
V POLSKU SE V TOVÁRNĚ

PATŘÍCÍ UKRAJINCŮM

VYRÁBÍ AUTOMOBIL

VYTVOŘENÝ V KOREJI

A NESOUCÍ AMERICKOU

ZNAČKU

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

VARŠAVA | Nová generace modelu
Aveo, coÏ je ve skuteãnosti jen roz-
sáhlej‰í modernizace pfiedchozího
vozu, kter˘ vznikl je‰tû jako Daewoo
Kalos, je pro znaãku Chevrolet vel-
mi dÛleÏitá. Jedná se o masovû pro-
dávan˘ model (jeho dosavadní gene-
race se od roku 2002 v Evropû pro-
dalo 440 000 ks), kter˘ by se mûl
stát prvním Chevroletem novodobé
historie vyrábûn˘m v Evropû.

Poláci zazlívali koncernu GM, Ïe
pfii pfiebírání zkrachovalého Dae-
woo Motor odmítl jeho var‰avskou
poboãku v továrnû FSO (podobnû

ale v Detroitu nemûli zájem ani
o letÀanskou Avii, ãi závody
v Rumunsku, na Ukrajinû a dal‰í).
Dluhy zatíÏená automobilka s pfiíli‰
mnoha zamûstnanci a minimální
produkcí se ocitla pfied krachem.
Nakonec ji koupila ukrajinská spo-

leãnost UkrAvto.Ta pro ni zajistila
moÏnost pokraãovat ve v˘robû vozÛ
Daewoo Lanos pro ukrajinsk˘ trh.
Kromû toho uzavfiela dohodu s GM,
Ïe bude ve Var‰avû vyrábût novou
generaci Chevroletu Aveo. Cílem
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ZNAČKA ŠKODA V ROCE

2007 POKRAČOVALA

V DOBÝVÁNÍ ZAHRANIČ-

NÍCH TRHŮ A ROZŠIŘOVÁ-

NÍ VÝROBY SVÝCH VOZŮ

DO NOVÝCH REGIONŮ

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

ŽENEVA, PRAHA | Díky své expan-
zivní strategii ·koda Auto i pfies stag-
naci západoevropského trhu vloni
zv˘‰ila objem prodeje a dosáhla
rekordních prodejních v˘sledkÛ
i rekordu v objemu v˘roby. To se
samozfiejmû projevilo i na hospodáfi-
sk˘ch v˘sledcích.

O tom i o nejbliÏ‰í budoucnosti
jsme mûli moÏnost nûkolikrát hovo-
fiit s pfiedsedou pfiedstavenstva spo-

Škoda Auto je na správné cestě

ročník V. – číslo 2 | www.autodatanews.cz | ve spolupráci s 28. 4. 2008
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Pragmatická koalice

Čísla měsíce
Registrace nových osobních a lehkých užitkových auto-
mobilů v roce 2007 podle vlastníka

značka OA soukromé    OA služební    LUVcelkem   OA+LUV   podíl soukromých OA
ks ks ks ks %

1. Škoda 16 877 31 624 15 212 64 306 26,2 %
2. Ford 5 540 2 921 6 184 14 658 37,8 %
3. Volkswagen 2 649 2 649 6 640 13 684 19,4 %
4. Renault 4 834 2 625 4 382 11 866 40,7 %
5. Peugeot 4 359 2 154 3 393 9 925 43,9 %
6. Citroën 4 239 1 836 3 831 9 923 42,7 %
7. Hyundai 4 974 1 524 2 036 8 564 58,1 %
8. Kia 3 506 1 004 1 680 6 206 56,5 %
9. Toyota 2 634 2 309 1 195 6 192 42,5 %
10. Fiat 2 368 1 022 2 269 5 703 41,5 %

celkem 67 171 64 278 62 038 194 580 34,5 %

soukromá OA
služební OA a LUV
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Škoda 26,2 % 73,8 %
Ford 37,8 % 62,2 %
Volkswagen 19,4 % 80,6 %
Renault 40,7 % 59,3 %
Peugeot 43,9 % 56,1 %
Citroën 42,7 % 57,3 %
Hyundai 58,1 % 41,9 %
Kia 56,5 % 43,5 %
Toyota 42,5 % 57,5 %
Fiat 41,5 % 58,5 %
celkem 34,5 % 65,5 %
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SPOLEČNOST FORD

MOTOR COMPANY PODLE

OČEKÁVÁNÍ PRODALA

BRITSKÉ ZNAČKY JAGUAR

A LAND ROVER INDICKÉ-

MU KONCERNU TATA ZA

1,2 MILIARDY LIBER.

Pfiedseda pfiedstavenstva koncer-
nu Ratan Tata sdûlil, Ïe nebude pfie-
sunovat v˘robu a bude stavût na
odkazu tûchto znaãek, ke kter˘m
má velkou úctu. Zachová rovnûÏ
jejich historickou identitu.

Tata Motors bude pokraãovat
v pûtiletém investiãním plánu, kter˘
pro britské továrny zahájil Ford.
Ford naopak pfiispûje 300 miliony
liber na penzijní systém spoleãnosti
a bude nadále v˘robu znaãek Jaguar
a Land Rover podporovat dodávka-
mi komponent a technologií a také
v oblasti v˘zkumu a v˘voje.

U znaãky Jaguar se od jejího pro-
deje automobilce Ford v roce 1989
nepodafiilo obnovit zisk. Land Rover
koupila automobilka Ford v roce
2000 a tato znaãka od té doby
zaznamenala mnoho úspûchÛ. v

PRODEJCI JAGUARU

A LAND ROVERU JSOU

ŠŤASTNI Z TRANSAKCE

USKUTEČNĚNÉ TATOU.

BRITSKÝ CHARAKTER

ZNAČEK MUSÍ NOVÝ

INDICKÝ MAJITEL UDR-

ŽET, ABY TAK NAPOMOHL

PRODEJI AUTOMOBILŮ

V BUDOUCNOSTI.

JOHN REVILL,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Vût‰ina prodejcÛ v celé Evropû je
nad‰ena budoucností, jaká ãeká
Jaguar a Land Rover po prodeji tûch-
to dvou znaãek koncernu Tata
Motors. „Indové mají styl a kvalitu

Ïivota, a to je to, co pro Jaguar opût
potfiebujeme,“ fiekl Manfred Haus-
wirth, pfiedseda nûmecké asociace
prodejcÛ Jaguaru a majitel prodejny
v Cáchách.

Poãáteãní reakce zákazníkÛ je
také pozitivní, sdûlil ANE prodejní
manaÏer znaãky Jaguar v Belgii Luc
Spiessens. „Po vstupu do autosalonu
mají tendenci si dûlat legraci
(o obchodu), ale bûhem dal‰ího roz-
hovoru poznají, Ïe se jedná o pozi-
tivní a citliv˘ krok.“

Minul˘ mûsíc Ford Motor souhla-
sil s prodejem britsk˘ch znaãek
indické automobilce za 2,3 miliard
dolarÛ (kolem 1,5 miliard eur).
Evropská unie nyní ãiní pfiedepsané
provûfiení transakce. Zpráva EU by
mûla b˘t hotova do 30. dubna. Pro-

dej by mûl b˘t podle v‰eho dokon-
ãen v ãervnu.

Neměnit
V‰ichni prodejci oslovení Automo-

tive News Europe souhlasili s tím, Ïe
zachování britského charakteru
obou znaãek bude klíãem k jejich
úspûchu. ¤ekli, Ïe pfievzetí bude
povaÏováno za dobrou vûc dokud
Tata ponechá v˘robu ve Velké Britá-
nii, která je nejvût‰ím trhem pro obû
znaãky.

ManaÏer firmy Avalon Premium
Cars v Mnichovû Christoph Grün
fiekl: „Mnoho lidí si myslí, Ïe Indie
je zemí tfietího svûta. Proto by Tata
nemûla pfievést v˘robu Jaguaru
nebo Land Roveru pryã z Britá-
nie.“

Jeden z britsk˘ch prodejcÛ Jagua-
ru, kter˘ si nepfiál b˘t jmenován, se
domnívá, Ïe Tata by dokonce mohla
urychlit proces rozhodování, kdyby
jej ponechala na vedení firmy pÛso-
bící ve Velké Británii.

Okolnost, Ïe je ve vlastnictví
Tata, by mohlo  pfiispût k vût‰í
popularitû Jaguaru mezi rozsáhlou
indickou komunitou ve Velké Britá-
nii, dodal prodejce. Podle statistiky
britské vlády ve Velké Británii Ïije
více neÏ 1 milion lidí indického
pÛvodu.

V Nûmecku prodejci vûfií, Ïe Jaguar
a Land Rover mohou tûÏit z nov˘ch
investic od Taty do v˘roby takov˘ch
automobilÛ, jaké jejich zákazníci
chtûjí. Takové modely by mohly
zahrnovat kabriolet, kter˘ by konku-

Nová éra britských značek

Jaguar a Land Rover
byly prodány koncernu Tata

Majitelé Jaguaru
1922 založena Swallow Sidecar Co. Williamem Lyonsem

1945 Swallow Sidecar (SS) se přejmenovala na Jaguar

1966 Jaguar se stal součástí holdingu BMH

1968 fúzí BMH s Leyland Motors se Jaguar stal součástí British Leyland

1984 Jaguar se oddělil od British Leyland

1989 For Motor Company koupila Jaguar

2008 Tata koupila Land Rover a Jaguar od Fordu za 2,1 milionu GBP

Majitelé Land Roveru
1948 automobilka Rover Car vyrobila první Land Rover

1967 Land Rover se stal součástí koncernu Leyland Motors

1968 fúzí Leyland Motors s holdingem BMH vznikl koncern British 
Leyland, později přejmenovaný na Austin Rover Group

1988 British Aerospace odkoupilo skupinu Rover

1994 BMW koupilo Rover Group

2000 Ford koupil Land Rover od BMW za 1,8 milionu GBP

2008 Tata koupila Land Rover a Jaguar od Fordu za 2,1 milionu GBP
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roval Mercedesu-Benz tfiídy SLK
a Porsche Boxster.

ManaÏer z Autosalonu Dünnes
v Regensburku Christian Dünnes
fiekl: „Na‰i zákazníci, ktefií si kupují
Jaguar, po celá léta Ïádají mal˘ kabri-

olet za ménû neÏ 60 000 eur, ale nic
se nedûje.“

Váhavé pochybnosti
Ne v‰ichni prodejci jsou z prodeje

spoleãnosti Tata naprosto nad‰eni.

Thomas Wagner, manaÏer znaãky ve
firmû Jaguar House v Brémách, fiekl:
„Dal bych pfiednost vklouznutí pod
kfiídla evropské automobilky.Tata je
slavné jméno v Asii, ale ne v Nûmec-
ku.“ Wagner se obává pfiesunu v˘ro-
by do Indie, coÏ by podle nûj ovliv-
nilo kvalitu dílÛ.

Ostatní prodejci fiíkají, Ïe k tomu,
aby Tata uspûla, je nutné aby:
– vyrábûla správn˘ poãet vozÛ, na

rozdíl od Fordu, kter˘ se podle
nich provinil nadv˘robou

– roz‰ífiila modelovou fiadu Jaguaru
a urychlila Ïivotní cyklus tûchto
automobilÛ

– zrychlila Ïivotní cyklus u modelÛ
Land Rover

– odmítla v˘robu Land Roveru
s pohonem dvou kol
„Nechceme Land Rover s poho-

nem dvou kol,“ fiekl William Rees,
manaÏer prodeje u Harwoods of
Edenbridge v jiÏní Anglii. „Pohon
v‰ech kol je na‰e DNA, musíme jej
udrÏet.“ v

Americk˘ ãasopis AutoWeek,
coÏ je sestersk˘ magazín Auto-
motive News, sestavil podle
dostupn˘ch informací pfiehled
pravdûpodobnû pfiipravované
produkce Jaguaru a Land Roveru
v prvních letech po jejich pfiev-
zetí indickou spoleãností Tata.

2009
Nové modely Jaguar XFR a XKR,

vysocev˘konné varianty sedanu XF
a kupé XK vyuÏívající zcela nov˘
pûtilitrov˘ V8 s pfiím˘m vstfiiková-
ním benzinu, alternativnû vybaven˘
turbodmychadlem. V obou pfiípa-
dech kombinovan˘ se sedmistupÀo-
vou pfievodovkou ZF.

Modernizace modelÛ Range
Rover, Range Rover Sport. Mûly by
dostat nov˘ motor V8 5,0 l a budou
mít novû navrÏené interiéry.

2010
Jaguar XJ (Project X351) se stane

reprezentativním sedanem znaãky
s rozmûry jako XF ale mnohem
distinguovanûj‰ím designem a vût-
‰ím vnitfiním prostorem. Neoblíben˘
model Jaguar X-Type zmizí a udûlá

na lince v továrnû v Halewoodu mís-
to modelu LRX.

Land Rover LR3 bude stejnû jako
pfiedchozí modely modernizován
a získá nov˘ vzhled interiéru. DÛraz
bude kladen na vy‰‰í kvalitu interié-
ru, zejména pfiístrojové desky a stfie-
dové konzole. Objeví se motor V8
5,0 l o v˘konu 380 k.

2011
Land Rover LRX (Projekt L513)

bude nejdÛleÏitûj‰ím nov˘m mode-
lem v poãáteãním období ve vlast-
nictví Taty v rámci roz‰ífiení fiady
Land Roveru na ‰est modelÛ. Land
Rover usiluje o získání co nejvíce
rysÛ z konceptu LRX, aby zaujal roli
elegantního mûstského automobilu
a konkuroval Mini. Plánuje se model
s hybridním pohonem.

2012
Jaguar F-Type (Project X700),

moÏná pod jménem XK-E: Jaguar
potfiebuje dvoumístn˘ sportovní
vÛz v cenû okolo 30 000 eur uÏ od
pfiedstavení studie F-Type v roce
2000. Nyní chce Ratan Tata tento
vÛz vrátit do pfiípravné fáze s moÏ-

ností vyuÏít jako základ platformu
XF nebo XK.

Sedmimístn˘ Land Rover LRX
(Projekt L486): Land Rover plánuje
nov˘ model pravdûpodobnû se
sedmi sedadly jako pfiípadn˘ vedlej-
‰í produkt LRX.Vozidlo bude pokra-
ãovat ve smûfiování modelu Mini
Clubman a zamûfií se na eleganci
a jedineãnost.

2013
Mûlo by se objevit kupé Jaguar XF

(Project X252) jako dal‰í logické roz‰í-
fiení nabídky, ale tento koncept zatím
nedostal od Taty zelenou. Design by
mûl vycházet ze studie C-XF.

Zcela nov˘ Range Rover (Projekt
L405).Tfiináct let poté, co Ford kou-
pil Land Rover, bude nahrazena
vlajková loì spoleãnosti. Jeho veli-
kost se zvût‰í, ale pokud jde o styli-
zaci, bude sportovnûj‰í a ménû uÏit-
kov˘. Plánuje se vysoká úroveÀ
luxusu a Range Rover za 200 000
dolarÛ nebude pfiechodnou záli-
bou. Hliníková karoserie a hybridní
pohonné jednotky sníÏí hmotnost
a emise a zlep‰í hospodárnost vyu-
Ïití paliva.

2014
Zcela nov˘ Jaguar XF (Project

X260), model stfiední tfiídy pfiipravo-
van˘ kdysi uÏ Fordem, kter˘ by mûl
s následujícím XJ zajistit ziskovost
znaãky.

Jako varianta nového Range
Roveru bude vytvofien zcela nov˘
Range Rover Sport (Projekt L494),
kter˘ bude mít také hliníkovou
karoserii.

Zcela nov˘ Land Rover Defender:
Nejedná se o ovûfienou informaci,
ale Tata má v úmyslu vytvofiit pro
rozvojové zemû vÛz 4x4 s jednodu-
chou, robustní konstrukcí, pfiipo-
mínající minulé modely Toyoty
Land Cruiser. Prodej by mohl
dosáhnout stovek tisíc kusÛ. âást
v˘roby by se mohla pfiesunout do
zámofií.

2015–2016
Jaguar pfiipravuje uÏ zmínûn˘

nov˘ XJ.
Nastane doba k v˘mûnû sedmi-

místného modelu LR3, ale o platfor-
mû není nic známo. Mohla by to
snad b˘t varianta nového Defende-
ru? v

Co lze očekávat od Jaguaru a Land Roveru
během následujících osmi let
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Kia Rio Sedan: Nový
nástup

Kia Rio znamenala pfied tfiemi lety
v˘znamn˘ krok v promûnû korejské
znaãky po stránce technické úrovnû
i designu.To tomuto modelu vyne-
slo i ocenûní AutoBest. JenÏe v rám-

ci restrukturalizace prodejní sítû
a oãekávání pfiíchodu modelu
cee’d zÛstalo Rio trochu stranou
pozornosti zákazníkÛ, ale tak trochu
i firmy samotné. Jeho prodejní
v˘sledky proto nikdy nenaplnily
oãekávání. Nyní k nûmu chce Kia
znovu pfiilákat pozornost mimo jiné
i tím, Ïe uvádí do prodeje jeho
novou karosáfiskou podobu – sedan.
Pfiedstavuje tak zajímavou alternati-
vu pro zájemce o rodinn˘ vÛz vedle
rozmûrovû pomûrnû blízkého hatch-
backu a cee’du. Rio sedan je dlouhé
4240 mm pfii rozvoru 2500 mm
a má zavazadlov˘ prostor o objemu
390 l.

Seat Ibiza: Zásadní
změna

Seat pfiedstavil novou koneãnû
moderní podobu svého nejdÛleÏi-
tûj‰ího modelu Ibiza. Jeho design je
prvním dílem b˘valého designéra
Lamborghini Luka Donckerwolke-
ho. Nov˘ pûtidvefiov˘ hatchback Ibi-
za je se 4050 mm o 80 mm del‰í neÏ
stávající model. Díky tomu má vût‰í
prostor v interiéru a vût‰í zavazadlo-
v˘ prostor (292 l). Nová Ibiza vychá-
zí z platformy PQ25 nového VW
Polo (to se pfiedstaví v pfií‰tím
roce). Ta je odvozena z platformy
PQ24, pouÏívané napfiíklad u ·kody
Fabia. U Ibizy je tento základ kombi-
nován s tzv. agilním ‰asi Seatu, které
vozu zajistí sportovnûj‰í charakter.

Pro novou Ibizu budou k dispozici
záÏehov˘ tfiíválec 1,2 l a ãtyfiválce
1,4 a 1,6 l.Vznûtové motory TDI se
údajnû objeví o nûco pozdûji. Ibiza
se má stát prvním modelem Seatu,
s nímÏ ‰panûlská znaãka chce
odstartovat svÛj nov˘ vzestup. Do

roku 2018 chce zdvojnásobit svou
souãasnou produkci a pfiekroãit
hranici 800 000 vyroben˘ch vozÛ.
Prezident Seatu Erich Schmitt vidí
nejvût‰í prostor pro roz‰ifiování pro-
deje ve v˘chodní Evropû a Latinské
Americe.

Alfa Romeo Mi.To: Návrat
mezi malé

Alfa Romeo pfiipravila mal˘ model
na platformû Fiatu Grande Punto, se
kter˘m se po mnoha letech vrací do
segmentu mal˘ch vozÛ. Nová malá
Alfa je dlouhá 4060 mm a má spor-
tovní tfiídvefiovou karoserii.Alfa sice
vychází ze základu Grande Punta,
ale jak motory, tak i podvozek, brz-
dy, tlumení ale i pfievody budou
odladûny sportovnûji se snahou
o minimální pohyby karoserie.
Moderní design se, na rozdíl od
jin˘ch vozÛ, snaÏí nepfiipomínat nic

z minulosti, protoÏe pfiedchÛdcem
tohoto vozu byl kdysi neoblíben˘
Alfasud povûstn˘ ‰patnou kvalitou
v˘roby.A to je dûdictví, které se Alfa
ze sebe ne vÏdy úspû‰nû snaÏí
setfiást. Namísto toho se Mi.To hlásí
k pfiíbuzenství s nádhern˘m super-
sportem Alfou 8C Competizione.

Neobvyklé pojmenování Mi.To, ve
stylu nov˘ch jmen znaãky Kia,
vzniklo z poãáteãních písmen mûst
Milána, coÏ je tradiãní sídlo Alfy
Romeo (byÈ se zde její vozy uÏ
nevyrábûjí) a Turína (it.Torino), kde
se bude novinka v továrnû Fiatu
vyrábût. Do prodeje by nová
a nesmírnû elegantní  Alfa Romeo
Mi.To mûla pfiijít v ãervenci.

Volkswagen Scirocco:
Zcela nová tvář

Dlouho oãekávané kupé Volkswa-
gen Scirocco pfiekvapilo úplnû
nov˘m designem pfiídû, kter˘ se
nepodobá Ïádnému jinému modelu
znaãky. To je hodnû neobvyklé.
Svûdãí to o definitivním rozchodu

s elegantním stylem Murata Güna-
ka, vytvofieného na popud b˘valého
‰éfa Bernda Pischetsriedera. Jeho
nástupce Martin Winterkorn Güna-
ka nahradil Walterem de’Silvou
a chce zcela zmûnit tváfi vozÛ znaã-
ky. Stejné fie‰ení s úzkou horizontál-
ní linií, na kterou navazují svûtlome-
ty, a s logem VW pfiemístûn˘m na
pfiední kapotu by mûla mít i zcela
nová generace modelu Golf (Typ
A6), která se pfiedstaví letos v fiíjnu.

Scirocco je stejnû dlouhé jako Golf
(4260 mm) a do prodeje se má
dostat v srpnu. Vyrábût se bude
v portugalském závodû v Setúbalu.
Název Scirocco pouÏíval Volkswa-
gen uÏ v roce 1974. Jeho pokraãova-
tel pod jménem Corrado uÏ ale
úspû‰n˘ nebyl, a Volkswagen proto

v roce 1995 s v˘robou sportovních
kupé skonãil.

