ bylo
událostí v˘stavy pfiedstavení nové
generace pick-upu Ford F-150 (samo-
zfiejmû jen s motory V8, pfiiãemÏ die-
sel je v plánu aÏ pro rok 2010), kter˘
pfiijde do prodeje letos na podzim.
Ford kromû toho vystavil i koncepty
vozÛ, které se v dohledné dobû zaã-
nou skuteãnû vyrábût.Vedle uÏ zmínû-
ného sedanu Verve to byl pfiedev‰ím
obrovit˘ SUV Explorer,u nûhoÏ bude
tradiãní koncepce s rámem nahrazena
samonosnou karoserií (podle Ameri-
ãanÛ se tedy promûní z SUV v crosso-

ver).Ten se snaÏil rozpt˘lit námitky na
jeho neekologiãnost motorem EcoBo-
ost s pfiím˘m vstfiikováním (samozfiej-
mû Ïe benzinu) a dvûma turbodmy-
chadly.Vystaven byl se dvoulitrov˘m
ãtyfiválcem o 275 k, ale poãítá se
pfiedev‰ím s prodejem verze V6
3,5 l o 340 k. Ov‰em ne dfiíve, neÏ
v roce 2010. Motor V6 EcoBoost se
pfiedstaví uÏ letos v modernizovaném
Lincolnu MKS a v zajímavém luxu-
sním crossoveru se ãtyfimístnou karo-
serií sedan Lincoln MKT.

Pro budoucnost Chrysleru bude
mít zásadní v˘znam pfiijetí nového

Dodge Ram. Jeho prodej, jak jinak
neÏ s motorem V8 Hemi, bude také
zahájen na podzim. Pfiipraven pro
nûj ale je i motor V6 a uÏ v roce
2009 pfiijde také turbodiesel od fir-
my Cummins.

Z konceptÛ GM mají k sériové
produkci blízko pfiekvapivû uve-
dené kupé Cadillac CTS, dvoudve-
fiov˘ „anti-Wrangler“ Hummer HX
a Saab 9-4X Biopower, zapomeÀte
zde na biopalivo E85 – toto je ve
skuteãnosti pfiedzvûst prvního
Saabu s pohonem v‰ech kol, nepo-
ãítáme-li neúspû‰n˘ experiment
s prodejem Subaru Impreza pod
hlaviãkou Saabu 9-2X, i kdyÏ…
i tady je patrná pfiíbuznost se
Subaru Tribeca. v

  problémům

ŠÉFOVÉ VELKÉ TROJKY V DETROITU – ROBERT NARDELLI (CHRYSLER), ALAN MULALLY (FORD MOTOR COMPANY) A RICK WAGONER (GM)h
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NÍZKONÁKLADOVÝ AUTO-

MOBIL RENAULTU

„ZALOMCOVAL ODVĚT-

VÍM“

DAVE GUILFORD,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

FRANKFURT | Jak automobilky
závodí pfii vstupování na rozvíjející
se globální trhy, zji‰Èují, Ïe se rychle
rozrÛstá konkurence v oblasti níz-
konákladov˘ch automobilÛ. Auto-
mobily bez parádiãek, které stojí
ménû neÏ 10 000 dolarÛ (zhruba
7200 eur), nebo dokonce pouh˘ch
2000 dolarÛ, jsou povaÏovány za
klíãové pfii oslovování tûch, ktefií si

kupují první automobil na trzích
jako je Indie. Nûkteré z tûchto auto-
mobilÛ se moÏná nikdy neobjeví
v evropsk˘ch nebo americk˘ch
prodejnách, ale mohly by ovlivnit
dlouhodobé zdraví spoleãností jako
je General Motors, které ve stále
vût‰í mífie spoléhají na zámofisk˘
rÛst.

„Nízkonákladové automobily se
staly módou,“ fiekl v˘konn˘ prezi-
dent Nissanu pro plánování v˘robkÛ
Carlos Tavares.V roce 2004 Renault
pfiedstavil Logan, pûtimístn˘ rodinn˘
automobil, kter˘ se v Nûmecku
zaãal prodávat za 7400 eur. To je
zhruba poloviãní cena podobnû vel-
k˘ch, lépe vybaven˘ch automobilÛ.
Vloni se modelÛ Logan pod znaãka-
mi Dacia a Renault prodalo více neÏ
300 000 kusÛ.

Tata, Toyota, VW míří
dolů

Indická automobilka Tata Motors
v ãervenci uvede na trh svÛj auto-
mobil za 1 lakh (1780 eur) model
Nano.Tata stanovila svÛj cenov˘ cíl

tak, aby zaujala ty, ktefií si kupují
první vozidlo, ktefií jezdí na moto-
cyklech a tfiíkolov˘ch vozidlech.
Koneãn˘m cílem spoleãnosti Tata je
prodávat 1 milion vozÛ roãnû.

Zavedené automobilky, které chtû-
jí drÏet krok s takov˘m rÛstem, se
budou muset po desetiletích, kdy
jen pfiidávaly drahé prvky v˘bavy na

pfiání, znovu uãit hfie o nízké nákla-
dy.Vzhledem k ochranû image znaã-
ky se spoleãnosti musejí rozhod-
nout, jak hluboko chtûjí klesnout.

Michael Robinet, viceprezident
CSM Worldwide pro globální pro-
gnózy v oblasti automobilového
prÛmyslu, odli‰uje nízkonákladové
automobily jako je Logan od ultra
nízkonákladov˘ch automobilÛ jako
je Tata.

Nízkonákladov˘ segment „zaujme
v podstatû kaÏdou vût‰í spoleãnost
na trhu,“ fiekl Robinet.Ale dodává:
„Pouze hrstka se dostane do ultra
nízkonákladové oblasti.“

Koncept Volkswagen up! se má na
rozvíjejících se trzích prodávat jako
model bez parádiãek v cenovém
rozmezí 5000 aÏ 7000 eur. Toyota
v roce 2010 plánuje uvedení pomûr-
nû levného rodinného automobilu
pro rozvíjející se trhy jako jsou
Indie, Rusko, âína a Brazílie.

