
Není bûÏné pfiijít uprostfied
v˘robního cyklu veleúspû‰ného
modelu s tak zásadní promûnou,
jako uãinila ·koda Auto u modelu
Octavia, kter˘ byl pfiedstaven
v roce 2004. Po ãtyfiech letech se
obvykle ponûkud oÏivuje vzhled
vozu, aby se udrÏel zájem zákazní-
kÛ.V pfiípadû ·kody Octavia zdánli-
vû nebylo nic takového potfieba,

protoÏe zájem zákazníkÛ o tento
vÛz nejen neklesal, ale naopak ros-
te. Dokonce se jako Octavia Tour
stále dobfie prodává i pfiedchozí
generace pfiedstavená v roce 1996.
Nicménû vedení automobilky u své-
ho klíãového modelu nechtûlo
ãekat na dobu, kdy by se kupující
zaãali ohlíÏet jinam. Modelová fiada

V DOBĚ, KDY V CELÉ

EVROPĚ STRMĚ KLESÁ

ZÁJEM KUPUJÍCÍCH

O NOVÁ AUTA, V KOLÍNĚ

PŘISTUPUJÍ KE ZVÝŠENÍ

VÝROBNÍ KAPACITY, PRO-

TOŽE ZÁJEM O JEJICH

VOZY ROSTE

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

PRAHA | V dobû, kdy ze v‰ech
koutÛ svûta pfiicházejí informace
o poklesu prodeje automobilÛ
a omezování jejich produkce, spo-
leãnost TPCA oznámila, Ïe v prÛ-
bûhu pfií‰tího roku zv˘‰í v˘robní
kapacitu v továrnû v Kolínû aÏ
na 340 000 vozidel Toyota Aygo,

Citroën C1 a Peugeot 107 roãnû.
V leto‰ním roce by TPCA mûla vyro-
bit kolem 320 000 vozÛ.

Nav˘‰ení kapacity bude dosaÏeno
s pomocí investic ve v˘‰i 142 milio-
nÛ korun. Pfiinese zv˘‰ení poãtu
zamûstnancÛ o 100. Souãasnû s tím
TPCA zajistí dal‰í investice do v˘ro-
by ãesk˘ch subdodavatelÛ ve v˘‰i
6 milionÛ eur.
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AUTOMOBILKA HYUNDAI

ZAHÁJILA 3. LISTOPADU

2008 VÝROBU VE SVÉM

PRVNÍM EVROPSKÉM

ZÁVODĚ V NOŠOVICÍCH.

PRVNÍM SÉRIOVĚ VYRÁ-

BĚNÝCH VOZIDLEM, KTE-

RÉ SE ZDE MONTUJE, JE

KOMPAKTNÍ MODEL i30. 

VLADIMÍR RYBECKÝ, 
AUTO DATA & NEWS

NOŠOVICE | Slavnostní zahájení
sériové v˘roby se uskuteãnilo
10. listopadu za úãasti ministra prÛ-
myslu a obchodu Martina ¤ímana
a severomoravského hejtmana EvÏe-
na To‰enovského. Následujícího dne
byl slavnostnû pfiedán ãeskému
zákazníkovi první zde vyroben˘ vÛz.

Hyundai zahájil v Nošovicích výrobu

ročník V. – číslo 5 | www.autodatanews.cz | ve spolupráci s 27. 11. 2008
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TPCA zvyšuje produkci Škoda Octavia překvapila
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Vývoj prvních registrací do října 2008
kategorie registrace 2008 registrace 2007 rozdíl

osobní nová 121 973 110 829 +9,14 %
osobní ojetá 201 268 183 166 +8,99 %
užitková nová 50 978 47 893 +6,05 %
užitková ojetá 10 560 8 631 +18,27
celkem nová 172 951 158 722 +8,23 %
celkem ojetá 211 828 191 797 +9,46 %
celkem 384 779 350 519 +8,90 %
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OBJEVUJE SE STÁLE VÍCE

PROBLÉMŮ S POKLESEM

PŘÍJMŮ, NEBOŤ PRODEJCI

NEMOHOU PRODAT AUTO-

MOBILY, KTERÉ MUSÍ

FINANCOVAT

JOHN REVILL,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Z dÛvodÛ zhroucení prodeje nov˘ch
automobilÛ se moÏná zv˘‰í ztráty pro-
dejcÛ.„DÛsledky to mít bude,ale na‰ím
cílem je sníÏit dopady na minimum,“
fiekl viceprezident pro prodej a marke-
ting u GM Europe Brent Dewar.

Ingvar Sviggum, ‰éf prodeje a mar-
ketingu spoleãnosti Ford of Europe,
souhlasil s tím, Ïe prodejci pfiijdou
o práci, ale dodal, Ïe se  to stává
v dobr˘ch i tûÏk˘ch ãasech.

„Oãekávám velmi malé ztráty,men‰í
neÏ 5 %,“ fiekl fieditel pro vefiejné zále-
Ïitosti u Evropské asociace prodejcÛ
CECRA Charles de Marcilly a dodal, Ïe
prodejci jsou v obzvlá‰tû nepfiíjemné
finanãní situaci kvÛli nedostatku
dostupného úvûru na financování
jejich podnikání.To by u nûkter˘ch
prodejcÛ mohlo vést ke kolapsu.