Audi A4 Avant: Ještě
sportovnější

Po loÀském pfiedstavení nové
generace sedanu A4 pfiedstavuje
znaãka Audi také kombi A4 Avant.
Podobnû jako sedan se i Avant vydal

cestou mnohem sportovnûj‰ího
pojetí neÏ dfiíve. Audi uvede A4
Avant na trh se dvûma záÏehov˘mi
a tfiemi vznûtov˘mi motory, v‰echny
s vy‰‰ími v˘kony a souãasnû niÏ‰í
spotfiebou pohonn˘ch hmot. Nové
Audi A4 Avant mûfií 4710 mm, tedy
témûfi o 12 cm více neÏ dosud. Jeho
karoserie má vût‰í tuhost a pfiitom
je asi o 10 % lehãí. V základním
uspofiádání je objem zavazadlového
prostoru 490 l a po sklopení zad-
ních sedadel je k dispozici 1430 l.

Opel Insignia: Mění styl
značky

Opel pozvolna poodhaluje podrob-
nosti t˘kající se nového modelu
stfiední tfiídy, kter˘ zanedlouho
vystfiídá model Vectra. Nová Insignia
byla vyvinuta Technick˘m a v˘vojo-
v˘m centrem ITDC spoleãnosti GM
Europe v Rüsselsheimu. Tam se
bude nov˘ model s karoseriemi
sedan a hatchback také vyrábût.
Insignia se pfiedstaví v ãervenci na
autosalonu v Lond˘nû. Hned od
uvedení budou zákazníci moci volit
verze s pohonem pfiedních nebo
v‰ech ãtyfi kol. Verze s pohonem
Adaptive 4X4 budou mít aktivní
podvozek FlexRide (ten bude na
pfiání i pro varianty s pohonem
pfiedních kol). Insignia vznikla na
zcela nové platformû, která bude
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x|Renault

pouÏita i pro nov˘ Saab 9-5. Design
nového pûtisedadlového vozu dlou-
hého 4830 mm je veden snahou
o omlazení stylu. JenÏe totéÏ Opel
o sv˘ch nov˘ch modelech tvrdí
vÏdycky a pfies jejich nepopiratel-
nou vysokou technickou úroveÀ se
zatím nedafií o tom pfiesvûdãit
i zákazníky. Uvidíme, zda bude
Insignia v tomto ohledu úspû‰nûj‰í.

Subaru Forester: Nová
podoba a turbodiesel

Subaru pfiedstavilo oblíbené SUV
Forester v nové podobû s vût‰ím
vnitfiním prostorem, získan˘m pro-

dlouÏením rozvoru náprav o 90
mm na 2615 mm. Pozmûnil se
i design vozu, kter˘ nyní nese nové
stylistické prvky charakteristické
i pro ostatní modely znaãky. JestliÏe
ale dosud byl styl Foresteru pomûr-
nû usedl˘, nyní se musejí pfiíznivci
znaãky pfiipravit na je‰tû vût‰í krok
zpût, nepochybnû inspirovan˘
pfiedstavami americk˘ch marketin-
gov˘ch pracovníkÛ znaãky. Od
listopadu se bude Forester dodávat
i s nov˘m ploch˘m turbodieselem
2,0D – prvním sériovû vyrábûn˘m
vznûtov˘m motorem s protibûÏn˘-
mi písty.Toto uspofiádání v kombi-
naci se symetrick˘m pohonem
v‰ech kol umoÏÀuje udrÏet v‰ech-
ny pfiednosti koncepce vozÛ Suba-
ru. K nim navíc pfiidává bezkonku-
renãnû tich˘ chod prost˘ vibrací.
Turbodiesel Subaru 2,0D se uÏ
zaãal dodávat pro modely Legacy
a Outlander.

Mitsubishi Lancer
Evolution: Pokračování
i nový směr

Pod oznaãením Mitsubishi Lancer
Evo I aÏ IX se skr˘valy úspû‰né sou-

tûÏní automobily a kultovní vozy
pro automobilové nad‰ence. Tato
verze ale nikdy nebyla spojována se
základním modelem Lancer.To se
nyní mûní, protoÏe Mitsubishi zvoli-
lo zcela novou marketingovou stra-
tegii. Nov˘ Lancer Sport Sedan je
vût‰í a sportovnûj‰í. Z nûho odvoze-
ná varianta Evolution (uÏ bez pofia-
dového ãísla) je samozfiejmû v˘kon-
nûj‰í, ale zdaleka ne tak brutální
jako dosavadní „Legal Street
Racer“. Lancer Evolution je zcela
mimofiádn˘ automobil s mimofiád-
n˘mi parametry, ale nyní uÏ také
bez problémÛ pouÏiteln˘ v bûÏném
provozu, coÏ by mûlo roz‰ífiit okruh
zájemcÛ o nûj. Stejnû jako základní
verze byl kompletnû navrÏen
v Evropû. Má tuÏ‰í nosnou struktu-
ru, nov˘ design, vysokou míru bez-

peãnosti (aÏ sedm airbagÛ), nov˘
turbomotor se 217 kW, vycházející
ze standardního základu, dvojspoj-
kovou pfievodovku TC-SST se tfiemi
reÏimy fiazení a nov˘ systém poho-
nu v‰ech kol S-AWC, kombinující
fiadu dal‰ích aktivních elektronic-
k˘ch systémÛ.

Renault Laguna GT:
S řízením všech kol

Renault pfiipravil novou variantu
svého nového modelu stfiední tfiídy
Laguna. Pod oznaãením GT se skr˘-
vají drobné úpravy vzhledu, pozmû-
nûné v˘bavy a dva v˘konnûj‰í
motory (záÏehov˘ 2,0 l turbo se
150 kW a vznûtov˘ 2,0 dCi/131
kW), ale pfiedev‰ím zcela novû kon-

cipovan˘ podvozek Action Drive,
vyvinut˘ ve spolupráci mezi auto-
mobilkou, jejím sportovním oddûle-
ním Renault Sport Technologies
a japonskou spoleãností Aisin. Hlav-
ní zmûnou je pouÏití systému fiízení
v‰ech ãtyfi kol 4RD. U tohoto systé-
mu se v rychlosti do 60 km/h natá-

ãejí zadní kola do maximálního
úhlu 3,5° do opaãného smûru neÏ
pfiední kola, pfii rychlosti vût‰í neÏ
50 km/h se natáãejí ve stejném
smûru. Tím se zlep‰uje obratnost
vozu pfii manévrování malou rych-
lostí (prÛmûr zatáãení se zmen‰il
na 10,8 m) a souãasnû se zvy‰uje
stabilita a ovladatelnost vozu ve
vût‰í rychlosti. Laguna GT se stejnû
jako základní model nabízí s karose-
rií liftback a kombi Grandtour.

Ford Fiesta: Z Verve nová
podoba

Koncept Ford Verve se podle oãe-
kávání promûnil z 90 % v ‰estou
generaci malého modelu Fiesta.Ta
vznikla na spoleãné platformû
s novou Mazdou2, kterou vyvinuli
technici v Hiro‰imû. Také proto
Fiesta nejde cestou konkurence. Se
3930 mm není del‰í neÏ pfiedchozí
verze a navíc je aÏ o 100 kg lehãí.
Pfiitom je uvnitfi prostornûj‰í. ZáÏe-

hov˘ motor 1,2 l se bude dodávat
ve dvou v˘konov˘ch verzích 44
a 59 kW, dále jsou v nabídce moto-
ry 1,4 l/67 kW a 1,6 l/85 kW, vznû-
tov˘ motor, vznikl˘ ve spolupráci
s PSA, je 1,6 l/66 kW. Fiesta se chlu-
bí zcela nov˘m pfiesn˘m elektric-
k˘m posilov˘m fiízením. Pfiedev‰ím
je ale dal‰ím pfiíspûvkem Fordu do
jeho koncepce tzv. kinetického
designu, hlásaného ‰éfem jeho
evropského studia Martinem Smit-
hem. v
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Mitsubishi Motors se dohodlo
s koncernem PSA na převedení
výroby vozů Peugeot 4007 a Citroën

C-Crosser od začátku roku 2009 do
nizozemského závodu NedCar. Tam
už se vyrábí i Mitsubishi Outlander,
které je základem obou francouz-
ských SUV. Umožní to vytvořit pra-
covní příležitosti pro 400 lidí.

Nissan k úspěšnému kompaktní-
mu crossoveru přidává prodlouže-
nou verzi Qashqai +2 s větším pro-
storem pro zavazadla nebo dvěma

sedadly navíc. Oficiálně se představí
v červenci na autosalonu v Londýně
a vyrábět se bude v anglickém Sun-
derlandu.

Volkswagen se podle koncerno-
vého šéfa Martina Winterkorna
zaměří na zvyšování prodeje SUV
jako je Tiguan či Audi Q5. Na konci
roku 2009 nabídne i velký pick-up
s karoserií na rámu.

Mercedes-Benz v roce 2009 uve-
de na americký trh hybridní verzi
sedanu třídy S a o rok později
i podobnou variantu odvozenou
z SUV třídy ML. Hybridní pohon
bude používat lithio-ionové akumu-
látory od společnosti Johnson Con-
trols.

Kia Picanto přichází v modernizova-
né podobě s novým interiérem a pro-
dloužením o 40 mm na 3535 mm (při
nezměněném rozvoru 2370 mm).

Picanto se vyrábí v nové továrně
Sushan.
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leãnosti ·koda Auto Reinhardem
Jungem. Setkali jsme se s ním na
Ïenevském autosalonu a poté v Pra-
ze pfii pfiedvedení nového modelu
·koda Superb ãlenÛm organizace
AutoBest.

Cesta do světa
V Praze nám na úvod fiekl: „První

leto‰ní v˘sledky ukazují, Ïe pokraãu-
je dynamick˘ rÛst. Proto jsme opti-
misty a vûfiíme, Ïe i s pomocí nové-
ho Superbu letos pfiekroãíme hrani-
ci 700 tisíc prodan˘ch vozÛ. Pomáhá
nám pfii tom strategie dob˘vání
nov˘ch trhÛ. Stojí za pfiipomenutí,
Ïe v roce 1991 byla znaãka ·koda
zastoupena ve 31 zemích, zatímco
vloni jsme pfiekroãili hranici sta
zemí. Také v˘robu v zahraniãí se
nám podafiilo zdvojnásobit – ze
34 906 vozÛ v roce 2006 na 78 527
aut vloni - a tento trend chceme udr-
Ïet i letos. Do nejbliÏ‰í budoucnosti
poãítáme s tím, Ïe se âína stane nej-
v˘znamnûj‰ím trhem pro model
Octavia. Dal‰í roz‰ífiení v˘roby pfii-
pravujeme v Indii, kde v Punû Volks-
wagen dokonãuje v˘stavbu nové
továrny, která pomÛÏe s kapacitou
Aurangabádu.“

Cílem ·kody Auto, kter˘ vyslovil
uÏ JungÛv pfiedchÛdce Detlef Wittig,
je pfiekonat hranici roãní produkce
ve v˘‰i jednoho milionu kusÛ. Rein-
hard Jung se k tomuto cíli hlásí: „Pan
Wittig tento slib pouze vyslovil, ale
ve skuteãnosti tento závazek vze‰el
z celé organizace ·koda Auto, která
si za ním stojí jako jeden muÏ. Jsou
dvû zásadní vûci, které nám pomo-
hou tohoto cíle dosáhnout.Tou prv-
ní jsou na‰e nové modely, tedy
Superb, Superb Combi a Yeti. Dru-
hou je vyuÏití nov˘ch trhÛ. Zde
bych zmínil tfii nejdÛleÏitûj‰í pfiesnû
v tomto pofiadí: âína, Rusko a Indie.“

V tisku se dokonce objevily úvahy
o posunu tohoto cíle aÏ na hranici
1,5 milionu vozÛ. K tomu je ale nej-
vy‰‰í pfiedstavitel ·kody Auto zdr-
Ïenliv˘: „Cíl v˘roby milionu vozÛ je
zaloÏen na odhadu vycházejícím
z rÛstu o 12 aÏ 15 % roãnû.Toto tem-
po rÛstu je reálné udrÏet v následují-
cích tfiech ãi ãtyfiech letech. Ale
budoucnost nelze dlouhodobû
odhadovat. VÏdyÈ finanãní krize
v USA se uÏ projevila poklesem
evropsk˘ch ekonomik, a tím i propa-
dem prodeje nov˘ch vozÛ, a nikdo
netu‰í, jak se mÛÏe za pár let proje-
vit kampaÀ za sniÏování emisí CO2.“

Velké cíle pro Superb
V pfiedveãer zahájení Ïenevského

autosalonu Reinhard Jung pfiedvedl
nov˘ Superb vedení koncernu Volks-
wagen a nûkolika stovkám hostí slo-
vy: „Nov˘ Superb je dÛstojn˘m
pokraãovatelem tradice reprezenta-

tivních vozÛ se znaãkou ·koda. Jeho
design mluví jazykem designu vozÛ
·koda a pfiiná‰í dal‰í ukázku na‰eho
pfiístupu ke stavbû vozÛ zahrnující
vysokou kvalitu zpracování, prostor-
nost a mnoho chytr˘ch nápadÛ, ale
také pfiiná‰í mimofiádnou hodnotu
za peníze investované do jeho kou-
pû. Osloví pfiedev‰ím kvalitou mate-
riálÛ pouÏit˘ch v interiéru a vnitfi-
ním prostorem. Usednûte do nûho
a poznáte skuteãn˘ komfort, a to
nejen vpfiedu, ale i na zadních
sedadlech. Zde se ani ti nejvy‰‰í
nemusejí vÛbec uskrovÀovat. Pfie-
m˘‰leli jsme, co nabídnout chytrého
navíc. Zavazadlov˘ prostor je roz-
mûrn˘ jako u kaÏdého klasického
sedanu, ale díky pouÏití nového kon-
ceptu zadních dvefií Twindoor
umoÏÀuje tento prostor podle
potfieby také plnû vyuÏít, a to i bez
potfieby sklápût zadní sedadla.V‰ich-
ni se samozfiejmû ptáte na cenu.Aã
bude tento vÛz uveden na trh aÏ za

nûkolik mûsícÛ, tak uÏ nyní mohu
prozradit, Ïe v Nûmecku bude jeho
základní verze stát 22 990 eur.“

Od nové generace modelu Superb
si Reinhard Jung slibuje je‰tû vût‰í
úspûch neÏ od toho odcházejícího:
„Stávající Superb se dodával z jedi-
ného v˘robního závodu v Kvasinách
a je‰tû vloni se jej prodalo 21 000
kusÛ. Pro stávající trhy se bude
i nadále vyrábût v Kvasinách a poãí-
táme s tím, Ïe nám nov˘ Superb
v tûchto regionech zajistí dal‰í rÛst.
K tomu napomÛÏe i pfiipravovaná
varianta s karoserií kombi.V souãas-
né dobû se pfiipravuje druh˘ závod
pro v˘robu Superbu, a to v âínû,
protoÏe tam není moÏné tento auto-
mobil vyváÏet z âeské republiky.Ten
v˘znamnou mûrou pfiispûje k tomu,
Ïe celková produkce nového mode-
lu bude v˘raznû vy‰‰í, neÏ tomu
bylo dosud. Pfiesná ãísla je velmi tûÏ-
ké nyní odhadovat, protoÏe budeme
s nov˘m Superbem zásobovat dva
nové velké trhy, tedy âínu a Rusko.
S rÛstem poãítáme i v Indii.“

Kde ale bere vedení ·koda Auto jis-
totu, Ïe o takové auto bude zájem
i mezi zákazníky? „Prodáváme stále
více Octavií ve verzích RS a Scout
a s nejvy‰‰ími úrovnûmi v˘bavy. ¤ada
na‰ich zákazníkÛ je ochotna zaplatit
více za vy‰‰í kvalitu i v˘bavu. Proto
máme pocit, Ïe kdyÏ mají chuÈ udûlat
dal‰í krok, tak by se nemûli ohlíÏet
po konkurenci a musíme jim nabíd-
nout alternativu. Navíc na nûkter˘ch
trzích sledujeme rÛst zájmu o velká
kombi, zvlá‰tû s pohonem v‰ech kol.
Proto vûfiíme, Ïe pomûr sedanÛ
a kombi by u Superbu mohl b˘t
podobn˘ jako u Octavie.“

Jak dále s Octavií Tour?
Ke zv˘‰ení objemu v˘roby bude

potfieba nabízet i modely pro ‰ir‰í
okruh kupujících, neÏ jak˘ osloví
Superb nebo pfiipravované SUV Yeti.
Tuto roli v fiadû zemí zastává Octa-
via Tour, tedy Octavia první genera-
ce. Jaká je tedy budoucnost tohoto

modelu? Víme o tom, Ïe se pfiipravu-
je jeho nástupce a dokonce by se
kvÛli nûmu mûlo o rok pozdrÏet
uvedení modernizované Octavie.
Nástupce Octavie Tour by se tak mûl
pfiedstavit nedlouho po premiéfie
modelu Yeti, plánované na rok 2009.
Reinhard Jung nám ale na otázku
t˘kající se tohoto vozu pochopitel-
nû nemohl dát pfiímou odpovûì:
„V souãasné dobû máme k dispozici
kompletní paletu modelu Octavia -
sedan, kombi, RS a Tour. Celá tato
modelová fiada je velice úspû‰ná.
V patfiiãnou dobu samozfiejmû pfii-
jde odpovídající nástupce.“

Ale na hlavních cílov˘ch trzích
znaãky ·koda, pfiedev‰ím v Rusku
a âínû, zákazníci chtûjí vozy s karo-
serií typu sedan. Jak bude ·koda
Auto reagovat na úspûch vozÛ jako
je Dacia Logan ãi Fiat Linea? „Máte
pravdu a samozfiejmû se tím zab˘vá-
me. ¤ekl bych, Ïe na‰i odpovûì se
dozvíte bûhem dvou let.“

·koda Auto je v poslední dobû
natolik úspû‰ná, Ïe musí hledat

prostor pro roz‰ífiení produkce
i v jin˘ch závodech koncernu Volks-
wagen. Proto se nedávno rozebûhla
v˘roba modelu Octavia a Octavia
Combi i v Bratislavû. „Cílem pro
leto‰ní rok je zhruba 25 000 vozÛ.
Objem v˘roby pro pfií‰tí rok bude
upfiesnûn v prÛbûhu druhého polo-
letí. Bude se pohybovat pfiibliÏnû
v objemu, kterého dosáhneme ke
konci leto‰ního roku. Prioritnû
odtud zásobujeme Slovensko a sou-
sední zemû, pfiedev‰ím Maìarsko,
ale také Rumunsko, a uvaÏujeme
i o exportu do Rakouska. Nemûlo
by ale smysl tyto vozy vozit do âes-
ké republiky,“ fiekl nám Reinhard
Jung.

Miniauto bude
Samozfiejmû, Ïe Ïhav˘m tématem

jsou plány, jaké má ·koda Auto, resp.
koncern Volkswagen, se závodem ve
Vrchlabí. Na konkrétní informace je
ale je‰tû brzy. „Rozhodnutí nepadne
pfied polovinou leto‰ního roku.
V˘vojové práce na projektu malého
vozu je‰tû nebyly konkretizovány
a bez tohoto auta budoucí kapacitu
tohoto závodu nemÛÏeme stanovit.
V souãasné dobû máme ve Vrchlabí
pouze montáÏ a do ní samotné
nechceme dále investovat. Pokud se
budeme bavit o roz‰ifiování v˘robní
kapacity továrny, tak to bude pouze
cestou budování svafiovny, lakovny
a dal‰ích provozÛ,“ fiíká ‰éf ·kody
Auto.

Koncepce malého vozu, vznikající-
ho na základû konceptu up!, se
v podání Volkswagenu a ·kody
ponûkud li‰í. Reinhard Jung nám
upfiesnil podrobnosti: „Chceme mít
v nabídce men‰í model. Proto se na
tomto projektu budeme podílet. Ná‰
vÛz by mûl b˘t navenek krátk˘, ale
rozhodnû ne mal˘ v interiéru. Proto
chceme více prostoru v interiéru
neÏ VW. Proto nakonec mÛÏe b˘t
del‰í neÏ verze Volkswagenu. Ná‰
vÛz ale bude vycházet z trochu jiné
filozofie a bude mít vlastní design
pfii vyuÏití spoleãné platformy
a pohonn˘ch jednotek tak, jako je
tomu u ostatních na‰ich modelÛ.“

·koda Auto je stále úspû‰nûj‰í ve
svûtû. Nûkdy se ale zdá, jako by pro
ãeskou automobilku zÛstával domá-
cí trh trochu na okraji zájmu. Rein-
hard Jung nám ale oponuje: „âesk˘
trh jako ná‰ druh˘ nejvût‰í je pro
nás velmi dÛleÏit˘. Není ale dlouho-
dobû moÏné udrÏet na nûm poloviã-
ní podíl, jako tomu b˘valo dfiíve.Ale
na druhou stranu je pravdou, Ïe
na‰e prodejní síÈ v âeské republice
je pomûrnû stará. Musíme zde ãelit
podobnému problému jako Volks-
wagen v Nûmecku, kde také jeho
prodejci nedokázali reagovat na
nástup konkurence.“ v

v pokračování ze strany 1

Škoda Auto je na správné cestě
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NA TRADIČNÍ VÝROČNÍ

KONFERENCI ŠKODA

AUTO SEZNÁMILA VEŘEJ-

NOST SE SVÝM HOSPODA-

ŘENÍM ZA ROK 2007

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

MLADÁ BOLESLAV | ·koda Auto je
zdaleka nejv˘znamnûj‰ím prÛmyslo-
v˘m podnikem âeské republiky.
V roce 2007 vyvezla vozy, náhradní
díly a dal‰í komponenty vãetnû pfiíslu-
‰enství v hodnotû 184,9 miliard Kã.
To pfiedstavovalo 7,5 % podílu na
celkovém exportu âeské republiky.
·koda Auto tak zÛstala v pozici nej-
vût‰ího ãeského exportéra.