GM, Ford sledují segment
GM, Ford Motor a Fiat rovnûÏ uva-

Ïují o nízkonákladov˘ch automobi-
lech. „Sledujeme to velmi peãlivû,“
fiíká prezident Ford of Europe John
Fleming. „Doposud jsme se neroz-
hodli, Ïe to je strategie, kterou chce-
me pfiijmout.Ale nemyslím si, Ïe by
to bylo nûco, co chceme ignoro-
vat.“

V˘konn˘ fieditel Opelu Hans
Demant fiekl, Ïe GM musí sledovat
nízkonákladové a ultra nízkonákla-
dové oblasti trhu. „Nízkonákladové
automobily v Indii jsou nûco, co
bereme velmi váÏnû,“ fiekl.
Demant v‰ak dodal, Ïe kvÛli cenû

nesmí b˘t obûtována bezpeãnost.
¤ekl, Ïe GM nechce prodávat „uza-
vfien˘ skútr.“

Glenn Mercer, vy‰‰í poradce
u finanãních sluÏeb firmy UBS, fiekl,
Ïe nízkonákladov˘ segment je tam,
kde dochází k rÛstu objemu. „Je
otázkou, zda ve v˘robku je dostatek
penûz,“ fiekl Mercer na konferenci
spoleãnosti SupplierBusiness. „Vût‰i-
na ziskÛ v odvûtví moÏná bude stále
je‰tû po nûjakou dobu v takzvaném
vysokonákladovém automobilu na
rozvinut˘ch trzích,“ fiekl. Mercer
fiekl, Ïe automobilky budou muset na
Logan reagovat, pokud chtûjí konku-
rovat na rozvíjejících se trzích.Logan
je podle nûho „velkolep˘m pfiíkla-
dem, kter˘ skuteãnû zalomcoval tím-
to odvûtvím. Logan opravdu stanovil
podmínky pro diskusi.“

Význam levných aut
poroste

Podle prognostického ústavu
B&D Forecast pfiedpovídá, Ïe ze
68 milionÛ prodan˘ch osobních aut
v roce 2015 budou asi 10 milionÛ
pfiedstavovat levná auta, tj. auta
s cenou niÏ‰í neÏ 10 tisíc dolarÛ.
Bude to dáno i tím, Ïe kolem 30 mili-
onÛ nov˘ch automobilÛ bude smû-
fiovat do zemí s rozvíjejícími se trhy.
A na tûchto trzích budou levná
vozidla pfiedstavovat asi tfietinu
z novû dodan˘ch. Podle respektova-
ného nûmeckého analytika Ferdi-
nanda Dudenhöffera, jenÏ stojí
v ãele ústavu, bude nejvût‰í zájem
o stfiední tfiídu tûchto vozÛ, tedy
o auta s cenou v rozmezí mezi pûti
a sedmi tisíci dolarÛ. v

Závod o zopakování úspěchu Loganu

Struktura prodávaných osobních vozů v roce 2015
rozvojové země, cena nad 10 000 USD 31 %

rozvojové země, cena do 10 000 USD 13 %

rozvinuté země, cena do 10 000 USD 2 %

rozvinuté země, cena nad 10 000 USD 54 %

Cenová struktura malých aut prodávaných v roce 2015
2000 až 5000 USD 35 %

5000 až 7000 USD 40 %

7000 až 10 000 USD 25 %

PRŮZKUM ANE/MARITZ

UKAZUJE, ŽE MOTORISTÉ

SE PRAVDĚPODOBNĚ

NEBUDOU CHTÍT PODÍLET

NA SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SDÍ-

LENÍM SVÝCH VOZŮ

JASON STEIN, 
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

MNICHOV | V zájmu ochrany Ïivot-
ního prostfiedí by evrop‰tí motoristé
radûji jezdili pomaleji a pfieladili své
motory, neÏ aby sdíleli své vozy pfii
cestách do zamûstnání nebo pfii‰li
o dovolenou.

Témûfi tfii ãtvrtiny z 1615 fiidiãÛ,
ktefií se zúãastnili prÛzkumu organi-
zovaného ANE/Maritz Research, sdû-
lily, Ïe udrÏují svÛj automobil ve sta-
vu, aby se zlep‰ila úãinnost vyuÏití
paliva a pomohlo se tak Ïivotnímu

prostfiedí.A témûfi dva ze tfií fiidiãÛ
jezdí pomaleji, aby u‰etfiili palivo.

Av‰ak vût‰ina EvropanÛ nejeví
ochotu obûtovat více.

Témûfi 63 % osob dotázan˘ch
v rámci prÛzkumu, kter˘ probíhal
na nejvût‰ích trzích automobilové-
ho odvûtví, v Nûmecku,Velké Britá-
nii, Francii a Itálii, odmítlo sdílet
automobil s jin˘mi lidmi pfii jízdách
do zamûstnání a zpût. Dvû tfietiny
dotázan˘ch osob fiekly, Ïe kvÛli
Ïivotnímu prostfiedí odmítají zmûnit
zamûstnání nebo pfiestûhovat se blí-
Ïe ke své práci.A vût‰ina lidí, 68,4 %
ve Francii, se kvÛli ekologickému
chování nevzdá dlouhotrvajících
jízd pfii cestách na dovolenou.

„Debata o globálním oteplování
zcela urãitû ovlivnila pfiístup k pou-
Ïívání automobilÛ,“ fiekl Jörg Höh-
ner, fieditel prÛzkumu automobilové-
ho odvûtví pro firmu Maritz Rese-

arch v Hamburku. „Av‰ak ekonomic-
ké stránky a osobní pohodlí jsou
ãasto dÛleÏitûj‰í neÏ abstraktní poje-
tí ochrany Ïivotního prostfiedí.“

Nějaké dobré zprávy
Evropané v‰ak fiíkají, Ïe s automo-

bily jezdí ménû. Pfii dotazu, co je za
uplynul˘ch ‰est mûsícÛ motivovalo
k omezování osobních jízd automo-
bilem, byla podle 61 % lidí nejvût‰ím
faktorem vysoká cena paliva. Nao-
pak, ãistû ekologické dÛvody uvedlo
45,6 % lidí.Vût‰ina v‰ak fiekla, Ïe se
drÏeli zpátky kvÛli zácpám na silni-
cích nebo proto, Ïe nemohli najít
místo k parkování.

Otázka zv˘raznila ostré regionální
rozdíly mezi fiidiãi. Pouze 44,9 %
NûmcÛ a BritÛ uvedla jako problém
parkovací místa. Uãinily tak v‰ak tfii
ze ãtyfi ItalÛ a 58,7 % ItalÛ rovnûÏ
uvádûlo cenu parkovného.

Co by Evropany pfiinutilo k ménû
ãast˘m jízdám automobilem? Pro
jasnou vût‰inu motoristÛ to jsou vy‰-
‰í ceny paliva.

Co by v‰ak nejspí‰e vylákalo Evro-
pany z jejich automobilÛ? Pût z osmi
motoristÛ fiíká:Vy‰‰í dotace jízdné-
ho v prostfiedcích hromadné dopra-
vy. v

Řidiči z EU: Ekologie je dobrá, peníze jsou lepší

Nechte auto doma

Pět hlavních důvodů, proč
v posledních šesti měsících
lidé jezdili méně autem

1. cena pohonných hmot 61 %

2. nedostatek parkovacích míst 57 %

3. dopravní zácpy 51 %

4. zájem o životní prostředí 46 %

5. náklady za parkování 44 %
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JESSE SNYDER,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Evropsk˘ch prodej nov˘ automo-
bilÛ je rovnomûrnû rozdûlen mezi
záÏehové a vznûtové pohonné jed-
notky, ale lidé, ktefií utrácejí své
vlastní peníze, obvykle kupují auto-
mobily pohánûné benzinem.

Podíl se li‰í v závislosti na zemi,
ale na evropském trhu ãíslo 1 si
72 % nûmeck˘ch zákazníkÛ z oblasti
podnikov˘ch vozov˘ch parkÛ vybírá
vznûtové automobily. JenÏe to samé
ãiní pouze jeden ze tfií kupujících,
pokud jde o soukromé vozy uvádí
ve své anal˘ze frankfurtská agentura
pro prÛzkum trhu Dataforce.V Nizo-
zemí je ‰estkrát pravdûpodobnûj‰í,
Ïe podniky, na rozdíl od soukro-
m˘ch zákazníkÛ, zvolí vznûtov˘
pohon, neboÈ  91 % soukrom˘ch
osob volí benzin.

Agentura Dataforce analyzovala
registrace nov˘ch automobilÛ ve
13 zemích, coÏ reprezentuje 90 %
celkového evropského prodeje
dosahujícího 15,4 milionÛ automo-
bilÛ. Od toho byla odeãtena vozidla
prodaná vládám, pÛjãovnám a lea-
singov˘m spoleãnostem. V˘sled-
kem jsou pak soukromí kupující
a „opravdové vozové parky“, spo-
leãnosti, které kupují automobily
proto, aby je pouÏívali jejich
zamûstnanci. Skuteãné podnikové
vozové parky tvofií asi 30 % ve‰ke-

rého prodeje, soukromí kupující
kolem 60 %.

„Pokud mají moÏnost volby, dává
více lidí pfiednost vozÛm s poho-
nem na benzin neÏ vznûtov˘m
motorÛm,“ fiekl v˘konn˘ fieditel
Dataforce Marc Odinius.Av‰ak moÏ-
nost v˘bûru není nesmyslná, dodá-
vá.

Podnikové vozové parky jsou stále
vût‰í a tyto vozy jezdí dále neÏ sou-
kromé automobily, takÏe provozní
úspory, plynoucí z úspornûj‰ích
vznûtov˘ch motorÛ, pfievaÏují nad
vy‰‰í pofiizovací cenou vznûtov˘ch
pohonn˘ch jednotek. „Nafta má sku-
teãnû smysl pouze tehdy, kdyÏ uje-
dete urãité mnoÏství kilometrÛ.
Teprve poté úspory za palivo pfievá-
Ïí vy‰‰í nákupní cenu vznûtového
motoru,“ fiíká Odinius.

Soukromí fiidiãi mají tendenci
vybírat men‰í automobily a jezdí na
krat‰í vzdálenosti, takÏe niÏ‰í nákup-
ní cena automobilu se záÏehov˘m
motorem pfieváÏí nad úsporami pali-
va, dodává.

Železný zvyk, který není
snadné překonat

Dokonce i tehdy, kdyÏ vznûtov˘
motor má finanãní smysl, nûktefií
soukromí kupující zvolí záÏehov˘
motor. Jejich dÛvody: zvyk, staré
vzpomínky na páchnoucí vozy se
vznûtov˘mi motory a strach ze

zmrznutí paliva, fiíká Odinius.
Pfied dávn˘m lety nafta nûkdy pfii
velmi chladném poãasí ztuhla,
ucpala palivové filtry a odstavila
motor.

„Vznûtové motory b˘valy hluãné
a páchnoucí. Nyní jsou lep‰í.Av‰ak
pro mnoho lidí je nafta stále nûco
jako jídlo, které nechutná dobfie,“
fiíká Odinius.Vznûtové motory jsou

ménû oblíbené ve skandinávsk˘ch
zemích a nejoblíbenûj‰í jsou ve tep-
lej‰í Francii, ·panûlsku a Itálii.

Av‰ak oba typy zákazníkÛ kaÏdo-
roãnû kupují více automobilÛ se
vznûtov˘m motorem. Prodej tûchto
osobních vozÛ se vznûtov˘m poho-
nem vzrostl podle ACEA od roku
1998 z 24,8 % na 50,8 % v roce
2006. v

Studie: Kupující, kteří mají možnost výběru,
dávají přednost zážehovým automobilům

Kdo si kupuje automobily se zážehovým
motorem?

Koupě v % podle typu zákazníka
Země Vozové parky Soukromí zákazníci

Francie 10,6 34,9

Belgie 11,8 34,5

Španělsko 18,6 33,1

Itálie 19,8 47,3

Rakousko 26,2 49,1

Německo 27,9 66,9

Portugalsko 30,1 41,7

Nizozemí 46,6 91,2

Norsko 49,1 52,8

Velká Británie 54,1 70,1

Dánsko 63,9 75,0

Švédsko 70,0 87,3

Finsko 72,1 81,7

TECHNICKÝ POKROK

NEMUSÍ NUTNĚ ZNAME-

NAT DRAHÉ ELEKTRONIC-

KÉ SYSTÉMY

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

Jako cesta ke sniÏování emisí CO2

se bere pfiedev‰ím hybridní pohon
kombinující vyuÏití spalovacího
motoru s elektromotorem. JenÏe
hybridní pohon vyÏaduje kromû
elektromotoru také tûÏké akumulá-
tory s omezenou Ïivotností a vyÏa-
dující materiály, jejichÏ produkce
zatûÏuje Ïivotní prostfiedí velk˘mi
poÏadavky na energii i produkcí
jedovat˘ch ‰kodliv˘ch látek.