KdyÏ kdekoliv ve svûtû pfiedstavu-
je své hospodáfiské v˘sledky spoleã-
nost podobného kalibru, b˘vá
z toho událost nejvy‰‰í priority i pro

média. Nechybûjí pfii tom ani rozho-
vory s nejvy‰‰ími pfiedstaviteli firmy
t˘kající se konkrétních témat, která
mají mimofiádn˘ v˘znam nejen pro
firmu, ale pro cel˘ stát. V Mladé
Boleslavi ale byl zájem médií o nej-
vy‰‰í pfiedstavitele automobilky zce-
la minimální (pfiesto stále je‰tû o fiád
vy‰‰í neÏ v pfiípadû TPCA). Je vidût,
Ïe úspûch u nás zfiejmû nikoho
nezajímá.

Rekordní v˘sledky za rok 2007
komentoval ãlen pfiedstavenstva
spoleãnosti ·koda Auto za ekonomii
Holger Kintscher slovy: „Rok 2007
nebyl z pohledu vnûj‰ích ekonomic-
k˘ch podmínek  jednoduch˘. Museli
jsme vykompenzovat hned nûkolik
negativních faktorÛ. Za v‰echny
mohu jmenovat dal‰í v˘razné posilo-
vání ãeské koruny vÛãi euru, rÛst
mezd a rÛst cen na komoditních
trzích, zejména u oceli a syntetic-
k˘ch hmot. O to více nás tû‰í, Ïe se

skupinû ·koda Auto podafiilo dosáh-
nout historicky nejlep‰ího v˘sled-
ku.“

„Rok 2007 byl rokem uvedení
nové Fabie na trh. Byl to také rok,
kter˘ byl ve znamení v˘znamn˘ch
zmûn v pûti oblastech. Dodávky
nov˘ch vozÛ zákazníkÛm ve svûtû,
vãetnû âíny, vzrostly o 14,6 %, v˘ro-
ba vãetnû montáÏí v zahraniãí se
zv˘‰ila o 18,9 %, pfiiãemÏ poãet
zamûstnancÛ se zvût‰il o 5,3 %.
Z porovnání tûchto údajÛ je zfiejmé,
Ïe se zv˘‰ila produktivita práce.
Vzrostly také na‰e trÏby o 9,0 %, ale
také jsme museli ãelit vlivu v˘voje
na devizovém trhu,“ fiekl Holger
Kintscher.

Hlavní ekonom automobilky pfii-
pojil i cíle pro nejbliÏ‰í období:
„Zásadní pro nás je pÛsobení na
tfiech rychle se rozvíjejících trzích -
v Rusku, kde jsme zahájili v˘robu
v továrnû v Kaluze, v Indii, kde
jsme roz‰ífiili nabídku o model
Fabia a kde je pfiedpoklad velkého
rÛstu, a v âínû, kde byla zahájena
v˘roba modelu Octavia a kde chce-
me v roce 2008 dosáhnout zdvojná-
sobení prodeje proti loÀskému
roku. Zv˘‰ili jsme prodej i v západ-

ní Evropû, aãkoliv tam jsme
nevstoupili na Ïádn˘ nov˘ trh.
Podafiilo se nám obhájit pozice ve
stfiední Evropû ale velkého rÛstu
prodeje jsme dosáhli v zemích
v˘chodní Evropy a v zámofií.V‰ude
tam se nám podafiilo splnit na‰e
oãekávání a pfiedpokládáme dal‰í
rÛst.V roce 2008 oãekáváme také
je‰tû dynamiãtûj‰í rÛst v˘roby
v zahraniãních závodech.“

Celková bilance loÀského hospo-
dafiení ·kody Auto je podle Kints-
chera úspû‰ná: „Nejvût‰í nárÛst
dodávek i trÏeb jsme dosáhli ve
v˘chodní Evropû, pfiedev‰ím v Rus-
ku, na Ukrajinû a v Rumunsku. Na‰e
strategie orientace na v˘chod se
tedy ukazuje jako správná, a proto
v ní budeme pokraãovat. Nejvût‰í
ãást na‰ich trÏeb – okolo 80 % - ale
pfiichází ze západoevropsk˘ch trhÛ
a i tam jsme dosáhli rÛstu.Ve zb˘va-
jících regionech jsme dosáhli vût‰í-
ho rÛstu objemu prodeje neÏ trÏeb,
protoÏe do tûch se nezahrnuje âína.
V˘voj hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ
a vynikající rentabilita kapitálu svûd-
ãí o tom, Ïe spoleãnost ·koda Auto
roste a vytváfií základ pro dal‰í
v˘voj.“ v

Úspěšné bilancování

Výroba jednotlivých modelů v roce 2007 (vč. zahranič-
ních montáží)
model výroba 2007 ks rozdíl proti 2006

Fabia 33 296 -72,6 %

Fabia Combi 74 053 -30,9 %

Fabia Sedan 13 137 +7,4 %

Fabia II 118 770 -

Fabia II Combi 4 413 -

Fabia celkem 243 669 +1,1 %

Roomster 69 637 +177,9 %

Praktik 6 238 -

Octavia Tour 58 388 +8,9 %

Octavia Combi Tour 14 692 -5,2 %

Octavia Tour celkem 73 080 +5,7 %

Octavia 101 891 +2,1 %

Octavia Combi 106 957 +6,1 %

Octavia celkem 208 848 +4,1 %

Superb 21 339 +4,6 %

celkem 622 811 +11,9 %

Dodávky vozů Škoda zákazníkům podle regionů
oblast dodávky 2007 ks rozdíl proti 2006

střední Evropa 142 483 +1,2 %

z toho Česká republika 64 306 +1,0 %

východní Evropa 95 032 +33,9 %

západní Evropa 327 222 +8,6 %

Asie  a zámoří 65 295 +78,7 %

celkem 630 032 +14,6 %

Největší trhy společnosti Škoda Auto – dodávky zákazní-
kům v roce 2007
země 2007 (ks) 2006 (ks)

Německo 112 452 103 931 +8,2 %

Česká republika 66 806 65 171 +2,5 %

Velká Británie 40 430 38 801 +4,2 %

Polsko 33 210 28 783 +15,4 %

Rusko 27 535 14 835 +85,6 %

Čína 27 325 660 -

Španělsko 26 920 24 869 +8,2 %

Rumunsko 24 015 19 007 +19,2 %

Ukrajina 22 775 19 007 +19,8 %

Francie 19 404 16 754 +15,8 %

Slovensko 19 358 21 380 -9,5 %

Itálie 19 103 16 515 +15,7 %

Struktura tržeb podle regionů
region tržby 2007 (mil. Kč) tržby 2006 (mil. Kč) rozdíl %

Česká republika 26 117 25 631 +1,9 %

střední Evropa (bez ČR) 24 653 24 394 +1,1 %

východní Evropa 26 869 19 914 +34,9 %

západní Evropa 129 397 120 411 +7,5 %

zbytek světa 14 931 13 309 +12,2 %

celkem 221 967 203 659 + 9,0 %

Struktura tržeb podle jednotlivých modelů
model tržby 2007 (mil. Kč) tržby 2006 (mil. Kč) rozdíl %

Fabia 29 185 57 238 -49,1 %

Fabia nová 29 200 0 -

Fabia celkem 58 385 57 238 +1,8 %

Roomster 21 158 7 811 +170,8 %

Octavia Tour 19 522 20 375 -4,2 %

Octavia 87 459 84 739 +3,2 %

Superb 9 390 10 388 -8,7 %

ostatní 26 053 23 108 +12,7 %

celkem 221 967 203 659 + 9,0 %

ostatní

Superb

Octavia

Octavia Tour

Roomster

Fabia nová

Fabia

Struktura tržeb
z jednotlivých
modelů 
v roce 2007
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JIŘÍ ČERNÝ JE NEJVÝŠE

POSTAVENÝM ČESKÝM

MANAŽEREM V ČESKÝCH

AUTOMOBILKÁCH

ANTONÍN MATĚJKA, VLADI-
MÍR RYBECKÝ

KOLÍN | Kolínská automobilka TPCA
vyrobila v loÀském roce 308 478
vozÛ, coÏ je o 5 % více neÏ pfied
rokem. Produkce byla rovnomûrnû
rozdûlena mezi vozy Toyota Aygo,
Peugeot 107 a Citroën C1. Dvû tfieti-
ny z nich byly pûtidvefiové verze
a nejoblíbenûj‰í barvou byla ãervená.

O souãasnosti i nejbliÏ‰í budouc-
nosti TPCA jsme si povídali s vice-
prezidentem spoleãnosti pro v˘ro-
bu Jifiím âern˘m.

Jifií âern˘  je absolventem strojní
fakulty âVUT, oboru tepelné a jader-
né stroje a zafiízení. Do roku 1992
byl v˘robním a obchodním námûst-
kem spoleãnost LIAZ v Mnichovû
Hradi‰ti. Pak osm let pÛsobil ve spo-
leãnosti Johnson Controls jako
manaÏer logistiky v âeské Lípû
a fieditel závodu ve StráÏi pod Ral-
skem.V letech 2001–2003 pracoval
jako generální manaÏer spoleãnosti
Sylea v Jablonci nad Nisou.V roce
2003 se stal v˘robním fieditelem
továrny TPCA (Toyota Peugeot
Citroën Automobile) v Kolínû a kon-
cem roku 2006 se stal vicepreziden-
tem spoleãnosti TPCA pro v˘robu.
Od listopadu 2006 je místopfiedse-
dou a ãlenem pfiedstavenstva Sdru-
Ïení Automobilového prÛmyslu.

Jak se to stane, že se někdo
dostane na funkci
viceprezidenta takové
společnosti, jako je TPCA?

„Nejprve vyhrajete v˘bûrové fiíze-
ní, potom pracujete a jste trpûliv˘.
Pokud va‰i nadfiízení uznají, Ïe máte
v˘sledky, jste loajální, kompetentní
a stále motivovan˘,potom se do této
pozice dostanete. Ale musím také
zdÛraznit, Ïe obû spoleãnosti, tedy
Toyota i PSA, od zaãátku fiíkaly, Ïe
cílem je lokalizace a Ïe chtûjí obsa-
dit vedení této spoleãnosti ãesk˘mi
lidmi. TakÏe v tom vidím logické
pokraãování toho, co vyhlásily pfied
více neÏ pûti lety.“

Získával jste také zkušenosti
v závodech Toyoty včetně
japonských?

„V Japonsku jsem byl nesãetnû-
krát. Pro‰el jsem za první dva roky
nûkolika kurzy pfiímo v provozu,
protoÏe Toyota klade velk˘ dÛraz na
pfiímou zku‰enost kaÏdého pracov-
níka vãetnû manaÏerÛ s provozem.
TakÏe jsem v Japonsku absolvoval

nûkolikastupÀov˘ vzdûlávací pro-
gram.“

Nejbližší Kolínu je závod Toyoty
ve francouzském Valenciennes.
Je to podobný závod?

„Je to hodnû podobné.Ale srovná-
ní dokládá i my‰lenku kaizenu. Fran-
couzská továrna je hodnû podobná,
ale TPCA je modernûj‰í. Je zde vidût
rozdíl pûti let mezi v˘stavbou tam
a zahájením projektu u nás.TPCA je
ekonomiãtûj‰í, ‰tíhlej‰í, kompaktnûj-
‰í, máme ménû emisí do Ïivotního
prostfiedí.TPCA je samozfiejmû i laci-
nûj‰í neÏ továrna ve Francii, a to ne
proto, Ïe byla postavena tady. Je to
proto, Ïe kdyÏ Japonci nûco dûlají,

tak do nového projektu zapracují
v‰echna zlep‰ení, která se nauãili.“

Vloni jste již překročili původně
plánovanou hranici výroby
300 000 kusů za rok. Je možné
tuto produkci ještě zvýšit, aniž
by se musela továrna rozšířit?

„VÏdycky fiíkám - zaãali jsme na
pln˘ plyn a od té doby zrychlujeme.
Letos je‰tû pfiekonáme vloni dosaÏe-
né mnoÏství 308 tisíc vyroben˘ch
vozÛ. Máme takov˘ poÏadavek od
na‰ich matefisk˘ch spoleãností. Nic-
ménû jsme skuteãnû uÏ na stropu
na‰í kapacity. KdyÏ se podíváte na
kteroukoliv jinou automobilku na
svûtû, tak jsme unikátem. Nenajdete
Ïádnou jinou, která by vyrábûla ve
stejném tempu jako my. Onûch 308,
310 nebo 315 tisíc aut vyroben˘ch
z jediné linky, to nedokáÏí nikde jin-
de na svûtû.“

Nemáte problém po rychlém
splnění této hranice postavit
před zaměstnance nějaký nový
konkrétní cíl, kterého je třeba
dosáhnout?

„To je dáno japonskou mentali-
tou. Pro jakoukoliv v˘chodní kultu-
ru je dÛleÏitûj‰í neÏ cíl smûfiování.
V na‰em pfiípadû tedy to, jestli kvali-
ta a spokojenost lidí jde Ïádoucím
smûrem. U nás to b˘vá obrácenû,
jsme orientováni na v˘sledky, zatím-
co oni fiíkají, Ïe plán tím, Ïe je
vyfiãen, uÏ je v podstatû zastaral˘
a bylo by neprozíravé zamûfiit se na
cíl, kter˘ byl stanoven a schválen
v podstatû pfied sedmi lety. MoÏnosti
tady jsou. Spoãívají hlavnû v efektivi-
tû vyuÏití v˘robních linek.“

Výhodou výrobního systému
Toyota je možnost, aby každý
pracovník ve chvíli, když zjistí,

že něco není zcela v pořádku,
mohl výrobní linku zastavit.
Kolikrát se to už stalo?

„To se na montáÏní lince stává
v prÛmûru 150x za smûnu. Máme na
linkách vedoucí t˘mÛ, mistry a kvali-
táfie, ktefií jdou k problému, zjistí,
zda jde skuteãnû o nestandardní
v˘robek, a problém odstraní. S tím
souvisí onûch plánovan˘ch 300 000
aut. Pfii práci linky bez pfieru‰ení by
se vyrobilo asi 620 aut za smûnu.
Ná‰ v˘robní plán v souãasné dobû
ale je jen 575 aut za smûnu.Ten roz-
díl je na ta zastavení, se kter˘mi
poãítáme. A to, Ïe byla plánována
v˘robní kapacita 300 000 aut za rok
bylo dáno tím, Ïe standard Toyoty
pro v˘robu mimo Japonsko je vyuÏi-
tí 10 % ãasu na zastavení linky a na
fie‰ení problémÛ. To, Ïe vyrábíme
více, znamená, Ïe jsme efektivnûj‰í,
Ïe tûch problémÛ máme ménû a Ïe
je rychleji fie‰íme, takÏe linka se
u nás zastavuje v prÛmûru jen na asi
7 % pracovní doby.“

Původní cíl byl, že budete
obklopeni subdodavateli

sídlícími zde v průmyslové
zóně. Jak nyní vypadá
spolupráce s nimi?

„V prÛmyslové zónû máme dva
dodavatele. Je to spoleãnost Lear,
která nám dodává sedadla, a je tady
firma, která pro nás kompletuje kola
s pneumatikami. Vût‰ina na‰ich
dodavatelÛ pÛsobí v rámci Stfiedo-
ãeského kraje a kraje Vysoãina. Ti
pfiedstavují asi 70 % objemu dodá-
vek.“

Jako firma vycházející
z japonských způsobů výroby
hodně spoléháte na aktivity
zaměstnanců, jako jsou hnutí
kaizen nebo kroužky jakosti
a dalších, vedoucích ke
zkvalitňování výroby. Není
tajemstvím, že čelíte relativně
velké fluktuaci pracovníků.
Nemáte u těch nových problém
s jejich zapojováním do těchto
hnutí?

„Problém nemáme. Sledujeme
kolik lidí se aktivnû zapojuje do
hnutí kaizen a tento poãet není
ovlivnûn fluktuací. Je známé, Ïe ãe‰-
tí lidé jsou kreativní a rádi se do
tûchto ãinností zapojují. Do hnutí
kaizen je u nás aktivnû zapojeno
42 % zamûstnancÛ.“

Jakou další perspektivu
nabízíte novým zaměstnancům,
samozřejmě kromě toho
nejdůležitějšího, co je zajímá,
tedy vysokého platu a dalších
finančních benefitů?

„Razíme zásadu, Ïe na vy‰‰í pozice
zásadnû nenabíráme lidi zvenku.AÈ
je to od úrovnû operátora, vedoucí-
ho t˘mÛ, mistra nebo vedoucího
smûny, tato místa obsazujeme lidmi
z provozu.TakÏe v tom jim nabízíme
perspektivu. Na tûchto vy‰‰ích mís-
tech uÏ také není tak vysoká fluktua-
ce, ale i tam lidé z nejrÛznûj‰ích
dÛvodÛ odcházejí.“

V České republice nastal velký
nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. Jakým způsobem
tomu čelíte? Spolupracujete
nějakým způsobem se školami
a působíte na budoucí adepty
zaměstnání v TPCA?

„Sledujeme dva proudy. V rámci
toho prvního jsme si vytipovali
v regionu ‰koly, se kter˘mi pfiímo
spolupracujeme, které se snaÏíme
zapojit do na‰í ãinnosti a souãasnû
je podporovat.Tím druh˘m je na‰e
aktivní zapojení v rámci SdruÏení
automobilového prÛmyslu, které ini-
ciovalo projekt IQ Auto, jenÏ má
podobn˘ zámûr. SnaÏíme se ovlivnit
i to, co ‰koly uãí. ProtoÏe se zaãíná

Začali jsme na plný plyn
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projevovat nejen nedostatek kvalifi-
kovan˘ch pracovníkÛ, ale navíc také
obsah toho, co se budoucí údrÏbáfii
ãi specialisté ve v˘robû uãí, je vzdá-
leno potfiebû v˘robních závodÛ.“

Berete v rámci budoucí přípravy
na exkurze do továrny také
školy?

„UÏ pfied dvûma roky jsme zavedli
pravidelné exkurze do továrny. Má
to obrovsk˘ úspûch a museli jsme
tyto prohlídky roz‰ífiit na ‰est dní
v t˘dnu, protoÏe termíny byly
zamluveny uÏ na tfii mûsíce dopfie-
du. Exkurze se konají tfiikrát dennû.
Tyto prohlídky ale nejsou omezeny
jen na ‰koly. Po pfiedchozím telefo-
nickém objednání na recepci mÛÏe
pfiijít kdokoliv. Kromû toho dûláme
také speciální víkendové exkurze
pro na‰e zamûstnance a jejich rodin-
né pfiíslu‰níky.“

Jak se vám daří spolupracovat
s místními a regionálními
orgány poté, co již není továrna
po dokončení výstavby
v takovém ohnisku zájmu
politiků jako tomu bylo dříve?

„Na‰e vzájemná spolupráce na
místní úrovni se zlep‰uje, protoÏe
její zaãátky nebyly vÏdycky nejsnaz-
‰í. Je jasné, Ïe pfiíchod TPCA zname-
nal do Ïivota regionu velk˘ zásah
v pozitivním ale i negativním slova
smyslu.Ten pozitivní je vidût v Kolí-
nû. Mûsto zaznamenává obrovsk˘
rozvoj a stûhují se sem lidé. Kolín se
rozrÛstá, buduje se tu potfiebná
vybavenost, stavûjí se silnice a kve-
tou i Ïivnosti. Lidé si u nás vydûláva-
jí slu‰né peníze a ty tady utrácejí.
Myslím si, Ïe i ti, ktefií byli z poãátku
vÛãi TPCA negativnû naladûni, tu
vidí pfiínos. Na druhou stranu zde
samozfiejmû jsou i negativa. I kdyÏ
95 % na‰í automobilové dopravy
smûfiuje pfies dálnici, tedy mimo
okolní obce a v Ïádném pfiípadû
nezatûÏujeme Kolín, je tady vût‰í
mnoÏství lidí, více autobusÛ i osob-
ních aut. Pfiitom doprava v Kolínû
je historick˘m problémem, kter˘
nesouvisí s TPCA.Ale v souvislosti
s továrnou se tato problematika
opût rozvífiila.“

Jak by vás postihlo plánované
omezení kamionové dopravy?
Ještě stále máte výjimku
umožňující vám zásobování
továrny i v době víkendu?

„My jsme v˘jimku mûli, ale po
zváÏení jsme ji nikdy nevyuÏili.
Omezení dopravy v pátek by bylo
velk˘m problémem, a to nejen pro
nás, ale pro cel˘ ãesk˘ prÛmysl.Ten
princip je velmi jednoduch˘, a pro-

to nechápu, proã s touto iniciativou
pfii‰lo Ministerstvo Ïivotního pro-
stfiedí. Jeho zámûr je naprosto ne-
ekologick˘. KdyÏ vezmete objem
v˘roby z pûti pracovních dní
a nûkdo rozhodne, Ïe se musí pfie-
pravit ve ãtyfiech pracovních dnech
a protoÏe nikde nemáme potfieb-
nou kapacitu pro odvezení zv˘‰e-
ného objemu zboÏí ve ãtyfiech
dnech, tak to znamená jediné.

Páteãní v˘roba, kterou nebude
moÏné odvézt, se musí uloÏit do
skladÛ nebo na návûsy, které se
musejí nûkam odstavit.A toto zboÏí
se pak musí odvézt bûhem zb˘vají-
cích ãtyfi dní.To znamená postavit
sklady a odstavná parkovi‰tû. Minis-
terstvo tak nahrává betonové lobby
a v˘robcÛm nákladních automobi-
lÛ. Chápu proã to je – jenom proto,
aby se lidé v pátek dostali snadno
na chalupy.“

Jaký podíl má železnice na
dopravě do a z vaší továrny?