JenÏe energie, která pfiichází vni-
veã pfii brzdûní se dá akumulovat
i jednodu‰‰ím zpÛsobem. S vyuÏitím
setrvaãníkÛ by bylo moÏné vyuÏívat
energii uvolÀovanou pfii brzdûní
mnohem efektivnûji a pfiedev‰ím
levnûji.

OÏivení my‰lenky vyuÏití setrvaã-
níku pro akumulaci energie vznikají-
cí pfii brzdûní pfiispûly nové pfiedpi-
sy formule 1.Ty pro rok 2009 umoÏ-
ní pouÏití Kinetického systému
rekuperace energie KERS a násled-
né vyuÏití této energie pro krátko-
dobé zv˘‰ení v˘konu. Na základû
anal˘z nûkolika firem se ukazuje, Ïe
mechanické skladování energie
pomocí setrvaãníku v jednotce pfií-
mo spojené s pfievodovkou má znaã-
né v˘hody proti systémÛm s akumu-
látory a elektromotory, pouÏívan˘m
u osobních vozÛ s hybridním poho-
nem.Tento systém mÛÏe b˘t levnûj-
‰í, ale to ve F1 nikoho nezajímá, ale
pfiedev‰ím lehãí, coÏ je ve F1
v˘znamná pfiednost, a nezaostává
ani úãinností na úrovni 80 aÏ 90 %.

Pfiipravovan˘ systém firmy Flybrid
pracuje se setrvaãníkem dosahují-
cím otáãek aÏ 60 000/min a je pro-
pojen s pfievodovkou pfievodn˘m
systémem CVT, tedy s plynulou zmû-
nou pfievodného pomûru pomocí

mechanického variátoru. Spoleãnost
Xtrac vsadila na uÏ ovûfienou paten-
tovanou technologii toroidního
variátoru firmy Torotrak, rovnûÏ
umoÏÀující plynulou zmûnu pfievo-
du mezi setrvaãníkem a pfievodov-
kou. Nyní tyto spoleãnosti Flybrid,
Xtrac a Torotrak spojily své síly, coÏ
ocenila i Asociace britského prÛ-
myslu motoristického sportu udûle-
ním v˘znamné ceny v‰em tfiem.

Odhaduje se, Ïe pouÏití tûchto
systémÛ u sériov˘ch vozÛ by mohlo
u‰etfiit aÏ 30 % pohonn˘ch hmot.
Zatímco elektrick˘ systém hybrid-
ních automobilÛ má v mûstském
provozu jen omezenou schopnost,
danou kapacitou akumulátorÛ, setr-
vaãník má nejvût‰í v˘hodu právû pfii
ãast˘ch rozjezdech a zpomaleních,
kdy se pfii zastavení v kolonû vozidel
velmi rychle roztoãí a vzápûtí pfii
rozjezdu vozu zase snadno pfiedá
svou energii v reÏimu, ve kterém
pracuje spalovací motor nejménû
efektivnû.

Podle pfiedstavitelÛ firmy Flybrid
pfiedstavuje v˘znamnou poloÏku
nákladÛ na v˘voj nákup uÏ patento-
van˘ch technologií a jejich propoje-
ní do jednoho funkãního systému.
Do poloviny roku 2008 by se systém
mûl zaãít testovat ve F1 a pak by
mûlo b˘t  celé zafiízení nabídnout
k prodeji i automobilkám pro pouÏi-
tí v sériové produkci.

Podle pfiedstavitelÛ Flybridu by
nemûlo b˘t problémem KERS se
setrvaãníkem sériovû vyrábût za asi
500 USD, coÏ je mnohem ménû, neÏ
o kolik jsou draÏ‰í auta s hybridním
pohonem s elektromotory. v

Proti CO2 se setrvačníkem
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Registrace nových osobních a lehkých
užitkových automobilů v České
republice roku 2007 a porovnání
s rokem 2006
značka/model OA LUV OA+LUV OA LUV OA+LUV