„Co se t˘ãe dopravy do továrny
tak nulov˘. Její vyuÏití je nereálné.
KdyÏ se podíváte na rozloÏení na‰í
továrny, tak zjistíte, Ïe máme sklado-
vé zásoby jen na desítky minut v˘ro-
by.TakÏe dopravit sem po Ïeleznici
díly na v˘robu asi 1200 aut dennû
by pfiedstavovalo nefie‰iteln˘ pro-
blém. Naopak pfii expedici hotov˘ch
aut jde asi 70 % po Ïeleznici a jen
30 % odváÏejí kamiony do nejbliÏ-
‰ích regionÛ. Napfiíklad do Itálie, coÏ
je ná‰ nejvût‰í zákazník, se v‰e distri-
buuje vlaky.“

Už u vás někdy nastala kritická
situace v systému zásobování
just-in-time?

„KaÏdou zimu. Jakmile padne prv-
ní vloãka na Vysoãinu mámo samo-
zfiejmû problémy.“

Jaký máte průměrný čas na
výrobu jednoho auta?

„Od okamÏiku, kdy ve svafiovnû
vyrobíme první pfiíãník, na kter˘ se

vyrazí ãíslo VIN, pfies proces svafiov-
ny, lakovny a finální montáÏe, je to
10,5 hodiny.“

Oprávněně se chlubíte projekty
ekologické výroby. Co byste
z poslední dobu chtěl
vyzdvihnout v této oblasti?

„Velmi úspû‰nû jsme uvedli do pro-
vozu jednotku rekuperace odpadní-

ho tepla z lakovny, takÏe budeme
‰etfiit zhruba milion m3 zemního ply-
nu roãnû. Rekuperaãní jednotky
jsme namontovali do v‰ech v˘rob-
ních hal, coÏ je velk˘ úspûch. Jsme
také jedním z nejlep‰ích závodÛ
vyrábûjících auta s ohledem na emi-
se tûkav˘ch látek. Nicménû chceme
jít dále a sníÏit spotfiebu fiedidel
a v‰ech látek uvolÀujících tûkavé
sloÏky.

A zaãínáme pracovat s Vysokou
‰kolou chemicko-technologickou na
zajímavém projektu katalytického
nátûru reagujícího s neãistotami
z ovzdu‰í a mûnícího je v ne‰kodné
slouãeniny, které se oplachují.To je
technologie pfiicházející z Japonska
a rádi bychom se ve spolupráci
s V·CHT podíleli na jejím uvedení
do praxe.“

Jak se jako členové Sdružení
automobilového průmyslu,
a tedy skutečně česká
automobilka, zapojujete do
jeho činnosti?

„My jsme se na jeho ãinnosti zaãa-
li aktivnû podílet jiÏ od na‰eho vstu-
pu. Na‰e priority jsou jednoznaãnû
spojeny s lidmi. Rádi bychom se
podíleli na zlep‰ování stavu vzdûlá-
vání nejen na stfiedních ‰kolách,
o kter˘ch jsme uÏ mluvili, ale i na
vysok˘ch ‰kolách. Rádi bychom
pomohli obnovit kapacitu vysok˘ch
technick˘ch ‰kol, která chybí nejen
nám, ale ve‰kerému prÛmyslu v âes-
ké republice. Dále je zde velká ãást
agendy, ve které se snaÏíme pfiipo-
mínkovat rÛzné právní dokumenty,
které jdou z vlády, jako tfieba záko-
ník práce nebo omezení dopravy
v pátek. A pak se snaÏíme jednat
s odbory, pfiedev‰ím s odborovou
organizací Kovo, kde se snaÏíme na
nejvy‰‰í úrovni fie‰it problémy, které
pfiiná‰í rychl˘ rozvoj prÛmyslu, pfie-
dev‰ím automobilového prÛmyslu
v âeské republice.“ v

a zrychlujeme

Hospodářské výsledky TPCA
Rok 2005 2006 2007

Zisk (tis. Kč) -2 176 637 1 368 415 1 394 000

Změna +2 %

Tržby (tis. Kč) 17 965 236 49 413 164 51 284 232

Změna +175 % +4 %

Zaměstnanci v TPCA

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet zaměstnanců 228 1481 3690 3504 3564

Průměrná mzda TM1 (Kč) 13 382 17 100 18 330 20 000 21 500

Změna +28 % +7 % +9 % +8 %

Průměrná mzda ve výrobě 23 100 26 200

Změna +13 %
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ

OCENĚNÍ V ISTANBULU

POTVRDILO ROSTOUCÍ

PRESTIŽ ANKETY

VLADIMÍR RYBECKÝ,
AUTO DATA & NEWS

ISTANBUL | Sedm˘ roãník ankety
AutoBest vyvrcholil pfiedáním cen
vítûzÛm ve Velké míãovnû hotelu
Conrad v Istanbulu. Za úãasti v‰ech
15 ãlenÛ poroty a více neÏ stovky
hostí se slavnosti zúãastnila fiada
ãelních pfiedstavitelÛ automobilové-
ho prÛmyslu z Evropy i mnoho
v˘znamn˘ch osobností tureckého
prÛmyslu. Událost vzbudila velk˘
zájem místních médií.

Anketa AutoBest si klade za cíl oce-
Àovat ideální automobil pro bûÏnou
rodinu regionu stfiední a v˘chodní
Evropy a souãasnû s tím i projekty
a ãiny, které napomáhají rozvoji
automobilismu a automobilového
prÛmyslu v tomto regionu.

Vítûzem hlavní ãásti ankety Auto-
Best se stal automobil Fiat Linea, kte-
r˘ se vyrábí v Turecku ve spolupráci
Fiatu s automobilkou Tofas. Cenu si
do Istanbulu pfiijel pfievzít nejvy‰‰í
pfiedstavitel znaãky Fiat Lorenzo Sis-
tino v doprovodu viceprezidenta
pro komunikaci Richarda Gadesseli-
ho a ‰éfa spoleãnosti Fiat Powertrain
i ‰éfa prodeje skupiny Fiat v jedné
osobû Alfreda Altavilly. Spoleãnû
s nimi cenu pfievzali i obchodní
fieditel Fiatu v Turecku Okan Bas
a nejvy‰‰í pfiedstavitelé holdingu

Koc, kterému automobilka Tofas pat-
fií, jeho v˘konn˘ ‰éf Bulgurlu Bulent
a prezidenti automobilové divize Ali
Pandir a Durak Turgay.

Vítûzn˘ Fiat Linea podle mínûní
poroty pfiedstavuje nejlep‰í spojení
kvalitní techniky,pfiitaÏlivého designu
a souãasnû dostupné ceny pro velk˘

okruh zájemcÛ. Vítûznému vozu
v souboji s Kiou cee’d pomohlo i to,
Ïe v fiadû zemí tohoto regionu (âeská
republika mezi nû nepatfií) kupující
dávají pfiednost konzervativnûj‰ímu
pojetí vozÛ s karoserií sedan se stup-
Àovitou zádí pfied hatchbacky.Oba
nejv˘‰e ocenûné vozy se v tomto
regionu i vyrábûjí, ale to nemûlo na
rozhodování poroty zásadní vliv.

Fiat Linea znamená zahájení nové-
ho projektu, v jehoÏ rámci se tento
automobil, vyvinut˘ na základû Fiatu
Grande Punto, bude vyrábût také
v Rusku, Indii, âínû a Latinské Ame-
rice. Pfiitom první ohlas naznaãuje,
Ïe se, aã to pÛvodnû nebylo v plánu,
mÛÏe setkat s úspûchem i v nûkte-
r˘ch zemích západní Evropy, kromû
Itálie pfiedev‰ím ve ·panûlsku.

Za spoleãnost ·koda Auto, která
získala zcela jednoznaãnû ocenûní
CompanyBest, pfii‰el cenu pfievzít
vedoucí prodeje pro tento region
Petr Podlipn˘. Cenu DesignBest za
svÛj dlouholet˘ pfiínos automobilo-
vému designu pfievzal Patrick Le
Quément.Ten ve svém podûkování

svou cenu vûnoval i zamûstnancÛm
spoleãnosti Oyak Renault, ktefií
mnohé z jeho kreací promûÀují ve
skuteãnost.

Nejvy‰‰í pfiedstavitel GM pro
v˘chodní Evropu Chris Lacey vzhle-
dem ke svému zaneprázdnûní (jeho
region totiÏ sahá od A‰e aÏ po Vladi-
vostok a pfies své oznaãení zahrnuje
nejen postsovûtské republiky, ale
také Indii a ãást âíny) podûkoval za
udûlení ceny ManBest a pozdravil
pfiítomné prostfiednictvím videozáz-
namu.

Prezident AutoBest Dan Vardie ve
svém vystoupení shrnul leto‰ní roã-
ník slovy: „AutoBest se definitivnû
ustavila jako anketa volící nejvhod-
nûj‰í koupi pro bûÏné zákazníky
v tomto regionu, reprezentujícím

více neÏ 300 milionÛ obyvatel.
Bûhem sedmi let, které uplynuly od
zaloÏení ankety, do‰lo k mnoha
zmûnám. NejenÏe se porota rychle
rozrostla z pÛvodních devíti na
dne‰ních 15 zemí. Zmûnil se ale
cel˘ region. Dnes jiÏ není na místû
oznaãovat jej za zemû s rozvíjející-

mi se trhy, ale za region s rychle
rostoucími a stále v˘znamnûj‰ími
trhy. Z nich se Rusko zfiejmû brzy
stane nejv˘znamnûj‰ím trhem celé
Evropy a Rumunsko s Polskem pfied-
stavují v EU trhy s nejrychlej‰ím
tempem rÛstu. Jde také o region
s velmi rychle se rozvíjejícím auto-
mobilov˘m prÛmyslem. Napfiíklad
Turecko je na nejlep‰í cestû produ-
kovat více neÏ milion aut roãnû
a podobnû je na tom i âeská repub-
lika. Pokud dnes evropsk˘ automo-
bilov˘ prÛmysl vykazuje rÛst, pak
je to díky rÛstu v˘roby a prodeje
právû v regionu, kter˘ zastupuje
AutoBest.“ v

Ceny AutoBest předány

Výsledky AutoBest 2008
1. Fiat Linea 850

2. Kia cee’d 784

3. Mazda2 704

4. Škoda Fabia 679

5. Toyota Auris 428

ODHALENÍ VÍTĚZNÉHO VOZU V HOTELU CONRAD V ISTANBULUh PREZIDENT AUTOBEST DAN VARDIEhPATRICK LE QUÉMENT (VPRAVO) S CENOU
DESIGNBEST

h

LORENZO SISTINO (VLEVO UPROSTŘED) PŘEBÍRÁ CENU AUTOBEST OD DANA VARDIEHO ZA
ÚČASTI PŘEDSTAVITELŮ HOLDINGU KOC (PO STRANÁCH)

h
PETR PODLIPNÝ (UPROSTŘED) PŘEBÍRÁ CENU

COMPANYBEST, KTEROU SPOLEČNOSTI ŠKODA
AUTO PŘEDALI SLOVENSKÝ ZÁSTUPCE V JURY
RUDOLF KARPAT A JEHO ČESKÝ KOLEGA VLADI-
MÍR RYBECKÝ, ŠÉFREDAKTOR TOHOTO MAGAZÍ-
NU

h
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EVROPSKÝ FORD ZÍSKAL

V BŘEZNU NA 19 NEJDŮ-

LEŽITĚJŠÍCH EVROPSKÝCH

TRZÍCH PODÍL 9,9 %, KDYŽ

ZDE PRODAL CELKEM

187 400 VOZŮ. STAL SE

TAK NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM

VÝROBCEM AUTOMOBILŮ

V REGIONU. 

Po zapoãítání v˘sledkÛ z Ruska,
Turecka a tfiiceti men‰ích trhÛ, na
nichÏ Ford of Europe pÛsobí, ãiní
celkov˘  poãet prodan˘ch vozÛ
dokonce 221 100. Na 19 hlavních
trzích Evropy byl v bfieznu nejvût‰í
zájem o model Ford Fiesta (46 800
vozÛ), v tûsném závûsu se drÏel
Focus (44 600 automobilÛ). Zname-
nitû si vedlo rovnûÏ Mondeo
s 18 700 prodan˘mi kusy. Nadále
velmi silná poptávka po uÏitkov˘ch
vozech Ford vyústila v 34 700 pro-
dan˘ch automobilÛ, z ãehoÏ 23 100
pfiipadlo na populární Transit. Za

celé první ãtvrtletí 2008 prodal
evropsk˘ Ford celkem 77 400 uÏit-
kov˘ch automobilÛ, z toho 51 000
TransitÛ. PfiestoÏe evropsk˘ automo-
bilov˘ trh v bfieznu oslaboval, uza-
vfieli jsme první kvartál s meziroã-
ním nárÛstem. Na‰e modely nepfie-
stávají sbírat kladné ohlasy jak ze
strany tisku, tak u vefiejnosti, coÏ

nám dává skvûlou v˘chozí pozici
pro následující období,“ komento-
val pfiíznivé v˘sledky Ingvar Svig-
gum, viceprezident Ford of Europe
pro marketing, prodej a sluÏby. Dob-
fie si Ford vede i v âR – za první
ãtvrtletí tu prodal celkem 3 393
nov˘ch automobilÛ, tedy o 436
(témûfi 15 %) více neÏ vloni. v

Tuzemské zastoupení automobil-
ky Opel zvítûzilo ve v˘bûrovém
fiízení na dodávku 30 mal˘ch vozÛ
pro âesk˘ statistick˘ úfiad. Opel
má v sektoru fleetov˘ch obchodÛ
dlouholetou tradici-podíl velk˘ch
firemních zákazníkÛ na celkov˘ch
prodejích ãiní v Evropû asi 27 %,
v âeské republice je to cca 30 %.
Ke tradiãním velkoodbûratelÛm
Opelu v âR patfií napfiíklad Pepsi
Cola, DHL ãi autopÛjãovny Hertz,
Avis, Budget a Europcar. „Ve vefiej-
né soutûÏi nakonec zvítûzil Opel
s modelem Corsa 1,3 CDTI – po
vyhodnocení v‰ech sledovan˘ch
parametrÛ byla jeho nabídka opti-
mální. Osobnû si myslím, Ïe
moderní Corsa bude vyhovovat
i na‰im zamûstnancÛm – vÏdyÈ jde
konec koncÛ o loÀské ãeské Auto
roku,“ fiekl ing. Karel Bûhounek,
fieditel provoznû-správního odboru
âeského statistického úfiadu.v

Ford lídrem
evropského trhu

Opel Corsa 
pro Český
statistický
úřad

VYROBEN VE SPOLUPRÁCI
S PREDNÍMI VYROBCI
AUTOMOBILU

°

‹

Speciální formulace Clean Performance Technology™
zaji‰tující úsporu paliva mezi v˘mûnn˘mi intervaly. 

Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 
byl vyvinut ve spolupráci s firmou Volkswagen 
pro generaci nejmodernûj‰ích motorÛ. Je vhodn˘ 
jak pro vznûtové, tak záÏehové motory, vãetnû motorÛ 
s filtry pevn˘ch ãástic. Jeho technologie Clean Performance
Technology™ prodluÏuje Ïivotnost souãasn˘ch komplexních
emisních systémÛ a napomáhá sniÏovat ‰kodlivé emise 
do Ïivotního prostfiedí.

SplÀuje specifikace: ACEA A3/B3/B4, VW 504 00, 507 00.
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V LOŇSKÉM ROCE ZAZNA-

MENALO FIRMA AUDI AG

REKORDNÍ PRODEJ

964 151 AUTOMOBILŮ

A CELÁ SKUPINA AUDI

GROUP VYTVOŘILA ZISK

PO ZDANĚNÍ VE VÝŠI

1,692 MILIARD EUR

A. MATĚJKA, 
AUTO DATA & NEWS

Fiskální rok 2007 byl nejúspû‰nûj-
‰í v celé historii ingolstadtské auto-
mobilky, a to jak z hlediska produk-
ce a prodeje, tak i obratu a ãistého
zisku. Potvrdil to na nedávné v˘roã-
ní konferenci Rupert Stadler, pfiedse-
da pfiedstavenstva spoleãnosti Audi
AG. Znaãka Audi navy‰uje svoji v˘ro-
bu a prodej jiÏ dvanáct˘ rok v fiadû
a jen pro zajímavost uveìme, Ïe za
posledních deset let se roãní pro-
dukce firmy zv˘‰ila o více neÏ
350 000 automobilÛ (z 619 030
vozÛ v 1998 na 980 880 vozÛ v roce
2007). Obrat skupiny Audi Group,
která mimo jiné zahrnuje i znaãku
Lamborghini, dosáhl vloni  33, 617

miliardy eur a ve srovnání s pfied-
chozím rokem stoupl o 7,9 %, zisk
pfied zdanûním ãinil rovnûÏ rekord-
ních 2,915 miliard eur. Kromû toho
znaãka Audi uvedla v loÀském roce
na trh ‰est nov˘ch modelÛ – Audi A3
cabriolet,A4 Sedan,A5, S5,TT Road-
ster a RS 6 Avant a o jejím vzestupu
na svûtov˘ch trzích jasnû vypovídá
i dlouhodobûj‰í plán pfiedpokládají-
cí produkci 40 rÛzn˘ch modelÛ do
roku 2015. Nejvíce automobilÛ pro-
dala znaãka Audi v roce 2007 na
domácím nûmeckém trhu (254 014
vozÛ, -1,5 % ve srovnání s rokem
2006), druh˘m nejvût‰ím odbyti‰-
tûm byla âína (101 996 vozÛ, + 24,8
%) a tfietím Velká Británie s bilancí
100 712 vozÛ (+17,1 %).V celé Evro-
pû s v˘jimkou Nûmecka prodala
spoleãnost Audi AG 432 466 vozÛ,
ve Spojen˘ch státech se zv˘‰ila pro-
dejní ãísla o 3,8 % na 93 506 auto-
mobilÛ.Ve v˘chodní Evropû stoupl
prodej vozÛ Audi v roce 2007 zhru-
ba o tfietinu (pfies 36 000 kusÛ) ve
srovnání s rokem pfiedchozím. Pro-
dej sportovních vozÛ Lamborghini
vzrost loni  na 2406 kusÛ (+15,3 %),
nejúspû‰nûj‰ím automobilem Audi

se stal  model A3 Sportback (159 148
prodan˘ch kusÛ) tûsnû následovan˘
verzí A4 Sedan (157 258 kusÛ). Kro-
mû toho vyrobila spoleãnost Audi AG

v loÀském roce ve svém maìarském
závodû v Györu 1 915 695 pohon-
n˘ch jednotek, z nichÏ více neÏ mili-

on putoval do továren ostatních kon-
cernov˘ch znaãek. Nejvût‰í ãást pro-
dukce pochází z v˘robních závodÛ
v Ingolstadtu a Neckarsulmu, v loÀ-

ském roce se vozy Audi zaãaly mon-
tovat i v Bruselu a indickém Auran-
rangabadu.v

Audi na vzestupu
Audi Group

2007 2006 změna v %

Produkce

vozy 980 880 926 180 5,9

motory 1 915 633 1 895 695 1,1 

Prodej 1 200 701 1 135 554 5,7

Audi 964 151 905 188 6,5

Německo 254 014 257 792 - 1,5

ostatní trhy 710 137 647 396 9,7

Lamborghini 2 406 2 087 15,3 

Ostatní značky VW Group 234 144 228 279 2,6

Počet zaměstnanců 53 347 52 297 2,0

Obrat (mlrd. eur) 33,617 31,142 7,9

Zisk před zdaněním (mlrd. eur) 2,915 1,946 49,8

Zisk po zdanění (mlrd. eur) 1,692 1,343 26,0
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AUTOMOBILKA AUDI

ZAZNAMENALA V LOŇ-

SKÉM ROCE NA EVROP-

SKÝCH A SVĚTOVÝCH

TRZÍCH REKORDNÍ PRO-

DEJNÍ ÚSPĚCHY. O SOU-

ČASNÉ A BUDOUCÍ STRA-

TEGII FIRMY JSME HOVOŘI-

LI S MICHAELEM DICKEM –

ČLENEM PŘEDSTAVEN-

STVA ZODPOVĚDNÝM ZA

TECHNICKÝ VÝVOJ.

Mohl byste nám na úvod
v krátkosti přiblížit z pohledu
úrovně technického vývoje
postavení značky Audi v rámci
německého automotivního
průmyslu?

Audi je jednou ze tfií prémiov˘ch
znaãek na nûmeckém automobilo-
vém trhu a na‰ím mottem v oblasti
v˘voje je jiÏ nûkolik let slogan „Vor-
sprung durch Technik“ – Náskok
díky technice, coÏ jin˘m slovy zna-
mená, Ïe produkujeme ‰piãkovû
vybavené a technologicky vyspûlé
automobily pro tu nejnároãnûj‰í kli-
entelu.Vozy znaãky Audi jsou záro-
veÀ velmi emotivní, hospodárné,
‰etrné vÛãi Ïivotnímu prostfiedí
a v neposlední fiadû i vysoce avat-
gardní.Audi byla první znaãkou na
svûtû, která pfii‰la s hliníkovou kon-
strukcí karoserie a podvozku a se
systémy vstfiikování TDI, FSI a TFSI.
VÏdy jsme byli v popfiedí technické-
ho v˘voje, o ãemÏ svûdãí i to, Ïe
jsme jiÏ pfied více neÏ dvaceti lety
pfii‰li s tehdy opravdu pfievratn˘m
konceptem Audi Duo, jenÏ byl vyba-
ven hybridní technologií pohonu.

Na‰ím prioritním cílen je nejen
vyrábût prémiové vozy, ale také se
v˘raznou mûrou podílet v globálním
mûfiítku na ochranû Ïivotního pro-
stfiedí. Jsme pfiipraveni plnit pod-
mínky Komise Evropské unie ohled-
nû emisí CO2, na druhou stranu
musím poznamenat, Ïe by bylo
nanejv˘‰ spravedlivé, kdyby se do
ekologick˘ch projektÛ více zapojily
i ty automobilky, které jiÏ dnes sv˘-
mi mal˘mi vozy dosahují hodnoty
120 g CO2 na kilometr.

V loňském roce jste
zaznamenali rekordní prodejní
výsledky a zároveň jste vyrobili
i rekordní počet vozů
a pohonných jednotek. Můžete
nám prozradit konkrétní čísla
a modelovou strategii pro
nejbližší budoucnost?

Vloni jsme prodali 964 000 vozÛ
a oproti roku 2006 jsme odbyt zv˘‰i-

li o 6,5 %. ZároveÀ jsem vyrobili
témûfi milion automobilÛ a dva mili-
ony motorÛ. Obrat firmy Audi
Group, která v souãasné dobû
zamûstnává pfies 53 000 lidí, vzrost
ve srovnání s pfiedloÀsk˘m rokem
o 7,9 % na hodnotu 33,6 miliard eur.
Nejvíce vozÛ jsme prodali na domá-
cím trhu-více neÏ ãtvrt milionu, ze

svûtov˘ch trhÛ se nám vloni nejvíce
dafiilo v âínû a ve Velké Británii, kde
jsme v obou pfiípadech pfiekroãili
hranici 100 000 vozÛ. Na‰e produk-
tová strategie do blízké budoucnos-
ti je zaloÏena na expanzi modelo-
v˘ch fiad. Do roku 2015 bychom
chtûli na‰i nabídku roz‰ífiit zhruba
na 40 rÛzn˘ch modelÛ a vzhledem
k tomu, Ïe roãnû investujeme do
v˘voje 2 miliardy eur, jeví se tento
cíl velmi reálnû. Samozfiejmû vám
nemohu prozradit  dal‰í detaily na‰í
budoucí modelové strategie, nicmé-
nû jiÏ dnes je jasné, Ïe v dohledné
dobû pfiijdeme na trh s novou
modelovou fiadou Q5, se ãtyfidvefio-
v˘m kupé a kabrioletem odvozen˘m
z modelÛ A5 a dal‰ími deriváty fiady
A3 a TT. Souãasnû pfiedstavíme
i nûkolik nov˘ch motorÛ a na rok
2009 pfiipravujeme v˘robu malého
modelu Audi A1.

Jedním ze způsobů snižování
spotřeby paliva a emisí CO2 je
využití ultralehkých

komponentů a zavádění
hybridních technologií pohonu.
Předpokládám, že minimálně
v prvním případě představuje
značka Audi stále absolutní
světovou špičku.

To máte pravdu. Staãí se jen podí-
vat na model Audi TT, kter˘ z 65 %
vyuÏívá díly z hliníkov˘ch slitin. Na

sniÏování hmotnosti jednotliv˘ch
modelov˘ch fiad intenzivnû pracuje-
me, coÏ úzce souvisí se zavádûním
nov˘ch technologií, postupn˘m
zmen‰ováním nûkter˘ch kompo-
nentÛ a zdokonalováním elektronic-
k˘ch fiídících systémÛ. Tato cesta
není vÛbec jednoduchá, neboÈ klade
znaãné nároky i na konstrukci
pohonného ústrojí a celkovou bez-
peãnost vozu, která musí dosahovat
standardÛ, jeÏ odpovídají prémiové-
mu postavení znaãky Audi.V hybrid-
ních systémech pohonu, které kom-
binují klasick˘ spalovací motor
s elektromotorem, vidím rovnûÏ vel-
kou budoucnost. Je‰tû letos pfiedsta-
víme hybridní model Q7, hlavní
pozornost v‰ak jiÏ vûnujeme v˘voji
zcela nového hybridního vozu Q5
s lithio-ionov˘mi akumulátory
a systémem pohonu quattro.

Hovořil jste o vznětových
motorech TDI. Jak vidíte jejich
další vývoj s ohledem na stále
se zpřísňující emisní limity?

V rámci v˘voje motorÛ TDI jsme
investovali znaãné finanãní pro-
stfiedky do nového systému ultra
low emission, kter˘ sniÏuji zplodiny
NOx aÏ o 90 %. Takto vybavené
pohonné jednotky jsme zaãali nabí-
zet na konci loÀského roku ve Spo-
jen˘ch státech v modelech Q7 a A6
a poãítáme s tím, Ïe je v dohledné

dobû pfiedstavíme také na evrop-
ském trhu. Na‰e nejnovûj‰í  motory
TDI splÀující emisní normu Euro 6,
která vstoupí v platnost v roce
2015, a v mnoha ohledech jsou
v provozu v˘hodnûj‰í neÏ hybridní
systémy pohonu. Kromû toho usi-
lovnû pracujeme na dal‰í generaci
motorÛ TFSI, s nimiÏ bychom chtûli
u vozÛ stfiední trídy dosáhnout hod-
noty emisí CO2 140g/km.

Audi intenzivně spolupracujete
ve vývoji s ostatními značkami
koncernu Volkswagen. Máte
také některé společné projekty
s automobilkou Škoda Auto?

V souãasné dobû nikoli, ale doká-
Ïu si teoreticky pfiedstavit, Ïe
bychom v pfiípadû potfieby mohli
·kodovku poÏádat o uvolnûní urãi-
t˘ch v˘vojov˘ch kapacit, napfiíklad
pro projekt modelu A1.

V posledních letech jste byli
velice úspěšní v motosportu,
především ve vytrvalostních
závodech. Mohl byste nám
přiblížit váš letošní sportovní
program?

Samozfiejmû se opût objevíme
v Le Mans a s vozy R10 budeme
obhajovat loÀské vítûzství. Letos
budeme startovat jak v americké,
tak i evropské sérii závodÛ Le Mans
a nové vozy nasadíme i do seriálu
DTM. Pro pfií‰tí rok zvaÏujeme
úãast v seriálu závodÛ GT s vozy
Audi R8.v

Rekordní rok pro Audi

MICHAEL DICK – ČLEN PŘEDSTAVENSTVA AUDI AGh

V loÀském

roce jsme

zaznamenali

rekordní

prodej na více

neÏ 50 trzích
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GM totiÏ je vyrábût auta pfiedev‰ím
tam, kde se prodávají.

Navenek továrna na pfiedmûstí
Var‰avy, otevfiená koncem roku
1951, pÛsobí dojmem, Ïe se zde
zastavil ãas. Chvíli trvalo, neÏ jsme
se kolem zfiejmû prázdn˘ch hal (pro
pfiesnost ale dodávám, Ïe v nûkolika
sídlí i jiné firmy) dostali do tûch, ve
kter˘ch se auta vyrábûjí.Ve FSO jsou
lisovna, karosárna s ruãním svafiová-
ním a jedním robotem, lakovna
a koneãná montáÏ.

V˘roba LanosÛ (model T-100) pro
Ukrajinu pokraãuje zpÛsobem zave-
den˘m kdysi Korejci a se spoleãn˘m
podnikem FSO a GM nemá nic spo-
leãného. Vloni se tu tûchto vozÛ
vyrobilo 156 000 kusÛ (v˘robní takt
byl 23 vozÛ za hodinu).

Produkce nového Chevroletu Aveo
(model T-25X) na oddûlené druhé
lince musí splnit vysoké nároky
v˘robního systému GMS. Cílem je
v˘roba 225 000 vozÛ roãnû pfii taktu
30 vozÛ za hodinu pfii tfiísmûnném
provozu. Letos se ale reálnû pfiedpo-
kládá v˘roba asi 60 000 vozÛ
a v roce 2009 by mûla b˘t pfiekroãe-
na hranice 100 000 vyroben˘ch vozÛ.

JenÏe pro GM je dÛleÏitûj‰í kvalita
neÏ objem produkce. Proto se
v dobû na‰í náv‰tûvy poãátkem úno-
ra vyrábûlo 13 aut za hodinu, bûhem

léta uÏ by to mûlo b˘t 18 a v fiíjnu
25 aut za hodinu. Novû vybavená
karosárna se teprve rozebíhá
a postupnû pfiebírá produkci díl po
díle, takÏe fiada karosáfisk˘ch dílÛ se
stále je‰tû vozí z Koreje.

V˘roba ve Var‰avû má daleko
k moderním v˘robním linkám
a vybavením zaostává i za tím, ãím
dnes disponuje Dacia v Pitesti.To ale
ani v nejmen‰ím neplatí o systema-
tické kontrole kvality. Dokonce nao-
pak - ovûfiování svarÛ ãi rozmûrÛ je
zde právû proto je‰tû ãastûj‰í neÏ
jinde. A celková kontrola vyrobe-
n˘ch vozÛ na konci linky je na srov-
natelné úrovni s jin˘mi automobil-
kami. Navíc se kaÏd˘ den tfii náhod-
nû vybrané vozy podrobují zevrub-
né kontrole.AÏ poté, co bude kvalita
v˘roby na patfiiãné úrovni, dostanou
Avea vyrobená ve Var‰avû zelenou
k v˘vozu do západní Evropy (tedy
i k nám). NeÏ se tak stane (mûlo by
to b˘t koncem kvûtna), bude se
Aveo dováÏet z JiÏní Koreje.

Ve FSO je nyní zamûstnáno 2200
lidí (tj. asi desetina stavu z pfied pûti
lety) s prÛmûrn˘m vûkem nezvykle
vysok˘m - okolo 40 let.Vedení GM si
promûnu FSO pochvaluje. Nejvût‰ím
problémem bylo promûnit pracovní
kulturu zamûstnancÛ, ktefií zde pra-
cují jiÏ mnoho let.Vût‰inou ale proká-

zali velkou schopnost i ochotu zmû-
nit své zvyky a pfiizpÛsobit se úrovni
vyÏadované u Opelu a Chevroletu.

Pro GM je souãasn˘ stav, kdy je
FSO takfika stoprocentnû v majetku
UkrajincÛ (malou ãást akcií vlastní

i management FSO), velmi v˘hod-
n˘. Nemusí se zde starat o nic jiné-
ho, neÏ o samotnou v˘robu a její
kvalitu. V‰e ostatní je starostí
UkrAvta. Pro UkrAvto je to rovnûÏ
v˘hodné spojení, protoÏe GM pro
jejich továrnu dodává technologie,
které sami nemají. Jedná se tedy
o zcela jin˘ pfiípad, neÏ je továrna
Opelu v Gliwicích, která je v majet-
ku GM. Mimochodem – Gliwice
jsou v rámci systému GMS hodno-
ceny jako jedna z nejkvalitnûj‰ích
továren na svûtû. v

Pragmatická koalice
v pokračování ze strany 1

JAKÝ JE POSTUP GENE-

RAL MOTORS PŘI TAŽENÍ

SMĚREM NA VÝCHOD

NÁM ŘEKL CHRIS LACEY.

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

VARŠAVA | „KdyÏ se mû nedávno na
kongresu v Detroitu ptali, co mám
vlastnû na starosti, nechtûli vûfiit, Ïe
má oblast zahrnuje 29 zemí se 475
miliony obyvatel, ktefií vlastní 84
milionÛ aut,“ fiíká s úsmûvem Chris
Lacey, fieditel GM pro oblast stfiední
a v˘chodní Evropy. Do regionu, kter˘
spravuje, totiÏ spadá i ãást v˘chodní-
ho Nûmecka, Rusko, Kazachstán ale
také ãást Indie a âíny.

Jde také o region s nejvût‰ím poten-
ciálem rÛstu.V Laceym spravované
oblasti roste prodej osobních vozÛ
meziroãnû o více neÏ 20 %, zatímco
celosvûtov˘ prÛmûr rÛstu je jen
4,6 %. Nelze se tomu divit.V letech
2001 aÏ 2008 vzrostl prodej aut jen
v Rusku o více neÏ 200 %,na Ukrajinû
dokonce o 630 % a v celé oblasti
stfiední a v˘chodní Evropy o 110 %.

To jsou údaje, které vedou GM ke
snaze tyto moÏnosti je‰tû lépe vyuÏí-
vat. Chris Lacey nám objasnil, jak se
o to snaÏí. Pfiedev‰ím je veden sna-
hou o navazování spolupráce s part-
nery pfiímo na místû.Tato partnerství
se t˘kají nejen v˘roby, ale i dodávek
dílÛ, prodeje a servisu. Pfiitom se sna-
Ïí vzájemnû tûÏit ze znalostí filozofie
komunikace se zákazníky.

GM v této oblasti vyrábí vozy
s celou fiadou rÛzn˘ch partnerÛ, pfii-
ãemÏ není snaha, aby tato v˘robní
zafiízení byla nutnû v majetku GM.
Proto se GM nesnaÏí získat b˘valé
továrny Daewoo na Ukrajinû, v Pol-
sku, Rumunsku a Uzbekistánu, ale
chce s nimi spolupracovat a vyuÏívat
jejich v˘robní kapacity v rámci part-
nersk˘ch smluv se souãasn˘mi maji-
teli.To je dÛvodem, proã se 180 000
vozÛ vyrábûn˘ch z dílÛ dodávan˘ch
GM DAT z Koreji neobjevuje ve
v˘robních a prodejních statistikách
GM.

Vzhledem k trvale rostoucí kvalitû
v˘roby dílÛ v tomto regionu se GM
snaÏí roz‰ifiovat vyuÏití místních
subdodavatelÛ. Objem jejich dodá-

vek vzrostl za poslední ãtyfii roky
o 81 %, nicménû stále je to jen
21,4 % dodávek z místních zdrojÛ.

Velkou v˘hodou GM je prodej
více znaãek na jednom místû, coÏ
je v tomto regionu obzvlá‰tû
v˘hodné. Kombinují se zde Opel
s Chevroletem nebo Saabem
a Cadillac s Hummerem. „Vzhle-
dem k tomu, Ïe vût‰ina prodejních
míst je novû vybudovaná a tím
i prostornûj‰í, je zde vy‰‰í úroveÀ
prodeje neÏ napfiíklad ve Velké Bri-
tánii a pfiedev‰ím se zde dosahuje
vy‰‰í míra zisku neÏ je bûÏné
v Evropû,“ tvrdí Lacey. Podle nûho
k tomu prospívá i to, Ïe ve vût‰inû
míst tohoto regionu jsou transpa-
rentní ceny a uplatÀují se reálné
ceny za práci, coÏ napomáhá získat
si respekt u zákazníkÛ.

Vzhledem k charakteru kupují-
cích v tomto regionu není portfolio
znaãek GM zcela ideální. „Pokr˘vá-
me jen asi 60 % segmentÛ. Chybí
nám vyloÏenû lacin˘ produkt
s cenou do 8000 dolarÛ abychom
zajistili vût‰í rÛst objemu prodeje,“
stûÏuje si Lacey.

Zajímavé je srovnání priorit v tom-
to regionu a to, jak se li‰í od priorit
obyvatel v západní Evropû. „Zde se
pfii investování penûz myslí pfiede-
v‰ím na mobil, obleãení, cestování
a auto a aÏ potom na bydlení, proto-
Ïe kaÏd˘ nûkde nûjak bydlí. Naproti
tomu v západní Evropû je bydlení
tím nejdÛleÏitûj‰ím.Velmi dÛleÏitá je
zde také znaãka v˘robku, znaãka je
tu prostû králem,“ konstatuje Lacey.

V souvislosti s rusk˘m trhem jsme
se nemohli nezeptat na spolupráci
s ruskou automobilkou AvtoVAZ.
„Na‰e vztahy se pohybují po kfiivce -
prudce nahoru a zase prudce dolÛ.
Byla ‰patná období, ale nyní jde
v‰echno mnohem lépe, neÏ jsme
ãekali.V‰echna auta, která spoleãnû
vyrábíme (jedná se o novou generaci
Lady Niva nabízenou pod znaãkou
Chevrolet), se okamÏitû prodají.Vlo-
ni to bylo 58 000 vozÛ. Je to pro nás
jedna z nejlep‰ích spoluprací v Evro-
pû s vysokou mírou ziskovosti. I kdyÏ
se obãas pí‰e o vzájemn˘ch potíÏích,
tak to není pravda,“ tvrdí Lacey, a to
i pfiesto, Ïe je známo, Ïe o pfievzetí
AvtoVAZ nyní usiluje Renault. v

Značka je králem

Porovnání počtu osobních aut v regionu střední
a východní Evropy podle GM
region počet obyvatel počet aut obyv./auto

EU15 378 mil. 85 mil. 4,1

střední Evropa 198 mil. 42,6 mil. 4,7

Rusko 142 mil. 28,6 mil. 5,0

nové trhy 135 mil. 12,8 mil. 10,6

Nejdůležitější rozvíjející se trhy světa
země prodej mot. vozidel

Čína 8 190 436

Rusko 2 708 659

Brazílie 2 220 481

Indie 1 812 375

Turecko 625 843

Ukrajina 584 823

Polsko 372 054 Z
d

ro
j:

G
M
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KAŽDÝ SUDÝ ROK JSOU

PRVNÍ ČERVNOVÉ DNY NA

VÝSTAVIŠTI V BRNĚ

ZASVĚCENY AUTOMOBI-

LOVÝM PROFESIONÁLŮM,

KTEŘÍ LETOS JIŽ PODVA-

NÁCTÉ ZAMÍŘÍ NA MEZI-

NÁRODNÍ VELETRH UŽIT-

KOVÝCH VOZIDEL, DÍLŮ

A SERVISNÍ TECHNIKY

AUTOTEC 2008.  

AUTOTEC 2008 je jedinou moto-
ristickou v˘stavou tohoto druhu ve
stfiední Evropû. O jeho v˘jimeãnosti
svûdãí i to, Ïe je pravidelnû zafiazen
do prestiÏního kalendáfie meziná-
rodních v˘stav organizace O.I.C.A.
a patfií tak mezi evropskou elitu.

Velká sedmička v plné síle
V Brnû se bude prezentovat v‰ech

sedm velk˘ch evropsk˘ch v˘robcÛ
truckÛ, ale zároveÀ nebudou chybût
ani ãeské znaãky nákladních vozidel,
jako je TATRA a AVIA.V expozici AVIA
Ashok Leyland v pavilonu V bude
napfiíklad kromû typick˘ch exponátÛ
vystaveno vozidlo se vzduchov˘m
pérováním a s ukázkou spodního i kla-
sického vrchního taÏního zafiízení.

Jednu z nejvût‰ích expozic nabíd-
ne napfiíklad koncern Iveco – na
plo‰e 3 000 m2 se zde pfiedstaví spo-
leãnû znaãky Iveco, Irisbus a Fiat
Professional. Nové nákladní vozy,
stejnû jako malé uÏitkové vozy Fiat
Fiorino, zde budou mít svou v˘stav-
ní premiéru. Ve svûtové premiéfie
zde bude poprvé pfiedstaven nejen
tfiídvefiov˘ mûstsk˘ nízkopodlaÏní
autobus Irisbus Crossway LE, ale
i luxusní autokar Irisbus Magelys.

Mercedes-Benz se v Brnû chystá
v premiéfie pfiedvést novou modelo-
vou fiadu Actros. Renault Trucks  kro-
mû jiného pfiedstaví nejnovûj‰í tech-
nologie nabízející hybridní pohony.
Spoleãnost Scania vystavuje dvû
nejmodernûj‰í technologie - recykla-
ci v˘fukov˘ch plynÛ (EGR) a selek-
tivní katalytickou redukci (SCR).
TEDOM pfiedstaví v premiéfie face-
lift mûstského nízkopodlaÏního
autobusu TEDOM C12 G s motorem
TEDOM (pohon na stlaãen˘ zemní
plyn – CNG) a také mûstsk˘ nízko-
podlaÏní autobus TEDOM C12
D s motorem Deutz.

Z oblasti lehk˘ch uÏitkov˘ch vozi-
del spoleãnost Volkswagen pfiiveze
do Brna novinku - modelovou fiadu
Caddy Maxi. Lehké uÏitkové auto-
mobily v‰ak nabídne i Peugeot – od
uÏitkov˘ch verzí modelu 107 aÏ po
vozy Expert, nebo Boxer ãi premié-
ru vozÛ Peugeot Bipper. Hyundai
pfiedstaví kromû nov˘ch lehk˘ch
uÏitkov˘ch a SUV automobilÛ také
partnerství s fotbalem. Své nejnovûj-
‰í modely lehk˘ch uÏitkov˘ch vozi-
del, pfiípadnû vozÛ spadajících do
kategorie SUV ãi offroad, pfiedstaví
v prostorách haly V také dal‰í znaã-
ky. Najdete zde dále napfiíklad vozy
KIA, Renault, Nissan, Mitsubishi,

Suzuki, Citroën, Mercedes-Benz, ·ko-
da a fiadu dal‰ích.