2007 2007 2007 2006 2006 2007
Adria 6 11 17 6 7 13

Alfa Romeo 147 69 69 29 29

Alfa Romeo 159 102 48 150 112 23 135

Alfa Romeo BRERA 8 8 18 18

Alfa Romeo GT 45 45 81 81

Alfa Romeo SPIDER 4 4 1 1

Alfa Romeo 246 49 295 269 23 292

Arca 2 2 0 0

Aro 4 4 14 14

Aston Martin 4 4 4 4

Attack 1 1 0 0

Audi A3 263 335 598 402 42 444

Audi A4 365 244 609 344 208 552

Audi A4 CABRIO 12 12 28 28

Audi A5 90 90 0

Audi A6 442 238 680 544 298 842

Audi A8 80 80 110 110

Audi ALLROAD QUATTRO 56 329 385 37 193 230

Audi Q7 85 461 546 78 363 441

Audi R8 19 19 0

Audi TT 70 70 20 20

Audi 1621 1719 3340 1650 1154 2804

Bentley 28 28 27 27

BMW 1 121 217 338 137 134 271

BMW 3 455 138 593 347 141 488

BMW 3 CABRIO 44 44 0

BMW 5 332 332 313 114 427

BMW 6 16 126 142 44 44

BMW 7 48 48 51 51

BMW X 3 116 272 388 89 232 321

BMW X 5 95 490 585 24 161 185

BMW Z 4 24 24 29 29

BMW 1355 1323 2678 1105 807 1912

BSI 3 3 0 0

Bugatti 1 1 0 0

Bürstner 11 3 14 9 4 13

Cadillac 14 14 28 127 7 134

Caravelair 2 2 0 0

Caterham 0 0 3 3

Citroën BERLINGO 845 2176 3021 699 2020 2719

Citroën C CROSSER 18 32 50 0

Citroën C1 518 10 528 425 425

Citroën C2 74 46 120 115 60 175

Citroën C3 1571 1571 1636 1636

Citroën C4 1701 1701 1357 1357

Citroën C4 PICASSO 380 270 650 30 3 33

Citroën C5 266 142 408 247 143 390

Citroën C6 25 25 20 20

Citroën C8 22 9 31 21 41 62

Citroën JUMPER 38 659 697 37 537 574

Citroën JUMPY 10 214 224 157 157

Citroën XSARA PICASSO 504 256 760 638 350 988

Citroën 6092 3831 9923 5348 3353 8701

Concorde 1 1 0 0

Dacia LOGAN 481 481 1534 1534

Dacia LOGAN MCV 1175 254 1429 0

Dacia 1658 254 1912 1535 16 1551

Daihatsu 18 1 19 6 1 7

Dethleffs 15 18 33 8 10 18

Dodge AVENGER 2 2 0

Dodge CALIBER 92 92 58 58

Dodge NITRO 14 40 54 0

Dodge 114 40 154 60 2 62

Elnagh 4 4 4 4

Ferrari 23 23 16 16

Fiat 500 23 23 0

Fiat BRAVO 164 53 217 0

Fiat CROMA 28 14 42 38 18 56

Fiat DOBLÓ 11 871 882 6 543 549

Fiat DUCATO 12 844 856 10 510 520

Fiat IDEA 1 1 11 11

Fiat LINEA 82 82 0

Fiat MULTIPLA 51 11 62 41 5 46

Fiat PANDA 1296 4 1300 1183 23 1206

Fiat PUNTO 1334 231 1565 1126 87 1213

Fiat SCUDO 13 91 104 1 5 6

Fiat STILO 250 94 344 449 64 513

Fiat STRADA 9 9 16 16

Fiat 3434 2269 5703 3048 1299 4347

Ford FIESTA 1851 48 1899 1386 78 1464

Ford FOCUS 2040 1145 3185 1500 1059 2559

Ford FOCUS C MAX 298 169 467 252 145 397

Ford FOCUS CC 6 6 0

Ford FUSION 2835 538 3373 850 379 1229

Ford GALAXY 41 19 60 35 23 58

Ford KA 30 30 106 106

Ford MAVERICK 3 4 7 5 10 15

Ford MONDEO 594 485 1079 709 540 1249

Ford RANGER 272 272 114 114

Ford S-MAX 179 229 408 112 92 204

Ford TOURNEO 13 13 1 1

Ford TOURNEO CONNECT 32 180 212 15 203 218

Ford TRANSIT 182 3029 3211 160 2889 3049

Ford 8474 6184 14658 5414 5575 10989

Gasolone 3 3 13 13

Gaz 0 99 99 0 79 79

Gordon 1 1 0 0

Hobby 7 3 10 0 1 1

Honda ACCORD 107 107 161 161

Honda CITY 263 263 316 316

Honda CIVIC 1381 1381 1100 1100

Honda CR-V 404 584 988 160 295 455

Honda FR-V 74 74 74 74

Honda JAZZ 223 223 326 326

Honda LEGEND 60 60 47 47

Honda 2581 628 3209 2225 296 2521

Hummer 4 53 57 3 42 45

Hymermobil 12 5 17 6 1 7

Hyundai ACCENT 1671 1671 1120 1120

Hyundai ATOS 786 786 729 729

Hyundai COUPÉ 55 55 41 41

Hyundai ELANTRA 26 26 366 366

Hyundai GETZ 2238 63 2301 2610 31 2641

Hyundai GRANDEUR 14 14 31 31

Hyundai H-1 138 138 367 367

Hyundai i 30 361 136 497 0

Hyundai MATRIX 203 48 251 137 65 202

Hyundai SANTA FE 511 1157 1668 394 959 1353

Hyundai SONATA 199 199 154 154

Hyundai TERRACAN 19 41 60 26 73 99

Hyundai TRAJET 14 11 25 40 41 81

Hyundai TUCSON 393 424 817 340 350 690

Hyundai 6528 2036 8564 6028 1910 7938

Chevrolet AVEO 935 935 750 750

Chevrolet CAPTIVA 162 345 507 61 99 160

Chevrolet EPICA 48 48 27 27

Chevrolet KALOS 7 7 155 155

Chevrolet LACETTI 243 48 291 270 21 291

Chevrolet SPARK 1327 1327 1030 1030

Chevrolet TACUMA 1 1 10 10

Chevrolet 2756 394 3150 2334 121 2455

Chrysler CROSSFIRE 6 6 8 8

Chrysler GRAND VOYAGER 16 3 19 36 7 43

Chrysler LX 21 12 33 39 3 42

Chrysler PT 7 7 13 13

Chrysler SEBRING 6 6 3 3

Chrysler VOYAGER 23 16 39 17 11 28

Chrysler 90 34 124 137 21 158

Iveco DAILY 1 597 598 1 441 442

Iveco 1 617 618 1 466 467

Jaguar S-TYPE 58 58 33 33

Jaguar XJ 8 8 7 7

Jaguar XK 19 19 10 10

Jaguar X-TYPE 44 5 49 30 13 43

Jaguar 131 5 136 82 13 95

Jeep COMMANDER 15 30 45 16 22 38
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Jeep COMPASS 16 5 21 1 1