Bohatá nabídka
přípojných vozidel
a servisní techniky

Reprezentativní zastoupení nabíd-
ne kategorie pfiípojn˘ch vozidel,
nástaveb a oblast komunální techni-
ky. Objeví se zed napfiíklad nûmeck˘
v˘robce nástaveb – F.X. Meiller,
nebo lucemburská spoleãnost Fay-
monville. Pátefi nabídky znaãky
Kögel budou tvofiit návûsy fiady
Maxx – velkoobjemov˘ extradlouh˘
návûs Big-MAXX a také novinka –
nov˘ nápravov˘ systém Kögel TRAX.
AUTOTEC jiÏ tradiãnû nabízí kvalitní
pfiehlídku servisní a garáÏové tech-
niky od celé fiady v˘robcÛ. Pfiedstaví
se tak témûfi v‰ichni v˘znamní
v˘robci a distributofii garáÏového
vybavení, ktefií obsadí v˘stavní
halu A. Úãastnit se budou napfiíklad
firmy  Univer, Italmec, RPJ Internati-
onal,Technology Garage a fiada dal-

‰ích Napfiíklad spoleãnost Allstar tra-
ding s.r.o. pfiedstaví jako novinku
testovací stolici OPAL pro alternáto-
ry a startéry firmy DACTEM Techno-
logies, neboTESTER TECH TRUCK –
diagnostiku od Magneti Marelli
urãenou k diagnostikování fiídicích
jednotek. IHR Autodíly bude prezen-
tovat hned nûkolik novinek v oblasti
autoelektriky, filtrace, nebo napfií-
klad i lepení a tmelení. REMA TIP
TOP pak pfiedstaví jako novinku
automatick˘ montáÏní stroj AIKIDO.
RPJ International s.r.o. pfiedstaví
kompletní linku SEDA na odsátí pro-
vozních kapalin z autovrakÛ, vãetnû
doplÀkÛ na vyfiezávání autoskel,

likvidaci airbagÛ a stfiihání katalyzá-
torÛ a mnohé dal‰í.

Svět kamionů zblízka
Profese fiidiãe kamionu je velmi

nároãná a láká malé i velké truck
alespoÀ na chvíli fiídit. Program, kte-
r˘ vznikl ve spolupráci se SdruÏením
automobilov˘ch dopravcÛ âESMAD,
jim mÛÏe tento sen ãásteãnû splnit.
Svût kamionÛ zblízka nabídne ‰anci
podrobnû si trucky prohlédnout
a s profesionální asistencí zku‰en˘ch
instruktorÛ i vyzkou‰et pfii jízdû na
zku‰ební dráze.

Vysoká odborná úroveň
Odbornou úroveÀ veletrhu jiÏ tra-

diãnû zv˘razÀuje také fiada seminá-
fiÛ a konferencí zamûfien˘ch na nej-
rÛznûj‰í oblasti automobilového
prÛmyslu.V rámci odborného pro-
gramu AUTOTEC CONFERENCE se
pfiipravuje evropsk˘ kongres BRNO-
SAFETY 2008, kter˘ zastfie‰uje nûko-
lik odborn˘ch konferencí spojen˘ch

s tematikou bezpeãnosti na silni-
cích. Dal‰í v˘znamná konference
TRENDY AUTOMOBILOVÉ LOGIS-
TIKY je situována do dvou paralel-
ních programov˘ch sekcí – „Busi-
ness Trends“ a „Technology Trends“.
Tfietí roãník mezinárodní konferen-
ce ROAD TRANSPORT & ENVIRON-
MENT 2008 – Silniãní doprava
a Ïivotní prostfiedí se pfiedstaví
bûhem dvou dnÛ prostfiednictvím
dvou tematick˘ch blokÛ. 1. proble-
matika alternativních paliv a poho-
nÛ motorov˘ch vozidel; 2. âistá
budoucnost jiÏ dnes – úsporné
systémy pohonu vozidel ‰etrné
k Ïivotnímu prostfiedí.

Pro zájemce, ktefií by rádi na‰li
pracovní uplatnûní v automobilo-
vém prÛmyslu, je pfiipravován pro-
jekt s názvem AUTOJOB.

Zaregistrujte se a získejte
zvýhodněnou vstupenku.

Náv‰tûvník, kter˘ se zaregistruje
do 31. kvûtna 2008 na www.auto-
tec.cz, získá zv˘hodnûnou vstupen-
ku na veletrh a dárek. v

AUTOTEC 2008 – jediný veletrh svého druhu ve střední Evropě

Důležité termíny:
AUTOTEC 2008

4.– 8. 6. 2008

3. 6. 2008 novinářský a odborný den

Další informace najdete na 
www. autotec.cz
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NÁVŠTĚVA ŽILINSKÉ

AUTOMOBILKY JE VŽDYC-

KY ZAJÍMAVÁ. STÁLE JE

TU MNOHO NOVÉHO

K OBJEVOVÁNÍ A VÝROBA

JE ZDE SKUTEČNĚ JEDI-

NEČNÁ.

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

ŽILINA | V Îilinû byla bûhem pou-
h˘ch dvou let za miliardu eur posta-
vena továrna, která dnes uÏ ve vel-
kém vyrábí konkurenceschopn˘
automobil s vysokou mírou kvality.

Produkce v Îilinû postupnû nabí-
rá na tempu.V souãasné dobû se zde
pracuje na dvû smûny. Maximální
produkãní kapacita se zatím vyuÏívá
jen z asi 85 % a jen postupnû se zvy-
‰uje na projektovan˘ch 60 aut za
hodinu. Cílem KorejcÛ je dosáhnout
v Îilinû produktivitu 100 aut na
zamûstnance a rok (tedy jako TPCA
v Kolínû). DÛleÏitûj‰í neÏ dosaÏení
této hodnoty ale je redukování
poãtu závad pfii v˘robû na nulu i za
cenu ponûkud niÏ‰í míry produkti-
vity.

Na konci v˘robního procesu je
proto závûreãn˘ audit, bûhem nûhoÏ
kaÏd˘ vÛz detailnû provûfiuje specia-
lizovan˘ t˘m kontrolorÛ. Unikátní
na továrnû v Îilinû je to, Ïe se kaÏdé
auto kontroluje dvakrát i v pfiípadû,
Ïe pfii první kontrole je v‰echno
v pofiádku. Právû to je pfiedpokla-
dem pro poskytování sedmileté
záruky. Kia pfii tom vyuÏívá vlastní
systém Global Quality Management,
jehoÏ souãástí je i sledování reakcí
zákazníkÛ na jejich nové vozy.

Základ je v lidech
V˘robní závod dnes zamûstnává

2700 lidí (cílov˘ stav 3000 pracovní-
kÛ bude dosaÏen po zavedení tfietí
smûny poãátkem roku 2009) a dal-
‰ích 1000 pracovníkÛ je zamûstnáno
v satelitní továrnû spoleãnosti
Mobis. RÛst souvisejících sluÏeb pfii-
dává nemen‰í poãet pracovních pfií-
leÏitostí v celém regionu, takÏe od
spu‰tûní v˘roby klesla míra neza-
mûstnanosti v Îilinû a okolí ze 14 %
na 5,5 %.

Pro porovnání s podobnû velkou
továrnou TPCA pfiidejme dva údaje
– prÛmûrn˘ vûk zamûstnancÛ je
v Îilinû 29 let a fluktuace se zde
pohybuje kolem 10 %, pfiiãemÏ
odcházejí takfika jen pracovníci
z koneãné montáÏe.

Vzhledem k nedostatku kvalifiko-
van˘ch pracovníkÛ pro vlastní v˘ro-
bu ale i pro subdodavatele Kia na

Slovensku hodnû investuje do vlast-
ní v˘chovy pracovníkÛ a ve spolu-
práci se slovenskou vládou i do ‰kol-
ství v regionu.

Co se chystá
Bûhem leto‰ního roku bude roz-

hodnuto o tfietím modelu, kter˘ se
bude vedle cee`du (ten uÏ se produ-
kuje ve v‰ech tfiech karosáfisk˘ch
verzích) a Sportage v Îilinû vyrábût.
Ve hfie jsou podle oficiální zprávy
stále je‰tû dvû ãi tfii varianty. Urãitû

to ale nebude Sorento, resp. jeho
nástupce.

Pfiekvapivû více nám k tomu ale
fiekl prezident Kia Motor Slovakia
In-Kyu Bae: „Na‰ím základním plá-
nem je pfiijít kaÏdé tfii roky s nov˘m
rodinn˘m modelem. Poãátkem roku
2009 zaãneme vedle cee`du a Spor-
tage s v˘robou men‰ího SUV urãe-
ného pro evropské trhy. Tent˘Ï
model se pro jiné ãásti svûta bude
produkovat v Koreji.“ Je samozfiej-
mé, Ïe se v této souvislosti pfiímo
nabízí vÛz nedávno vystaven˘
v Îenevû pod názvem Soul.

Cee`d se uÏ produkuje ve v‰ech
tfiech karosáfisk˘ch verzích. Z dal‰í-
mi se zatím podle pfiedstavitelÛ
KMS zatím nepoãítá. V nejbliÏ‰í
dobû tedy neãekejme sedan ani ãis-
tû uÏitkovou verzi kromû úprav na
N1 podle ãesk˘ch a slovensk˘ch
pfiedpisÛ.

Pfii v˘robû se v Îilinû vyuÏívá 75
aÏ 80 % dílÛ pocházejících z Evropy
(z toho je 55 % ze Slovenska a 45 %
z jin˘ch zemí, vã. âeské republiky)
a zbytek se dováÏí z Koreje a USA.
Dlouhodob˘m cílem je roz‰ifiovat
dodávky od místních dodavatelÛ
a dodavatelÛ z nejbliÏ‰ího okolí,
tedy i âeské republiky.

Na rozdíl napfiíklad od kolínské
TPCA se v Îilinû vyrábûjí i motory.
V souãasné dobû je to 100 000

motorÛ roãnû, pracuje se na roz‰ífie-
ní této produkce na 200 000 moto-
rÛ a pfiipravuje se dal‰í tak, aby
bûhem dvou let bylo dosaÏeno hra-
nice 300 000 vyroben˘ch kusÛ, mj.
i pro No‰ovickou továrnu Hyundai.
Z No‰ovic se naopak budou odebí-
rat pfievodovky, které se nyní vozí
z Koreje.

Nejvyšší kvalita
Úspûch projektu KMS, která je

dnes jasnou jedniãkou v hodnocení

kvality v˘roby v rámci skupiny HKM
(Hyundai Kia Motors), je samozfiej-
mû velkou inspirací pro ty, ktefií pfii-
pravují v˘robu v závodû Hyundai
v No‰ovicích. Pfiedstavitelé Hyundai

pfii tom studují nejen v˘robu samot-
nou, ale také vzdûlávací a ‰kolicí
programy, pouÏívané Kiou na Slo-
vensku.

Vedoucí pracovníci KMS s hrdostí
vyzdvihují, Ïe kvalita v˘roby v Îilinû
je ostfie sledována nejen konkuren-
cí, ale také exkluzivními znaãkami.
Zájem o spolupráci napfiíklad proje-
vilo vedení BMW, které zaujala vyso-
ká kvalita laku pfii pouÏití stejn˘ch
materiálu a mnohem men‰í míra
odpadu neÏ má ve sv˘ch továrnách.

Prezidenta KMS In-Kyua Baeho
jsem se zeptal, jak obtíÏné to je pro
Korejce zvykat si na Ïivot v Evropû.
„Je zde velmi hezky, pfies velmi roz-
dílnou kulturu. Dobfie se nám tu ale
spolupracuje a uãíme se místnímu
zpÛsobu Ïivota. Zvykáme si napfií-
klad na místní zimu, ale tfieba i hud-
bu, protoÏe tfieba operu u nás témûfi
neznáme. Je to velmi uÏiteãná zku‰e-
nost, i kdyÏ to vyÏaduje hodnû
ãasu,“ fiíká In-Kyu Bae.

Na otázku po srovnání s v˘robním
závodem v Alabamû, kde pfied pfií-
chodem do Îiliny pÛsobil, zdÛrazÀu-
je: „Jsem velmi hrd˘ na slovenské
dûlníky.Tady se vyrábí mnohem kva-
litnûji neÏ tam. Je to dáno i mnohem
vy‰‰í úrovní vzdûlání neÏ v Alabamû
a snahou lidí seznamovat se s nov˘-
mi technologiemi.“

Nejen výroba
Úspûch Kiy na Slovensku je pouã-

n˘ nejen po stránce v˘roby. Odchá-
zející viceprezident Kia Motors
Europe Jean-Charles Lievens se ohlí-
Ïí na start v˘roby automobilÛ v KMS
s hrdostí: „Pfied tfiemi roky mi na Slo-
vensku nikdo nevûfiil, kdyÏ jsem tvr-
dil, Ïe tu chceme zaujmout tfietí
pozici na trhu. Dnes je to skuteãnost
a útoãíme na hranici 5000 proda-
n˘ch vozÛ, zatímco tehdy jsme jich
neprodali ani tisícovku. Ukazuje se,
Ïe se nám vyplácí marketing vyuÏí-
vající místní v˘robu a prezentující
znaãku Kia jako slovenského v˘rob-
ce.“

„Na‰ím cílem jako Kia Motors
Europe je dnes prodávat v západní
Evropû pÛl milionu vozÛ a dal‰ích
sto tisíc v Rusku a na Ukrajinû.
Model cee’d je na‰ím posledním
spoleãn˘m projektem s Hyundaiem.
Letos na podzim nebo poãátkem
pfií‰tího roku pfiedstavíme nov˘
minivan, kter˘ uÏ nebude mít ekvi-
valent v nabídce znaãky Hyundai,“
fiekl Jean-Charles Lievens pfii na‰em
Ïilinském setkání na rozlouãenou
(odchází do dÛchodu). v

Žilina zvyšuje tempo

JEAN-CHARLES LIEVENS U PRVNÍHO
CEE’DU VYROBENÉHO V ŽILINĚ

hPREZIDENT KIA MOTORS SLOVAKIA
IN-KYU BAE

h

KVALITA VÝROBY V ŽILINĚ JE INSPIRACÍ PRO PŘIPRAVOVANÝ ZÁVOD HYUNDAIE
V NOŠOVICÍCH I PŘEDMĚTEM ZÁJMU KONKURENCE

h
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SPOLEČNÝ PROJEKT

SHELLU A VIRENT ENER-

GY NABÍZÍ JINOU ALTER-

NATIVU

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

Spoleãnosti Shell a Virent Energy
Systems z Madisonu ve Wisconsinu
ohlásily spoleãn˘ projekt v˘zkumu
a v˘voje zamûfien˘ na pfiemûnu prÛ-
myslov˘ch cukrÛ pfiímo na benzin,
coÏ je v˘hodnûj‰í, neÏ v souãasné
dobû pouÏívaná pfiemûna na etanol.
V˘sledkem by mohla b˘t dostupnûj-
‰í biopaliva pouÏitelná ve standard-
ních záÏehov˘ch motorech bez
potfieby budování zvlá‰tní  infra-
struktury, v˘robních zafiízení  nebo
nov˘ch konstrukcí motorÛ.

Technologie na platformû BioFor-
ming spoleãnosti Virent pouÏívá
katalyzátory k pfiemûnû prÛmyslo-
v˘ch cukrÛ na uhlovodíkové mole-
kuly podobnû, jako je tomu pfii pro-
dukci v rafinérii. Tento postup je ale
odli‰n˘ neÏ doposud pouÏívané kva-
‰ení cukrÛ a jejich následná promû-

na na etanol. Nové „biobenzinové“
molekuly mají vy‰‰í energetick˘
obsah neÏ etanol. Mohou b˘t míchá-
ny tak, aby vytvofiily konvenãní ben-
zin, nebo mohou b˘t kombinovány
s benzinem obsahujícím etanol.

Kromû konvenãních surovin, jako
jsou p‰enice,kukufiice a cukrová tfiti-
na, mohou b˘t cukry získávány také
z nepotravinov˘ch zdrojÛ, jako jsou
kukufiiãná píce, krmná tráva, p‰eniã-
ná sláma nebo duÏina cukrové tfitiny.

Dr. Randy Cortright, hlavní tech-
nick˘ manaÏer spoleãnosti Virent,

její spoluzakladatel i v˘konn˘
viceprezident, prohlásil: „Virent
dokázal, Ïe cukry mohou b˘t pfie-
mûnûny na stejné uhlovodíkové
smûsi jako dne‰ní benziny. Na‰e
produkty se vyrovnají benzinu
z ropy, pokud jde o funkãnost
i v˘kon. Jedineãn˘ katalytick˘ pro-
ces vyuÏívá rÛzné suroviny vyrobe-
né z biomasy a za konkurence-
schopn˘ch nákladÛ z nich vyrábí
biobenzin. Na‰e dosavadní v˘sled-
ky pfiedpokládají rychlé obchodní
vyuÏití této technologie.“ v

BIOLÍH JE NEJDOSTUPNĚJ-

ŠÍ NÁHRADA ROPY

PODLE NEWSPRESS 
VLADIMÍR RYBECKÝ

Na autosalonu v Îenevû bylo moÏ-
né potkat vicepfiedsedu pro v˘voj
v˘robkÛ General Motors Boba Lut-
ze. MuÏ, kter˘ se staví proti teoriím
o globálním oteplování je‰tû nekom-
promisnûji neÏ ãesk˘ prezident, je
pfiipraven pfiijímat alternativní systé-
my pohonu, aby se sniÏovala závis-
lost na ropû. Pfiedev‰ím je velk˘m
pfiíznivcem etanolu. Proã?

Bob Lutz: „DÛvodem je to, Ïe
pokud máme sniÏovat emise CO2

a zbavit se dovozu ropy, coÏ povaÏu-
ji za neménû dÛleÏitou prioritu, je
pfiemûna souãasného automobilu
na pohon etanolem tím nejrychlej-
‰ím a neefektivnûj‰ím zpÛsobem,
kter˘ k tomu povede.A je samozfiej-
mû zapotfiebí, aby se do vûci vloÏily
vlády a skuteãnû podporovaly v˘ro-
bu etanolu.Také je nutná spoluprá-
ce s naftov˘mi spoleãnostmi, aby
zavádûly ãerpadla na palivo E85,
neboÈ tûch je zatím nedostatek.
Av‰ak pfiechod na E85 je zdaleka
tím nejménû nákladn˘m zpÛsobem,
jak splnit severoamerické poÏadav-
ky na spotfiebu paliva a evropské
pfiedpisy, pokud jde o CO2, a pfiitom

nemûnit zvyky zákazníkÛ a drama-
ticky nezvy‰ovat cenu automobilÛ.
Nyní existuje nová v˘roba etanolu,
ke které nepotfiebujete cukrovou
fiepu, cukrovou tfitinu ãi kukufiici,
ale prostû pouÏíváte odpad. V‰e
mÛÏe jít do v˘roby etanolu a existu-
jí spoleãnosti, které dokonce pouÏí-
vají bakteriální etanol. Nemusejí ho
ani destilovat.To má smysl a mÛÏe
to b˘t i levnûj‰í neÏ obvykl˘ ben-
zin.“

Na to v‰e je ale potfieba participa-
ce vládních orgánÛ. Nebo myslíte, Ïe
bez jejich pomoci to pÛjde?

„Myslím, Ïe pro ·védsko jsou uÏ
biopaliva národní prioritou. Jsou
v˘hodnûji zdanûná a Saab stojí ve
·védsku v ãele marketingu ve pro-
spûch biopaliv. Je to dal‰í krok, díky
kterému se GM stalo v˘robcem nej-
vût‰ího poãtu automobilÛ schop-
n˘ch jezdit na etanol. Na silnicích
nám jezdí asi ãtyfii miliony vozÛ. Dali
jsme si závazek, Ïe 50 % v˘roby GM
budou tvofiit automobily schopné
jezdit na biopalivo. Investovali jsme
do v˘roby etanolu na základû bakte-
riologického procesu a jsme o tom
tak hluboce pfiesvûdãeni, Ïe jsme na
to vynaloÏili spoustu penûz.“

To ale bude vyÏadovat spolupráci
ropn˘ch spoleãností. Co pak bude
s jejich ãerpadly? Chtûjí etanol?
Mohly by dûlat víc?

„Upfiímnû chápu, Ïe to není pro-
dukt, kter˘ vyrábûjí. Pokud by se
v‰ak nechaly pfiesvûdãit ke spolu-
práci s automobilov˘m prÛmyslem
a s vládami na distribuci tohoto
v˘robku, mohly by na tom alespoÀ
mít zisk. Jak jsem nedávno fiekl
u jedné ropné spoleãnosti, pro jejíÏ
pfiedstavenstvo jsem mûl pfiedná‰ku,
tak kdybych já byl ropnou spoleã-
ností, dychtil bych po pfiechodu

z omezeného zdroje ke zdroji neo-
mezenému.TakÏe upfiímnû si mys-
lím, Ïe naftová spoleãnost, která sta-
novuje dlouhodobé plány pro své
pÛsobení, by si mûla fiíci, Ïe toto je
‰patná cesta a Ïe se vydá jinudy.
MoÏná, Ïe bychom se mûli dát na
etanol, moÏná bychom mûli koupit
podíly ve spoleãnostech, které jej
vyrábûjí.To bych dûlal, kdybych byl
naftová spoleãnost.“ v

Bob Lutz sází na líh z odpadu

Místo lihu biobenzin?
Automobil
zachycující
uhlík
VLADIMÍR RYBECKÝ

T˘m z Technologického institutu
v Georgii vytvofiil kompaktní auto-
mobil, kter˘ zachycuje uhlíkové
emise a bezpeãnû je uskladÀuje.
Vedlej‰í produkty je pak moÏné
úãinn˘m recyklaãním procesem
zpracovat do nového paliva.Auto-
mobil dokáÏe jezdit na bûÏn˘ ben-
zin nebo naftu, ale jeho souãástí je
zafiízení, které z paliva oddûluje
vodík.Vodík se pouÏívá k pohonu
vozu jako u automobilu pohánûné-
ho palivov˘mi ãlánky.V˘sledkem
jsou nulové emise (jedin˘m odpa-
dem je voda) a uhlík se uskladÀuje
v kapalném roztoku.V˘zkum bude
pokraãovat ve v˘voji procesu tak,
aby mohl b˘t nabídnut velk˘m
automobilkám.v
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LAWRENCE J.SPEER,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Pfiedtím, neÏ budou na automobil-
ky uvaleny tvrd‰í limity pokud jde
o emise CO2, se ãlenové v˘boru pro
Ïivotní prostfiedí Evropského parla-
mentu musejí pfiesnû dohodnout,
jak pfiísnû nové zákony budou.
V souãasnosti na toto téma panuje
jen malá shoda.

âlenové v˘boru mají odli‰né názo-
ry na návrh Evropské komise, pokud
jde o to:
– sníÏit prÛmûrné emise CO2

u nov˘ch automobilÛ ze 160 g/km
nyní na 120 g/km do roku 2012.

– uvalit velké pokuty na automobil-
ky, které tohoto cíle nedosáhnou.
Ti, ktefií podporují automobilov˘

prÛmysl, pfii debatû 18. dubna fiekli,
Ïe parlament by mûl bojovat za zno-
vuzavedení plánu, podle kterého by
se emise CO2 mûly do roku 2015
u nov˘ch automobilÛ sníÏit na
125 g/km. Britsk˘ ãlen Evropského
parlamentu Martin Callanan fiekl, Ïe
termín 2015 je „mnohem spravedli-
vûj‰ím datem“. „Musíme automobil-
kám dát dostateãn˘ ãas, aby mohly
své v˘robky a postupy pfiizpÛsobit,“
fiekl Callanan.

Av‰ak nûktefií levicovû orientovaní
politici a politici ze strany Zelen˘ch
sdûlili, Ïe Parlament by mûl podpo-
fiit návrh Komise a také zahájit dis-

kuze o je‰tû tvrd‰ích limitech pro
CO2 po roce 2012.

„Musíme se dnes váÏnû zab˘vat
cílem pro rok 2020, kter˘ je stejnû
dÛleÏit˘, jestli ne dÛleÏitûj‰í neÏ cíl
pro rok 2012,“ fiekl lucembursk˘
ãlen Evropského parlamentu za
Evropskou stranu zelen˘ch Claude
Turmes.

Strach z pokut
Mnoho ãlenÛ Evropského parla-

mentu vyslovilo obavu, Ïe automo-
bilky mohou b˘t pfiinuceny platit
pokuty dosahující stovek milionÛ
eur, jestliÏe se jim nepodafií dosáh-
nout cíle pro rok 2012. PoÏadují
postupné odstupÀování sankcí mezi
roky 2012 a 2015.

Komise navrhuje pokutu 20 eur za
kaÏd˘ gram CO2, kter˘ bude poãína-
je rokem 2012 pfiesahovat limit
120 g/km. Podle tohoto návrhu by
se pokuta mûla do roku 2015 zv˘‰it
na 95 eur za gram.

Nûmecká ãlenka parlamentu Anja
Weisgerberová tvrdila, Ïe se Komise
zamûfiuje na v˘robce tûÏk˘ch auto-
mobilÛ s vy‰‰ími emisemi, jako jsou
nûmecké znaãky BMW, Mercedes-
Benz a Volkswagen, a je mnohem
shovívavûj‰í k v˘robcÛm men‰ích
automobilÛ s niÏ‰ími emisemi od
v˘robcÛ jako jsou Renault, PSA/Peu-
geot-Citroën a Fiat. Weisgerberová
argumentuje tím, Ïe automobilÛ fran-

couzsk˘ch a italsk˘ch znaãek se pro-
dá podstatnû více neÏ nûmeck˘ch
prestiÏních vozÛ, takÏe jejich celkové
emise CO2 jsou ve skuteãnosti vût‰í.

Odměňte je
Anglick˘ ãlen Evropského parla-

mentu Chris Davies fiekl, Ïe by mûly
existovat stimuly pro automobilky,
které vyrábûjí automobilové parky
s nízk˘mi emisemi. „Proã neexistují
peníze, které by se jim posílaly zpát-
ky?“ ptal se.

Italsk˘ socialistick˘ poslanec
Evropského parlamentu Guido

Sacconi fiekl, Ïe je optimistou a vûfií,
Ïe by Parlament mohl dosáhnout
dohody o plánu na zavádûní nov˘ch
pravidel t˘kajících se CO2 do konce
tohoto roku. Sacconi má za úkol
vytvofiit pfiedlohu zprávy v˘boru
o nov˘ch limitech pro CO2. Po schÛ-
zi generální sekretáfi Asociace evrop-
sk˘ch automobilek ACEA fiekl: „Na
uzavfiení jednání do konce roku zb˘-
vá pfiíli‰ málo ãasu.“

Reakce Parlamentu na návrh limi-
tÛ pro CO2 pfiedloÏen˘ch Komisí
pÛjde ke koneãnému schválení pfied
Evropskou radu ministrÛ, sloÏenou
ze ‰éfÛ v‰ech národních vlád Evrop-
ské unie.

Nejvy‰‰í pfiedstavitelé státÛ a vlád
z 27 zemí Evropské unie doufají, Ïe
nové limity pro CO2 budou defini-
tivnû stanoveny v prÛbûhu ‰estimû-
síãního období, kdy bude Francie
pfiedsedat Evropské unii.Toto obdo-
bí zaãíná 1. ãervence. v

Debata o emisích CO2

vypouštěných z automobilů
rozděluje zákonodárce z EU

MINIVOZÍTKA SMART MAJÍ NEJMENŠÍ PRODUKCI CO2h

LAWRENCE J.SPEER,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Francouzské automobilky stále
více vidí v daních za CO2 pfiíleÏitost
jak zv˘‰it svÛj podíl na trhu a nikoliv
jako pfiekáÏku budoucího rÛstu.

Renault a PSA/Peugeot-Citroën
bûhem prvních tfií mûsícÛ roku
2008 spoleãnû drÏí 56,8 % francouz-
ského trhu s nov˘mi automobily. Ve
stejném období v loÀském roce byl
jejich podíl 53,1 %. Francouzské
znaãky také mûly devût z deseti nej-
prodávanûj‰ích vozidel. Uvádí to
Francouzská asociace automobilové-
ho prÛmyslu CCFA.

Oãekává se, Ïe vût‰ina zemí Evrop-
ské unie zavede danû za emise CO2

do roku 2010. Francie uvaluje daÀ
z obratu, vycházející z emisí CO2, od
1. ledna.

Nové modely byly jedním z dÛvo-
dÛ, jak francouzské automobilky

pfiedstihly vût‰inu rivalÛ na domá-
cím trhu. Sklízejí v‰ak také v˘hody
z tzv. francouzského systému daní
a pobídek „bonus-malus“.

Prezident CCFA Xavier Fels fiekl,
Ïe nové schéma daní „jasnû“ podnû-
cuje spotfiebitele ke koupi francouz-
sk˘ch znaãek.

„Masivní účinek“
„Systém bonus-malus má nesmír-

n˘ vliv a nejvíce podporuje ty fran-
couzské spoleãnosti, které pfiedjíma-
ly poptávku po men‰ích vozidlech
a niÏ‰ích emisích,“ fiekl Fels, kter˘
do prÛmyslové skupiny pfie‰el loni
od spoleãnosti PSA.

Francouzské automobilky také
tûÏí ze své men‰í orientace na luxus-
ní sektor a vozy SUV, kde danû za
emise CO2 ostfie sníÏily prodej zna-
ãek Mercedes-Benz,Toyota a Volks-
wagen.Automobily, které vypou‰tûjí

160 g/km a více, ãelí dani ve v˘‰i aÏ
2600 eur.

Tfii francouzské znaãky byly
obzvlá‰tû silné v segmentech mini-
automobilÛ a mal˘ch automobilÛ,
kde se prodej zv˘‰il ze 40 % v pro-
sinci 2007 na více neÏ 50 % novû
registrovan˘ch vozidel v prvním
ãtvrtletí roku 2008. Francouzské
automobilky prodaly 73 % v‰ech
modelÛ, které vypou‰tûjí ménû neÏ
120 g/km CO2.Tyto modely mají od
konce roku 2007 nárok na prodejní
slevu dotovanou vládou ve v˘‰i
700 eur. Francouzské znaãky rovnûÏ
ovládaly 56 % trhu s automobily, kte-
ré vypou‰tûjí mezi 121 g/km
a 140 g/km CO2, v dÛsledku ãehoÏ
se fiada z nich kvalifikovala na slevu
200 eur. Mezi nejprodávanûj‰í auto-
mobily z tûchto kategorií patfií
Renault Clio a Twingo, Peugeot 207
a Citroën C3.

Nevýhoda
¤editel pro prodej Renaultu ve

Francii Jacques Chauvet pfiipisuje
desetiprocentní celkov˘ nárÛst své
spoleãnosti v prvním ãtvrtletí pfied-
stavení nov˘ch v˘robkÛ, rostoucí pfií-
tomnosti levn˘ch modelÛ Logan a sil-
nému postavení automobilky v sek-
toru automobilÛ s nízk˘mi emisemi.

„V rámci segmentu tûÏíme z pfie-
chodu k mal˘m automobilÛm se
vznûtov˘m motorem, které se opírají
o systém bonus-malus,“ sdûlil ANE
pan Chauvet. Chauvet pfiipustil, Ïe
nov˘ daÀov˘ systém, zaloÏen˘ na
emisích CO2,po‰kodil prodej v oblas-
ti vy‰‰ích segmentÛ v˘robní fiady,kde
nová Laguna „mírnû nesplÀuje“ oãe-
kávání. Odmítl v‰ak obavy, Ïe by se
prodej mal˘ch automobilÛ nebo lev-
n˘ch loganÛ nepromítl do ziskÛ.

„Tro‰ku po tro‰ce,“ fiekl, „budou
tyto malé modelÛ ziskovûj‰í.“ v

Nová pravidla pro CO2 podporují Francouze na domácím trhu
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PRACOVNÍ VÍKENDY JSOU

MOŽNOSTÍ, JAK NAHRA-

DIT VÝROBNÍ ZTRÁTU VE

VÝŠI 20 000 NÍZKONÁ-

KLADOVÝCH VOZŮ

LOGAN

LAWRENCE J. SPEER,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Renaultu se podafiilo ukonãit
stávku ve své rumunské poboãce
Dacia, ale musí se vyrovnat s defici-
tem témûfi 20 000 nízkonáklado-
v˘ch vozÛ Logan. Stávka, která zaãa-
la 24. bfiezna, zmrazila v˘robu auto-
mobilÛ ve v˘robním závodû Dacie
v Pitesti, 110 km severozápadnû od
Bukure‰ti.

Akce pracovníkÛ neovlivnila
dodávky prodejcÛm, neboÈ pfied
zastavením práce byl dostatek skla-
dov˘ch zásob. Nyní v‰ak Renault
musí ukázat, zda dokáÏe dohnat ztrá-
tu v˘roby. Pravdûpodobnû tak uãiní
prostfiednictvím víkendov˘ch smûn,
zaveden˘ch na omezenou dobu.

Stávka pfii‰la v okamÏiku, kter˘
byl pro Renault kritick˘, neboÈ
poboãka nízkonákladové Dacie se
stala centrem dlouhodob˘ch globál-
ních plánÛ rÛstu této automobilky.
Nejvy‰‰í v˘konn˘ ‰éf Renaultu Car-
los Ghosn chce v období 2005 aÏ
2009 zv˘‰it prodej o 800 000 vozÛ.
V loÀském roce se prodej Loganu
témûfi zdvojnásobil ze 184 466
v roce 2006 na 367 000 vozÛ.

V pfií‰tích nûkolika letech chce
Renault tento celkov˘ prodej opût
zdvojnásobit.

Rozšiřování výroby
z dodaných dílů

Renault toho chce dosáhnout
podpofiením své v˘robní kapacity
v Pitesti z 350 000 vozÛ v tomto
roce na 400 000 vozÛ v roce 2009.
Spoleãnost chce kromû toho vyro-
bit dal‰ích 400 000 automobilÛ ve
formû dodan˘ch dílÛ pro montáÏ
v Brazílii, Kolumbii, Indii, Maroku,
Rusku a JiÏní Africe.

·éf Dacie Francois Fourmont, kte-
r˘ hovofiil o nízk˘ch nákladech na
mzdy v Rumunsku, minul˘ mûsíc
sdûlil novinám La Tribune, Ïe poté,
co v roce 2008 pfiijal 2000 rumun-
sk˘ch pracovníkÛ, oãekává, Ïe pfiij-
me dal‰ích 1000 lidí.

Na základû dohody budou pra-
covníci Dacie mûsíãnû dostávat
o 300 lei (83 eur) více, a to se zpût-
nou platností od 1. ledna. K dal‰ímu
zv˘‰ení platÛ dojde v záfií.Techni-
kÛm se platy zv˘‰í o 15 % a v‰ichni
zamûstnanci obdrÏí bonus odpoví-
dající jednomu mûsíãnímu platu.v

Renault ukončil stávku
v klíčové továrně značky 
Dacia v Rumunsku

KOMENTÁŘ AUTOMOTIVE

NEWS EUROPE

Stávky v továrnû automobilky Dacia
v Rumunsku, která patfií  Renaultu,
neznamenají konec nízkonákladové
v˘roby ve stfiední a v˘chodní Evropû.
Av‰ak stávková ãinnost zhruba 10 000
pracovníkÛ automobilky Dacia v to-
várnû Renaultu v Pitesti je ostr˘m
varováním,Ïe platy v zemích s nízk˘-
mi v˘robními náklady mohou zaãít
rÛst rychleji,neÏ se pfiedpokládalo.

Tento v˘hled by mûl b˘t dÛvodem
pro zásadní pfiehodnocení toho, kde
vyrábût automobily a automobilové
díly. Jakmile se budou platy na
V˘chodû zvedat, stanou se moÏná
zajímavûj‰ími jiné trhy. Existuje je‰tû
více dÛvodÛ proto, aby se nesázelo
pfiíli‰ intenzívnû na jeden region, ale
hledaly se v˘robní pfiíleÏitosti
v mnoha jin˘ch ãástech svûta.

Platy v prÛmyslové sféfie na
V˘chodû rostou mnohem rychleji

neÏ v západní Evropû. Podle statis-
tické kanceláfie EU Eurostat náklady
na ãeskou pracovní sílu vzrostly ve
ãtvrtém ãtvrtletí o 6,7 % oproti
pfiedchozímu roku. Na Slovensku se
zv˘‰ily o 8,1 %, v Polsku o 11,1 %
a v Rumunsku o úÏasn˘ch 21,6 %.
Tento rÛst je srovnateln˘ s inflací
platÛ ve stejném období o 1,5 %
v Nûmecku a o 3,0 % ve Francii.

Mnoho továren, které byly posta-
veny nebo se staví ve stfiední
a v˘chodní Evropû, poãítá s nízk˘-
mi mzdami.To je zcela jistû pfiípad
Renaultu v Rumunsku. Platí to v‰ak
také pro Ford, Kiu, Hyundai, Gene-
ral Motors, Fiat a vût‰inu dal‰ích
automobilek, které s regionem
poãítají pfii roz‰ífiení v˘roby auto-
mobilÛ.

Automobilové spoleãnosti se
moudfie rozhlíÏejí po alternativách.
Maroko, které pfied nedávnem pfiilá-
kalo více investic, je pouze jednou
zemí, která z toho mÛÏe mít pro-

spûch. Bûhem nûkolika let bude
Renault v severní Africe vyrábût aÏ
400 000 automobilÛ. Mnozí dodava-
telé si tam také zfiídí své podniky.

To v‰e neznamená, Ïe nízkonákla-
dová v˘roba ve stfiední a v˘chodní
Evropû má skonãit kvÛli vy‰‰ím
nákladÛm na mzdy. I pfies toto zv˘‰e-
ní bude pracovní síla nadále tvofiit
jen malou ãást nákladÛ na v˘robu
automobilu.

Napfiíã odvûtvím se toto mnoÏství
rovná zhruba 8 %. Podle studie
Deutsche Bank z roku 2007 se
náklady na pracovní sílu v pfiípadû
Loganu u Renaulta rovnají 30 eurÛm
neboli ménû neÏ 1 % z 3200 eur,
kolik stojí v˘roba jednoho automo-
bilu. Deutsche Bank pro srovnání
uvádí, Ïe z v˘robních nákladÛ na
vÛz Renault Mégane ve v˘‰i 8500
eur tvofií náklady na pracovní sílu
260 eur.

Existují v‰ak pádnûj‰í dÛvody,
proã není tfieba pfiíli‰ spoléhat na

nízkonákladovou v˘robu v regionu.
V âínû si dodavatelé a automobilky
stûÏují, Ïe v automobilov˘ch konglo-
meracích, jako je kolem ·anghaje, se
mzdy blíÏí evropské úrovni.V âeské
republice a Slovenské republice tla-
ãí vysoká poptávka po kvalifikova-
ném personálu mzdy nahoru.

A ve ·panûlsku a Portugalsku,
které b˘valy nízkonákladov˘mi
zemûmi pfied fiadou desetiletí, jsou
relativní náklady na mzdy tak vyso-
ké, Ïe továrny nûkter˘ch automobi-
lek a dodavatelÛ bojují o pfieÏití,
neboÈ na jihu a v˘chodû se objevují
moÏnosti jak vyrábût s niÏ‰ími
náklady.

Pro ty, ktefií vytváfiejí dlouhodobé
plány, jsou toto v‰echno dÛvody pro
to, aby se nespoléhali pouze na jedi-
n˘ nízkonákladov˘ region. Nebo se
moÏná dokonce podívat blíÏe na
domácí trh v západní Evropû, kde je
rÛst mezd pomalej‰í neÏ na nov˘ch
trzích. v

Varovné signály ze zemí s nízkými výrobními náklady
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Průměrné emise CO2 u osobních
automobilů na trhu EU
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Registrace nových osobních a lehkých
užitkových vozů v České republice
za první čtvrtletí 2008
značka/model OA LUV OA+LUV OA LUV OA+LUV

2008 2008 2008 2007 2007 2007
Adria 3 3 6 0 2 2

Alfa Romeo 41 9 50 40 9 49

Alfa Romeo 147 13 13 4 4

Alfa Romeo 159 11 9 20 26 9 35

Alfa Romeo BRERA 3 3 1 1

Alfa Romeo GT 7 7 7 7

Aston Martin 2 2 1 1

Audi 454 372 826 389 431 820

Audi A3 56 79 135 60 93 153

Audi A4 145 42 187 98 66 164

Audi A4 CABRIO 4 4 1 1

Audi A5 40 40 0

Audi A6 94 47 141 121 48 169

Audi A8 25 25 22 22

Audi ALLROAD QUATTRO 9 74 83 16 89 105

Audi Q7 17 88 105 25 118 143

Audi R8 6 6 0

Audi TT 7 7 12 12

Bentley 8 8 10 10

BMW 328 376 704 272 168 440

BMW 1 35 53 88 15 33 48

BMW 3 95 20 115 108 27 135

BMW 3 CABRIO 14 14 3 3

BMW 5 66 13 79 65 22 87

BMW 6 6 6 1 1

BMW 7 9 9 16 16

BMW X 3 25 63 88 27 64 91

BMW X 5 36 184 220 8 13 21

BMW Z 4 4 4 6 6

Bugatti 0 0 0 0

Bürstner 2 0 2 1 0 1

Cadillac 18 5 23 5 4 9

Cadillac CTS 1 1 0

Cadillac ESCALADE 1 1 2 0

Citroën 1714 872 2586 1529 784 2313

Citroën BERLINGO 232 474 706 160 456 616

Citroën C CROSSER 14 26 40 0

Citroën C1 80 80 163 17 180

Citroën C2 23 4 27 21 21

Citroën C3 527 527 433 433

Citroën C4 506 506 420 420

Citroën C4 PICASSO 117 78 195 73 39 112

Citroën C5 33 13 46 49 30 79

Citroën C6 2 2 6 6

Citroën C8 4 2 6 3 5 8

Citroën JUMPER 5 170 175 4 151 155

Citroën JUMPY 4 54 58 1 23 24

Citroën NEMO 3 3 0

Citroën XSARA PICASSO 130 42 172 163 60 223

Dacia 402 77 479 263 41 304

Dacia LOGAN 135 135 73 73

Dacia LOGAN MCV 266 77 343 190 41 231

Daihatsu 13 2 15 8 0 8

Dethleffs 1 2 3 3 3 6

Dodge 23 9 32 29 0 29

Dodge CALIBER 13 13 29 29

Dodge NITRO 9 7 16 0

Elnagh 1 1 0 0

Ferrari 5 5 4 4

Fiat 973 604 1577 758 409 1167

Fiat 500 40 40 0

Fiat BRAVO 106 18 124 0

Fiat CROMA 8 11 19 8 4 12

Fiat DOBLÓ 2 251 253 180 180

Fiat DUCATO 6 212 218 2 135 137

Fiat FIORINO 4 14 18 0

Fiat LINEA 61 61 0

Fiat MULTIPLA 6 1 7 14 1 15

Fiat PANDA 253 1 254 282 3 285

Fiat PUNTO 391 34 425 331 40 371

Fiat SCUDO 3 32 35 4 4

Fiat SEDICI 3 3 0

Fiat STILO 54 13 67 77 29 106

Fiat STRADA 2 2 2 2

Fiat ULYSSE 2 2 0

Ford 2120 1273 3393 1493 1464 2957

Ford FIESTA 350 3 353 282 18 300

Ford FOCUS 257 131 388 485 312 797

Ford FOCUS C MAX 48 37 85 72 44 116

Ford FUSION 1119 182 1301 221 78 299

Ford GALAXY 9 2 11 12 5 17

Ford KA 3 3 6 6

Ford MAVERICK 1 1 1 2 3

Ford MONDEO 155 116 271 186 97 283

Ford RANGER 36 36 89 89

Ford S-MAX 25 45 70 58 73 131

Ford TOURNEO 1 1 3 3

Ford TOURNEO CONNECT 15 24 39 11 53 64

Ford TRANSIT 52 679 731 64 677 741

Gasolone 2 2 1 1

Gaz 20 20 0 26 26

Gordon 1 1 1 1

Hobby 1 1 2 3 1 4

Honda 493 136 629 515 108 623

Honda ACCORD 23 23 29 29

Honda CITY 33 33 60 60

Honda CIVIC 232 232 236 236

Honda CR-V 93 118 211 78 104 182

Honda FR-V 15 15 25 25

Honda JAZZ 49 49 49 49

Honda LEGEND 11 11 24 24

Hummer 1 16 17 1 9 10

Hymermobil 6 2 8 0 1 1

Hyundai 1821 389 2210 1337 500 1837

Hyundai ACCENT 362 362 355 355

Hyundai ATOS 290 290 126 126

Hyundai COUPÉ 11 11 8 8

Hyundai GETZ 468 6 474 507 44 551

Hyundai GRANDEUR 10 10 3 3

Hyundai H-1 38 38 39 39

Hyundai i 30 236 60 296 0

Hyundai MATRIX 271 23 294 39 5 44

Hyundai SANTA FE 78 207 285 130 307 437

Hyundai SONATA 24 24 58 58

Hyundai TUCSON 56 52 108 60 78 138

Chausson 1 1 0 0

Chevrolet 1061 91 1152 612 102 714

Chevrolet AVEO 359 359 223 223

Chevrolet CAPTIVA 34 78 112 50 93 143

Chevrolet EPICA 6 6 10 10

Chevrolet LACETTI 90 13 103 58 9 67

Chevrolet SPARK 567 567 262 262

Chrysler 31 7 38 21 3 24

Chrysler GRAND VOYAGER 12 1 13 2 2

Chrysler LX 10 3 13 7 2 9

Chrysler PT 2 2 2 2

Chrysler SEBRING 2 2 2 2

Chrysler VOYAGER 2 2 4 2 1 3

Intrall 1 1 0 0

Iveco 0 195 195 0 112 112

Iveco DAILY 182 182 108 108

Jaguar 39 1 40 26 0 26

Jaguar S-TYPE 15 15 6 6

Jaguar XF 1 1 0

Jaguar XJ 1 1 2 2

Jaguar XK 6 6 8 8

Jaguar X-TYPE 16 1 17 9 9

Jeep 25 38 63 12 22 34

Jeep COMMANDER 2 2 4 1 4 5

Jeep COMPASS 2 2 4 1 5

Jeep GRAND CHEROKEE 4 10 14 5 8 13

Jeep CHEROKEE 1 4 5 1 1

Jeep PATRIOT 4 4 1 1

Jeep WRANGLER 8 11 19 3 3

Karmann 1 1 0

Kia 1366 492 1858 928 276 1204

Kia CARENS 44 26 70 34 13 47
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Kia CARNIVAL 19 10 29 18 14 32