Jeep GRAND CHEROKEE 22 30 52 18 60 78

Jeep CHEROKEE 4 4 15 15

Jeep PATRIOT 9 4 13 0

Jeep WRANGLER 44 12 56 4 2 6

Jeep 121 112 233 70 99 169

Kaipan 7 7 8 8

Karmann 1 1 0 0

Kia CARENS 183 95 278 53 32 85

Kia CARNIVAL 80 43 123 52 56 108

Kia CEE_D 1949 718 2667 6 6

Kia CERATO 141 141 361 361

Kia K 80 80 180 180

Kia MAGENTIS 83 83 41 41

Kia OPIRUS 9 9 9 9

Kia PICANTO 1113 1113 1292 1292

Kia RIO 485 118 603 0

Kia SHUMA 1 1 575 575

Kia SORENTO 80 213 293 63 234 297

Kia SPORTAGE 369 400 769 235 327 562

Kia 4526 1680 6206 2711 839 3550

Knaus 4 1 5 6 1 7

Lada 1118 31 31 6 6

Lada 1119 6 32 38 0

Lada VAZ 21 23 23 40 40

Lada VAZ 2121 81 81 72 31 103

Lada 170 32 202 127 31 158

Laika 2 2 1 1

Lamborghini 9 9 9 9

Lancia Y 12 12 0

Lancia 21 21 6 6

Land Rover DEFENDER 3 9 12 3 14 17

Land Rover DISCOVERY 36 159 195 16 95 111

Land Rover FREELANDER 44 128 172 30 111 141

Land Rover RANGE ROVER 8 51 59 3 37 40

Land Rover RANGE ROVER SPORT 28 103 131 23 74 97

Land Rover 138 482 620 93 362 455

Lexus GS 25 25 18 18

Lexus IS 61 61 53 53

Lexus LS 24 24 6 6

Lexus RX 30 32 62 74 26 100

Lexus SC 1 1 2 2

Lexus 186 77 263 194 36 230

LMC 1 1 3 3

Lublin 2 2 16 16

Lublin 4 4 23 23

Magma 1 1 11 11

Maro 19 19 18 18

Maserati 18 18 10 10

Mazda 2 260 260 226 226

Mazda 3 445 445 467 467

Mazda 5 209 182 391 219 170 389

Mazda 6 443 154 597 419 163 582

Mazda BT 44 44 0

Mazda CX-7 52 105 157 0

Mazda MX5 9 9 9 9

Mazda RX8 9 9 14 14

Mazda TRIBUTE 1 1 3 3

Mazda 1460 498 1958 1386 349 1735

Mercedes-Benz A 180 180 212 212

Mercedes-Benz B 158 111 269 82 97 179

Mercedes-Benz C 374 15 389 147 40 187

Mercedes-Benz CL 36 36 12 12

Mercedes-Benz CLK 18 18 27 27

Mercedes-Benz CLS 71 71 74 74

Mercedes-Benz E 204 17 221 216 22 238

Mercedes-Benz G 2 2 3 1 4

Mercedes-Benz GL 36 113 149 8 22 30

Mercedes-Benz ML 118 365 483 101 503 604

Mercedes-Benz R 47 41 88 67 35 102

Mercedes-Benz S 178 178 167 167

Mercedes-Benz SL 12 12 9 9

Mercedes-Benz SLK 19 19 26 26

Mercedes-Benz SPRINTER 49 1201 1250 54 856 910

Mercedes-Benz VIANO 94 254 348 55 201 256

Mercedes-Benz VITO 97 567 664 92 488 580

Mercedes-Benz 1789 2808 4597 1415 2319 3734

Mini COOPER 79 1 80 54 54

Mini ONE 7 7 7 7

Mini 91 1 92 68 0 68

Mitsubishi COLT 609 609 569 569

Mitsubishi COLT CC 2 2 3 3

Mitsubishi GRANDIS 14 16 30 23 11 34

Mitsubishi L 200 212 212 150 150

Mitsubishi LANCER 35 35 103 103

Mitsubishi OUTLANDER 123 227 350 37 22 59

Mitsubishi PAJERO 37 103 140 17 61 78

Mitsubishi 875 628 1503 787 256 1043

Mitsubishi Fuso CANTER 102 102 50 50

Mitsubishi Fuso 103 103 50 50

Mobilvetta 8 8 0 0

Multicar 105 105 100 100

Niesmann+Bischoff 1 1 4 4

Nissan 350 Z 24 24 23 23

Nissan ALMERA 105 105 129 129

Nissan CABSTAR 98 98 69 69

Nissan DOUBLE-CAB 19 19 115 115

Nissan INTERSTAR 47 47 6 6

Nissan KING-CAB 1 1 12 12

Nissan KUBISTAR 21 21 38 38

Nissan MICRA 199 8 207 288 2 290

Nissan MICRA CC 7 7 4 4

Nissan MURANO 17 22 39 31 43 74

Nissan NAVARA 359 359 275 275

Nissan NOTE 453 453 367 367

Nissan PATHFINDER 53 104 157 59 101 160

Nissan PATROL 11 12 23 2 5 7

Nissan PRIMASTAR 8 49 57 2 11 13

Nissan PRIMERA 23 8 31 76 35 111

Nissan QASHQAI 312 152 464 0

Nissan TERRANO 1 1 0

Nissan TIIDA 40 40 0

Nissan X-TRAIL 113 153 266 88 204 292

Nissan 1416 1091 2507 1170 1015 2185

Opel AGILA 262 262 404 404

Opel ANTARA 69 59 128 1267 622 1889

Opel ASTRA 1172 559 1731 8 8

Opel ASTRA CABRIO 9 9 19 181 200

Opel COMBO 15 135 150 649 72 721

Opel CORSA 1860 168 2028 203 53 256

Opel GT 3 3 1 33 34

Opel MERIVA 207 43 250 16 16

Opel MOVANO 42 42 5 5

Opel SIGNUM 16 16 258 134 392

Opel TIGRA 5 5 50 130 180

Opel VECTRA 196 136 332 250 156 406

Opel VIVARO 29 126 155 0

Opel ZAFIRA 216 112 328 0

Opel 4165 1486 5651 3238 1396 4634

Peugeot 1007 52 52 108 108

Peugeot 107 577 44 621 549 14 563

Peugeot 206 1368 121 1489 2187 327 2514

Peugeot 206 CC 5 5 11 407 418

Peugeot 207 2352 92 2444 867 867

Peugeot 207 CC 44 44 0

Peugeot 307 1007 517 1524 1167 1167

Peugeot 307 CC 28 28 39 39

Peugeot 308 87 87 0

Peugeot 4007 4 2 6 0

Peugeot 407 372 309 681 322 238 560

Peugeot 407 COUPÉ 19 19 48 48

Peugeot 607 45 45 103 103

Peugeot 807 42 42 84 22 50 72

Peugeot BOXER 41 787 828 27 665 692

Peugeot EXPERT 22 267 289 117 117

Peugeot PARTNER 264 1165 1429 133 847 980

Peugeot 6532 3393 9925 5772 2681 8453

Piaggio 7 7 24 24

Pilote 1 1 0 0

Pontiac 1 1 0 0

Porsche 911 32 32 39 39

Porsche 911 CABRIO 5 5 7 7

Porsche BOXSTER 5 5 7 7

Porsche CARRERA GT 3 3 0

k pokračování na další straně 
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Porsche CAYENNE 11 66 77 4 37 41