Kia CEE’D 741 302 1043 234 50 284

Kia CERATO 3 3 90 90

Kia MAGENTIS 17 17 25 25

Kia OPIRUS 1 1 4 4

Kia PICANTO 277 277 305 305

Kia RIO 135 26 161 113 28 141

Kia SORENTO 25 49 74 21 44 65

Kia SPORTAGE 90 79 169 75 76 151

Knaus 0 1 1 0 1 1

La Strada 1 1 8 8

Lada 39 4 43 28 28

Lada 1118 9 9 9 9

Lada 1119 7 7 0

Lada VAZ 2121 9 4 13 12 8 20

Laika 0 1 1 0 0

Lamborghini 1 1 2 2

Lancia 6 6 3 3

Lancia MUSA 2 2 0

Lancia Y 2 2 0

Land Rover 42 65 107 25 84 109

Land Rover DEFENDER 1 3 4 30 30

Land Rover DISCOVERY 5 24 29 4 4

Land Rover FREELANDER 9 11 20 3 18 21

Land Rover RANGE ROVER 3 10 13 2 10 12

Land Rover RANGE ROVER SPORT 11 5 16 10 21 31

Lexus 35 23 58 36 8 44

Lexus GS 8 8 5 5

Lexus IS 7 7 17 17

Lexus LS 6 6 2 2

Lexus RX 7 3 10 3 4 7

LMC 2 1 3 0 0

Maserati 10 10 3 3

Mazda 622 231 853 289 92 381

Mazda 2 303 303 57 57

Mazda 3 110 110 83 83

Mazda 5 51 61 112 39 46 85

Mazda 6 62 8 70 98 37 135

Mazda BT 5 5 2 2

Mazda CX-7 81 156 237 0

Mazda MX5 1 1 1 1

Mazda RX8 1 1 3 3

Mercedes-Benz 449 674 1123 355 606 961

Mercedes-Benz A 51 51 29 29

Mercedes-Benz B 42 28 70 21 20 41

Mercedes-Benz C 112 15 127 30 8 38

Mercedes-Benz CL 6 6 13 13

Mercedes-Benz CLK 1 1 3 3

Mercedes-Benz CLS 9 9 17 17

Mercedes-Benz E 35 8 43 47 4 51

Mercedes-Benz GL 5 11 16 8 24 32

Mercedes-Benz ML 22 61 83 29 63 92

Mercedes-Benz R 9 13 22 12 6 18

Mercedes-Benz S 47 47 46 46

Mercedes-Benz SLK 2 2 3 3

Mercedes-Benz SPRINTER 15 290 305 14 240 254

Mercedes-Benz VIANO 31 73 104 26 73 99

Mercedes-Benz VITO 23 146 169 28 139 167

Mini 22 0 22 15 15

Mini COOPER 21 21 14 14

Mitsubishi 288 185 473 184 93 277

Mitsubishi COLT 175 175 138 138

Mitsubishi GRANDIS 3 1 4 6 5 11

Mitsubishi L 200 38 38 68 68

Mitsubishi LANCER 33 33 11 11

Mitsubishi OUTLANDER 48 89 137 8 4 12

Mitsubishi PAJERO 9 27 36 12 9 21

Mitsubishi Fuso 22 22 16 16

Mitsubishi Fuso CANTER 22 22 16 16

Mobilvetta 2 2 0 0

Multicar 10 10 22 22

Niesmann+Bischoff 0 0 0 0

Nissan 428 295 723 306 207 513

Nissan 350 Z 3 3 1 1

Nissan ALMERA 2 2 8 8

Nissan CABSTAR 23 23 21 21

Nissan INTERSTAR 27 27 2 2

Nissan KUBISTAR 6 6 4 4

Nissan MICRA 88 88 77 77

Nissan MURANO 3 6 9 3 10 13

Nissan NAVARA 60 60 75 75

Nissan NOTE 117 117 132 132

Nissan PATHFINDER 8 30 38 10 28 38

Nissan PATROL 2 2 3 3

Nissan PRIMASTAR 15 15 1 4 5

Nissan PRIMERA 3 3 0

Nissan QASHQAI 100 66 166 33 33

Nissan TIIDA 66 66 0

Nissan X-TRAIL 20 44 64 32 38 70

Opel 934 339 1273 1030 313 1343

Opel AGILA 13 13 103 103

Opel ANTARA 9 26 35 0

Opel ASTRA 345 108 453 311 189 500

Opel COMBO 14 64 78 4 33 37

Opel CORSA 348 50 398 454 9 463

Opel GT 1 1 0

Opel MERIVA 59 5 64 43 6 49

Opel MOVANO 2 16 18 6 6

Opel SIGNUM 2 2 0

Opel VECTRA 49 18 67 45 28 73

Opel VIVARO 9 35 44 6 17 23

Opel ZAFIRA 42 17 59 38 23 61

Peugeot 1653 741 2394 1607 699 2306

Peugeot 1007 1 1 22 22

Peugeot 107 167 6 173 148 9 157

Peugeot 206 301 7 308 391 65 456

Peugeot 207 670 91 761 563 563

Peugeot 307 147 73 220 258 111 369

Peugeot 308 125 125 0

Peugeot 4007 6 4 10 0

Peugeot 407 72 52 124 84 46 130

Peugeot 407 COUPÉ 10 10 2 2

Peugeot 607 10 10 11 11

Peugeot 807 6 4 10 7 9 16

Peugeot BIPPER 7 7 0

Peugeot BOXER 7 197 204 6 163 169

Peugeot EXPERT 20 74 94 24 24

Peugeot PARTNER 61 218 279 69 262 331

Piaggio 7 7 1 1

Pilote 2 0 2 0 0

Porsche 33 18 51 15 15

Porsche 911 12 12 17 17

Porsche 911 CABRIO 3 3 8 8

Porsche BOXSTER 4 4 0

Porsche CAYENNE 3 15 18 15 15

Porsche CAYMAN 6 6 1 1

Pössl 1 1 3 3

RAG 7 7 14 14

Renault 1948 1366 3314 969 969

Renault CLIO 429 36 465 1945 13 1958

Renault ESPACE 24 9 33 511 2 513

Renault KANGOO 129 211 340 15 172 187

Renault LAGUNA 68 42 110 106 44 150

Renault MASCOTT 4 4 39 39

Renault MASTER 19 257 276 153 153

Renault MAXITY 10 10 5 2 7

Renault MEGANE 293 409 702 221 221

Renault MODUS 33 3 36 289 1 290

Renault SCENIC 96 68 164 11 54 65

Renault THALIA 579 579 110 110

Renault TRAFIC 125 217 342 712 200 912

Renault TWINGO 92 92 66 1 67

Renault VEL SATIS 2 2 10 10

Rimor 1 0 1 1 0 1

Rover 1 1 1 1

Saab 18 8 26 3 6 9

Saab 9-3 16 7 23 6 4 10

Saab 9-5 1 1 2 2 2 4

Santana 2 4 6 3 13 16

Seat 642 80 722 1 77 78

Seat ALHAMBRA 11 8 19 587 15 602

Seat ALTEA 94 55 149 9 36 45

Seat CORDOBA 124 124 78 78

Seat IBIZA 270 270 137 137

k pokračování na další straně 
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Seat LEON 110 14 124 262 21 283

Seat TOLEDO 20 2 22 76 5 81

Smart 25 25 17 17

Ssangyong 10 18 28 3 28 31

Ssangyong ACTYON 3 4 7 16 2 18

Ssangyong ACTYON SPORTS 4 4 3 1 4

Ssangyong KYRON 1 3 4 9 9

Ssangyong REXTON 3 6 9 6 15 21

Ssangyong RODIUS 3 3 4 4

Subaru 125 109 234 2 109 111

Subaru B9 TRIBECA 1 2 3 84 17 101

Subaru FORESTER 29 38 67 6 41 47

Subaru IMPREZA 38 12 50 27 4 31

Subaru JUSTY 12 12 20 20

Subaru LEGACY 27 38 65 2 45 47

Subaru TRIBECA 2 13 15 23 23

Suzuki 900 94 994 109 109

Suzuki GRAND VITARA 77 75 152 701 102 803

Suzuki IGNIS 196 2 198 115 2 117

Suzuki JIMNY 13 6 19 173 5 178

Suzuki SWIFT 167 167 6 6

Suzuki SX4 416 2 418 190 190

Škoda 10495 3810 14305 205 2867 3072

Škoda FABIA 6141 1117 7258 11595 872 12467

Škoda OCTAVIA 2902 1899 4801 6529 1629 8158

Škoda ROOMSTER 1037 761 1798 3594 356 3950

Škoda SUPERB 257 257 978 978

Toyota 1154 278 1432 362 249 611

Toyota AURIS 220 220 1105 1105

Toyota AVENSIS 51 33 84 36 24 60

Toyota AYGO 72 72 53 53

Toyota COROLLA 28 28 53 53

Toyota COROLLA VERSO 48 28 76 282 17 299

Toyota LAND CRUISER 24 50 74 28 49 77

Toyota PRIUS 20 20 16 16

Toyota RAV4 46 81 127 2 104 106

Toyota YARIS 591 591 60 60

UAZ 1 4 5 519 4 523

Volkswagen 2011 1622 3633 0 1561 1561

Volkswagen CADDY 25 367 392 1710 307 2017

Volkswagen CALIFORNIA 1 1 30 30

Volkswagen CRAFTER 15 128 143 159 159

Volkswagen EOS 26 26 6 6

Volkswagen FOX 16 1 17 28 28

Volkswagen GOLF 521 203 724 44 139 183

Volkswagen JETTA 83 83 559 559

Volkswagen LT 1 1 0

Volkswagen MULTIVAN 33 57 90 100 58 158

Volkswagen NEW BEETLE 1 1 25 25

Volkswagen PASSAT 346 316 662 360 316 676

Volkswagen PHAETON 2 2 1 1

Volkswagen POLO 648 648 309 309

Volkswagen SHARAN 14 13 27 18 25 43

Volkswagen TIGUAN 38 50 88 0

Volkswagen TOUAREG 14 66 80 9 78 87

Volkswagen TOURAN 28 44 72 50 86 136

Volkswagen TRANSPORTER 112 338 450 110 382 492

Volvo 168 195 363 183 168 351

Volvo 60 12 12 25 25

Volvo 70 11 19 30 7 8 15

Volvo 80 38 38 50 50

Volvo C30 28 22 50 20 8 28

Volvo C70 7 7 8 8

Volvo S 40 4 4 17 17

Volvo V 50 6 24 30 14 16 30

Volvo XC70 21 53 74 2 20 22

Volvo XC90 18 57 75 26 99 125

Wiesmann 1 1 0

Celkem 33026 15208 48234 30105 12824 42929

Pozn.: v přehledu nejsou uvedeny tzv. nezařazené vozy (tj. individuální dovozy bez spe-
cifikace modelu), ale tyto vozy jsou započteny do součtů každé značky.
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Je oficiálním partnerem mezinárodní ankety AutoBest

Infiniti přichází
i do České
republiky

Skupina Auto Palace Group se stane partnerem pro maloobchodní prodej
automobilÛ Infiniti pro âeskou republiku a Slovensko. Centrum Infiniti
bude v Praze otevfieno bûhem prvního pololetí roku 2009.

Skupina Auto Palace patfií do seskupení holandského holdingu AutoBinck
a na ãeském trhu pÛsobí od roku 1991. Postupnû roz‰ífiila své aktivity i na
Slovensko, Maìarsko a Slovinsko.Auto Palace je oficiálním zástupcem zna-

ãek Hyundai a Mitsubishi pro âeskou republiku a ve své maloobchodní síti
prodává více neÏ 5000 vozÛ znaãek Fiat, Ford, Mazda,Volvo, Hyundai a Mit-
subishi.

Infiniti vytvofiil Nissan speciálnû pro americk˘ trh jako svou prestiÏní
znaãku prodávající luxusní vozy. Do Evropy se tyto vozy, vyrábûné v˘hrad-
nû v Japonsku, zaãínají dováÏet aÏ nyní. Infiniti se snaÏí o poskytování nej-
vy‰‰í úrovnû zákaznick˘ch sluÏeb a dosaÏení maximální spokojenosti. Pro-
to se vstup na evropsk˘ trh odkládal fiadu let.V Evropû se ãas od ãasu obje-
vovaly jen vozy dováÏené individuálnû, pro jejichÏ servis nebylo dfiíve
vytvofieno potfiebné zázemí.A pokud se nûkde v tisku setkáte s oznaãením
Infinity, tak je to sice anglické slovo pro nekoneãno nebo neznalost autora,
protoÏe tato znaãka se opravdu jmenuje Infiniti.

Pro uvedení znaãky Infiniti do Evropy byly zvoleny crossover s karose-
rií kupé EX37, sportovní crossover FX a model G37 s karoserií sedan
a kupé.v
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Mazda6 64 224 74 959
MAZDA 241 589 258 635

Mercedes-Benz A 136 573 148 292
Mercedes-Benz B 109 995 115 877
Mercedes-Benz C 178 809 142 368
Mercedes-Benz E 111 444 112 015
Mercedes-Benz M 55 045 59 213
MERCEDES-BENZ 735 353 731 591

MG ROVER 347 7 798

MINI 145 964 114 811

Mitsubishi Colt 64 842 71 606
MITSUBISHI 144 377 136 337

Nissan Micra 84 119 126 868
Nissan Note 67 340 73 067
Nissan Qasqai 90 977 54
NISSAN 319 575 340 178

Opel/Vauxhall Astra 420 287 452 693
Opel/Vauxhall Corsa 416 477 295 078
Opel/Vauxhall Meriva 132 833 166 141
Opel/Vauxhall Vectra 108 975 119 657
Opel/Vauxhall Zafira 180 302 218 588
OPEL/VAUXHALL 1 370 135 1 361 640

PERODUA 784 616

Peugeot 107 99 019 92 860
Peugeot 206/206 SW 92 479 239 683
Peugeot 207 445 656 217 080
Peugeot 307/307 SW 225 600 313 874
Peugeot 308 44 270 -
Peugeot 407/407 SW 122 572 167 023
PEUGEOT 1 117 982 1 136 239

PORSCHE 46 078 44 927

PROTON 3 511 3 448

Renault Clio 422 770 470 356
Renault Espace/Grand Espace 40 246 40 482
Renault Kangoo 42 055 52 665
Renault Laguna 72 198 77 826
Renault Mégane 268 246 298 919
Renault Modus/Grand Modus 60 366 79 360
Renault Scénic/Grand Scénic 239 652 260 169
Renault Twingo 87 574 54 231
RENAULT 1 269 208 1 367 367

ROLLS-ROYCE 233 153

Saab 9-3 64 439 63 356
SAAB 84 166 90 046

Seat Altea 75 071 54 388
Seat Ibiza 155 062 164 576
Seat Léon 115 936 121 780
SEAT 390 621 393 729

SMART 94 729 102 621

SSANGYONG 23 898 33 167

SUBARU 49 427 57 727

Suzuki Swift 122 890 93 696
Suzuki SX4 48 900 22 240
Suzuki Vitara/Grand Vitara/XL7 60 779 66 704
SUZUKI 289 966 264 175

Škoda Fabia 206 425 224 072
Škoda Octavia 210 589 217 365
Škoda Roomster 57 957 13 722
Škoda Superb 14 985 15 094
ŠKODA 489 988 470 273

TATA 4 738 5 099

Toyota Auris 134 975 183
Toyota Avensis 106 731 120 537
Toyota Aygo 103 017 96 506
Toyota Corolla 80 847 185 133
Toyota Corolla Verso 81 286 91 395
Toyota RAV4 99 453 107 864
Toyota Yaris 262 652 244 653
TOYOTA 932 422 909 707

Volkswagen Fox 61 475 77 192
Volkswagen Golf 445 755 424 656
Volkswagen Golf Plus 103 022 129 544
Volkswagen Jetta 51 833 57 030
Volkswagen Passat 313 595 343 531
Volkswagen Polo 300 842 305 913
Volkswagen Touran 167 359 168 024
Volkswagen Multivan 53 288 51 753
VOLKSWAGEN 1 659 674 1 714 179

Volvo V50 55 936 66 951
Volvo V70/XC70 78 087 69 134
VOLVO 268 861 246 392

OSTATNÍ 6 912 7 408

ČÍNSKÉ ZNAČKY 1 849 210

CELKEM 16 358 258 16 199 415

Prodej osobních automobilů v Evropě
za rok 2007
značka/model 2007 2006

Alfa Romeo 147 55 863 61 784
Alfa Romeo 159 66 313 57 698
ALFA ROMEO 145 312 146 182

ASTON MARTIN 3 950 3 809
Audi A3/S3 202 724 205 445
Audi A4/S4/RS4 222 863 240 524
Audi A6/S6/RS6/allroad 133 615 140 370
Audi Q7 42 176 33 700
AUDI 669 062 646 566

AVTO VAZ 6 200 7 082

BENTLEY 3 778 3 370

BMW 1 143 709 132 954
BMW 3 298 192 292 115
BMW 5 122 140 127 238
BMW X3 66 411 66 842
BMW X5 52 318 30 521
BMW 714 361 686 888

BMW ALPINA 319 548

BUGATTI 16 10

CADILLAC 3 023 2 954

Citroën Berlingo 51 979 59 687
Citroën C1 95 333 88 421
Citroën C2 68 730 87 417
Citroën C3 203 791 214 844
Citroën C4 171 989 190 713
Citroën C4 Picasso/Grand Picasso 169 645 13 743
Citroën C5 47 845 67 188
Citroën Xsara Picasso 100 485 163 225
CITROËN 949 362 926 047

DACIA 174 917 144 327

DAIHATSU 60 378 47 895

DODGE 25 010 11 115

FERRARI 2 953 2 810

Fiat 500 42 470 -
Fiat Bravo 80 962 6
Fiat Panda 250 647 233 124
Fiat Punto 388 512 413 479
FIAT 1 010 681 934 256

Ford C-Max 116 340 112 162
Ford Fiesta 372 992 369 907
Ford Focus 430 792 461 321
Ford Fusion 82 785 93 535
Ford Ka 52 129 61 750
Ford Mondeo 152 387 135 095
Ford S-Max 70 879 38 648
FORD 1 337 108 1 320 466

FSO 374 439

GM/DAEWOO 15 965 23 314

Honda Civic 134 944 107 535
Honda CR-V 78 926 44 293
Honda Jazz 70 232 82 680
HONDA 335 506 298 562

Hyundai Accent 40 542 38 114
Hyundai Atos/Amica 43 191 43 133
Hyundai Getz/TB 74 360 95 514
Hyundai Santa Fe 47 284 52 285
Hyundai Tucson 57 712 62 789
HYUNDAI 331 652 358 564

HUMMER 1 208 698

Chevrolet Kalos/Aveo 55 264 62 458
Chevrolet Matiz/Spark 70 877 63 829
CHEVROLET 205 493 184 709

CHRYSLER 47 808 60 353

ISUZU 1 472 1 322

JAGUAR 33 745 42 439

JEEP 46 856 40 444

Kia cee'd 69 126 414
Kia Picanto 61 907 77 596
KIA 264 856 252 898

LAMBORGHINI 792 666

Lancia Ypsilon 79 993 74 255
LANCIA 122 828 116 594

Land Rover Freelander 42 386 26 995
LAND ROVER 105 566 90 492

LEXUS 40 636 40 391

LOTUS 1 325 1 359

MASERATI 2 901 2 163

MAYBACH 64 72

Mazda3 69 455 76 854
Mazda5 44 712 45 033
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