Porsche CAYMAN 15 15 9 9

Porsche 89 81 170 78 39 117

Praga 1 1 0 0

Proton 0 0 2 2

RAG 47 47 29 29

Renault CLIO 1814 57 1871 2080 35 2115

Renault ESPACE 77 21 98 80 33 113

Renault KANGOO 564 766 1330 478 917 1395

Renault LAGUNA 253 213 466 250 192 442

Renault MASCOTT 4 4 23 15 38

Renault MASTER 15 945 960 37 740 777

Renault MAXITY 39 39 0

Renault MEGANE 1225 1251 2476 1474 1147 2621

Renault MEGANE CC 43 43 28 28

Renault MODUS 41 13 54 133 51 184

Renault SCENIC 426 248 674 328 193 521

Renault THALIA 2321 2321 2714 2714

Renault TRAFIC 410 604 1014 201 439 640

Renault TWINGO 47 1 48 92 92

Renault VEL SATIS 8 8 12 12

Renault 7484 4382 11866 8179 3785 11964

Rimor 6 2 8 0 0 0

Rolls Royce 1 1 0 0

Rover 7 7 8 8

Saab 9-3 36 23 59 23 7 30

Saab 9-5 8 8 8 4 12

Saab 55 27 82 41 12 53

Santana 10 34 44 4 33 37

Santana 10 36 46 8 63 71

Scam 0 0 1 1

Seat ALHAMBRA 63 61 124 55 73 128

Seat ALTEA 310 188 498 193 111 304

Seat CORDOBA 420 420 562 562

Seat IBIZA 842 842 781 1 782

Seat LEON 298 95 393 315 91 406

Seat TOLEDO 37 22 59 127 90 217

Seat 2009 367 2376 2073 366 2439

Smart 86 86 68 68

Smart 91 91 112 112

Ssangyong ACTYON 15 15 30 3 1 4

Ssangyong ACTYON SPORTS 6 6 0

Ssangyong KYRON 20 48 68 23 50 73

Ssangyong REXTON 7 43 50 19 54 73

Ssangyong RODIUS 8 1 9 8 1 9

Ssangyong 54 118 172 62 126 188

Subaru B9 TRIBECA 25 55 80 13 12 25

Subaru FORESTER 158 190 348 178 183 361

Subaru IMPREZA 89 37 126 74 8 82

Subaru JUSTY 9 9 9 9

Subaru LEGACY 116 197 313 165 204 369

Subaru 452 492 944 476 417 893

Suzuki GRAND VITARA 395 408 803 405 392 797

Suzuki IGNIS 836 5 841 789 11 800

Suzuki JIMNY 39 31 70 39 14 53

Suzuki SWIFT 1022 3 1025 722 722

Suzuki SX4 1177 2 1179 354 354

Suzuki 3562 458 4020 2364 421 2785

Škoda FABIA 27611 4366 31977 32914 4474 37388

Škoda OCTAVIA 14971 8137 23108 14608 6625 21233

Škoda ROOMSTER 4488 2646 7134 1731 675 2406

Škoda SUPERB 1406 1406 1835 1835

Škoda 49094 15212 64306 51833 11835 63668

Toyota AURIS 674 674 0

Toyota AVENSIS 242 166 408 225 151 376

Toyota AYGO 413 413 407 407

Toyota COROLLA 407 407 936 936

Toyota COROLLA VERSO 104 91 195 126 132 258

Toyota HIACE 1 1 4 7 11

Toyota LAND CRUISER 59 190 249 38 109 147

Toyota PRIUS 44 44 16 16

Toyota RAV4 250 466 716 189 356 545

Toyota YARIS 2558 2558 2392 1 2393

Toyota 4997 1195 6192 4506 934 5440

Trigano 2 2 4 0 0 0

UAZ 1 16 17 0 14 14

Volkswagen CADDY 90 1300 1390 88 1256 1344

Volkswagen CARAVELLE 1 1 0

Volkswagen CRAFTER 11 624 635 1 211 212

Volkswagen EOS 117 117 67 67

Volkswagen FOX 162 6 168 288 288

Volkswagen GOLF 1926 634 2560 1676 472 2148

Volkswagen JETTA 434 434 437 437

Volkswagen LT 1 1 5 208 213

Volkswagen MULTIVAN 149 307 456 134 272 406

Volkswagen NEW BEETLE 1 1 6 6

Volkswagen PASSAT 1549 1235 2784 1727 1313 3040

Volkswagen PHAETON 4 4 10 10

Volkswagen POLO 1532 4 1536 1870 1870

Volkswagen SHARAN 86 80 166 42 45 87

Volkswagen TIGUAN 24 24 0

Volkswagen TOUAREG 72 330 402 43 342 385

Volkswagen TOURAN 223 308 531 144 293 437

Volkswagen TRANSPORTER 445 1739 2184 395 1573 1968

Volkswagen 7044 6640 13684 7116 6018 13134

Volvo 40 1 1 0

Volvo 60 83 83 129 129

Volvo 70 39 68 107 50 68 118

Volvo 80 160 160 102 102

Volvo C30 160 133 293 4 4

Volvo C70 40 40 5 5

Volvo S 40 59 59 68 68

Volvo V 50 54 85 139 70 123 193

Volvo XC70 49 134 183 35 93 128

Volvo XC90 91 346 437 81 266 347

Volvo 813 827 1640 601 567 1168

Celkem 132542 62038 194580 123987 49491 173478
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Evropský trh – registrace nových
osobních vozů v roce 2007
země 2007 (ks) 2006 (ks) rozdíl (%)

Belgie 524 795 526 141 -0,3
Bulharsko 43 521 36 455 19,4
Česká rep. 132 542 123 987 6,9
Dánsko 162 552 156 934 3,6
Estonsko 30 902 25 515 21,1
Finsko 125 608 145 700 -13,8
Francie 2 064 543 2 000 549 3,2
Irská rep. 186 540 178 484 4,5
Itálie 2 490 570 2 326 049 7,1
Litva 21 115 14 234 48,3
Lotyšsko 32 497 25 626 26,8
Lucembursko 52 596 50 837 3,5
Maďarsko 173 025 187 676 -7,8
Německo 3 148 163 3 467 961 -9,2
Nizozemsko 504 195 484 079 4,2
Polsko 293 319 238 683 22,9
Portugalsko 201 868 194 702 3,7
Rakousko 296 414 308 594 -3,9
Rumunsko 312 532 247 518 26,3
Řecko 279 794 267 706 4,5
Slovensko 59 700 59 084 1
Slovinsko 65 511 58 462 12,1
Španělsko 1 614 835 1 634 608 -1,2
Švédsko 306 799 282 766 8,5
Velká Británie 2 404 007 2 344 864 2,5
EU celkem 15 527 943 15 387 214 0,9
Island 16 170 17 129 -5,6
Norsko 129 195 109 164 18,3
Švýcarsko 285 563 269 452 6
CELKEM 15 958 871 15 782 959 1,1

výrobce 2007 (ks) 2006 (ks) rozdíl (%)

VOLKSWAGEN AG 3 150 933 3 185 448 -1,1

Volkswagen 1 630 638 1 688 808 -3,4
Audi 660 151 640 890 3
Škoda Auto 468 628 462 616 1,3
Seat 386 981 389 111 -0,5
PSA 2 050 708 2 038 146 0,6
Peugeot 1 107 251 1 121 208 -1,2
Citroen 943 457 916 938 2,9
FORD MOTOR 1 667 915 1 640 620 1,7

Ford 1 276 651 1 270 227 0,5
Volvo 265 159 243 715 8,8
GENERAL MOTORS 1 635 040 1 609 472 1,6

Opel/Vauxhall 1 344 402 1 334 201 0,8
Chevrolet/GM DAT 201 173 180 036 11,7
RENAULT 1 380 952 1 445 205 -4,4

Renault 1 208 118 1 306 602 -7,5
Dacia 172 834 138 603 24,7
FIAT GROUP 1 249 092 1 166 067 7,1

Fiat 976 981 899 289 8,6
Alfa Romeo 144 227 145 422 -0,8
Lancia 122 054 116 440 4,8
TOYOTA MOTOR 929 585 906 877 2,5

Toyota 890 126 867 559 2,6
BMW GROUP 848 080 794 734 6,7

BMW 703 201 680 499 3,3
Mini 144 879 114 235 26,8
DAIMLER *) 826 150 828 081 -0,2

Mercedes-Benz 729 950 725 863 0,6
HONDA 313 898 280 276 12

NISSAN 310 698 329 284 -5,6

HYUNDAI 308 687 326 218 -5,4

SUZUKI 287 793 263 364 9,3

KIA MOTOR 252 590 240 505 5

MAZDA 240 354 255 646 -6

MITSUBISHI 142 504 134 126 6,2

CHRYSLER *) 119 722 110 884 8

ostatní 244 170 228 006 7,1
CELKEM 15 958 871 15 782 959 1,1

*) k rozdělení DaimlerChrysleru došlo v srpnu, předchozí registrace byly rozděleny
mezi Daimler a Chrysler
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„Zmenšování
se“ se nesmí
stát závodem
o bankrot
TAKŽE ZMENŠOVÁNÍ SE JE DALŠÍ VELKOU UDÁLOSTÍ,

ŽE?

JASON STEIN, AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Renault se chystá postavit automobil, jehoÏ cena bude niÏ‰í neÏ u mimo-
fiádnû levného Loganu.Volkswagen navrhuje automobil, kter˘ bude men‰í
a úÏasnûj‰í neÏ Polo. General Motors zvaÏují vytvofiení protivníka pro
Logan.A na zaãátku ãervence Chrysler ukonãil jednání s ãínskou automo-
bilkou Cherry o malém automobilu s cenou nepfiesahující 10 000 eur.

Ptám se: Co se stane se základní úrovní kaÏdého z nich?
JestliÏe se oblast rÛstu u automobilek pfiesunuje do mal˘ch kombinací,

jak pfiesnû tyto kombinace zlep‰í bilanci zisku a ztrát u spoleãností, které
jiÏ nyní potfiebují podpofiit své pfiíjmy?

Závod, spoãívající v fie‰ení celosvûtového problému s CO2, nebo alespoÀ
zdání, Ïe se ho pokou‰íte fie‰it, pfiiná‰í obrovské riziko pro bilanãní rozva-
hu.Automobilky jako GM, Renault a Chrysler potfiebují pro svÛj stagnující
prodej více, neÏ pouze mal˘ automobil. Potfiebují zajímavûj‰í v˘robky.
Abych parafrázoval politickou prÛpovídku z doby pÛsobení administrati-
vy Billa Clintona v USA: Jedná se o v˘robek, hlupáci.

A zákazníci, a to zejména v Nûmecku, kde si uvûdomují hodnotu auto-
mobilu, se nepostaví do fiady na koupi nejskvûlej‰í, nejnovûj‰í vûci, jestliÏe
se jim dovnitfi nevejde v‰e, co chtûjí.

Je typické, Ïe spoleãnosti pfiicházejí o peníze s kaÏd˘m mal˘m automo-
bilem, kter˘ vyrobí. PodpÛrn˘ plán znamená dosáhnout rozdílu u prosto-
ru.Av‰ak kolik prostoru je zde pro v˘robek, kter˘ je miniaturní verzí nûãe-
ho jiného, aniÏ obsahuje stejné prvky a je stejnû lákav˘?

A kde jsou takové trhy? Zákazníci ve stfiední a v˘chodní Evropû budou
pfiijímat zmen‰ené v˘robky jen do urãité doby. Jakmile jim jejich pfiíjmy
vzrostou, také lidé na tûchto trzích budou poÏadovat vût‰í a lep‰í automo-
bily.

Podívejte se na pfiíklad na Rusko. U prodejce, kterého jsem vloni nav‰tí-
vil, byla ãekací doba na hummery ‰est mûsícÛ. Mûl spoustu vozÛ Opel
Corsa a Chevrolet Aveo. Stejn˘m zpÛsobem to probíhá v Polsku a dal‰ích
„rozvíjejících se trzích“.

Je zapotfiebí, aby automobilky více dbaly o mnoÏství vypou‰tûného CO2,
ale musí b˘t opatrné a uvûdomit se, Ïe silnice pro ãist‰í automobily není
rájem pro ménû zajímavé malé automobily.

TakÏe, pusÈte se do mal˘ch vûcí. Jen nezapomeÀte na velk˘ formát. v

Rekordní
prodeje
užitkových vozů
VW

S celkov˘m poãtem 488 700 vozÛ dosáhla spoleãnost Volkswagen Com-
mercial Vehicles v roce 2007 znovu rekordních prodejních ãísel. I uplynu-
l˘ rok tak by dal‰ím rokem rÛstu (o 10,7 %) ve srovnání s pfiedchozím
obdobím (441 500 dodan˘ch vozÛ). Rekordní rok zaznamenal Volkswagen
také také v âesku, kde je s 6640 registrovan˘mi vozy lídrem trhu uÏitko-
v˘ch vozidel. v

Auto Data News 08_1  18.2.2008  13:52  Stránka 23