„Prodejci by se mohli doãkat pod-
statného poklesu prodan˘ch vozÛ,“
fiekl Giorgio Elefante, zab˘vající se
maloobchodem u poradenské firmy
PricewaterhouseCoopers. „DosaÏení
pfiíjmÛ je pro prodejce stále tûÏ‰í,
neboÈ nemohou prodávat automobi-
ly, které stále je‰tû musí financovat,“
fiekl Elefante. ¤ekl také, Ïe prodejci
nejsou v tak dobré kondici aby moh-
li této ekonomické krizi ãelit. „¤ada
z nich se uÏ pfiedtím pot˘kala s pro-
blémy, ale nyní se situace je‰tû zhor-
‰ila. Pro spoustu prodejcÛ by souãas-
ná situace mohla znamenat konec.“

·panûlsk˘ trh byl v Evropû zasa-
Ïen nejvíce. V záfií tam do‰lo
k poklesu prodeje nov˘ch automo-
bilÛ o 32 %. ·est prodejcÛ jiÏ ukon-
ãilo svou ãinnost, sdûlil prezident
‰panûlské asociace prodejcÛ Faco-
nauto Antonio Romero Haupold.
„Jsem pfiekvapen, Ïe je‰tû nedo‰lo
k celkovému zhroucení,“ fiekl. „Situa-
ce se zhor‰í a my bychom mohli pfii-
jít o vût‰í poãet prodejcÛ.“ Haupold
také uvedl, Ïe mnoho ‰panûlsk˘ch
prodejcÛ nemûlo velké dluhy, ale
pro dal‰í podnikání spoléhají na
úspory majitelÛ a peníze zvenãí.
¤ekl, Ïe prodej ojet˘ch automobilÛ,

kter˘ je dÛleÏit˘m zdrojem pfiíjmÛ
prodejcÛ, klesá je‰tû více neÏ prodej
nov˘ch automobilÛ.

Automobilky sniÏují v˘robu, aby
pomohly sníÏit zásoby u sv˘ch prodej-
cÛ,ale nûkdy to nedûlají dost rychle.

„S v˘jimkou ·panûlska jsme na‰e
zásoby vyrovnali,“ fiekl vedoucí pro-
deje a marketingu skupiny Volkswa-
gen Detlef Wittig. „SnaÏíme se posí-
lat automobily na trhy s vy‰‰í
poptávkou, jako je Rusko.“

Pan Sviggum z Fordu fiekl, Ïe auto-
mobilka by mûla omezit v˘robu, aby
tak sníÏila tlak na zásoby zboÏí
u prodejcÛ. „S takov˘mi úroky jaké
jsou dnes, si nikdo nemÛÏe dovolit
mít pfiíli‰ velké zásoby,“ uvedl.

·éf znaãky Citroën Gilles Michel
fiekl: „Nemáme v úmyslu hromadit
skladové zásoby.“

A nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedstavitel
Peugeotu Jean-Philippe Collin fiekl,
Ïe jeho znaãka upravila v˘robní
kapacitu tak, aby zabránila „prudké-
mu hromadûní zboÏí“ u prodejcÛ.

Antonio Romero Haupold z organi-
zace Faconauto v‰ak fiekl, Ïe prodejci
mají velk˘ problém s úrovní zásob.
„Prodáme jedno auto,ale musíme kou-
pit dvû.Na základû smlouvy s v˘robci

máme povinnost odebrat více automo-
bilÛ,neÏ mÛÏeme prodat.“

Haupold fiekl, Ïe prÛmûrná sklado-
vací doba se zv˘‰ila ze ‰edesáti dnÛ
na nejménû 120 dnÛ. Mnoho prodej-
cÛ má na skladû více neÏ 200 nov˘ch
automobilÛ a 200 ojet˘ch vozÛ.

Prodejci investovali velké mnoÏ-
ství penûz do zlep‰ení sv˘ch provo-
zoven a kvÛli snaze vyhovût standar-
dÛm stanoven˘m automobilkami by
mohli ãelit obtíÏím pfii splácení úro-
kÛ ze sv˘ch pÛjãek. „Jsou takoví
prodejci, ktefií za své provozovny
utratili tfii miliony eur, aby jejich
autosalony vypadaly jako katedrály,“
fiekl Haupold. „Je nemoÏné, aby to
na tomto trhu dostali zpût.“

Brent Dewar z GM Europe fiekl, Ïe
prodejci, ktefií se roz‰ífiili, trpí pfii
poklesu nejvíce. „Pokles není ke
v‰em stejnû laskav˘,“ fiekl. „Nûkdy
to odnesou novûj‰í, mlad‰í, kapitálo-
vû ménû zaji‰tûní prodejci.“ v
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ODBORNÍCI ŘÍKAJÍ, ŽE

NEJVĚTŠÍ RIZIKO HROZÍ

TOVÁRNÁM VE ŠVÉDSKU,

BELGII A VELKÉ BRITÁNII

JOHN REVILL,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Automobilky moÏná budou donu-
ceny v dÛsledku klesajícího prodeje
nov˘ch automobilÛ zavírat své
evropské továrny.

Prezident spoleãnosti General
Motors Europe Carl-Peter Forster
fiekl: „JiÏ nyní sly‰íme oznámení od
automobilek a zásadnû dÛleÏit˘ch
dodavatelÛ, Ïe dÛsledkem slabého
prodeje je omezení v˘roby a uzaví-
rání továren. Obávám se, Ïe v pfií‰-
tích t˘dnech bude takov˘ch ozná-
mení více.“

Kde leží továrny
vystavené riziku
uzavření?

Odborníci uvádûjí, Ïe v nejriziko-
vûj‰ím postavení se nacházejí továr-
ny ve ·panûlsku, Portugalsku, ·véd-
sku, Belgii a ve Velké Británii. Je vel-
mi pravdûpodobné, Ïe automobilky
jako Renault, PSA/Peugeot-Citroën,
Opel a Volkswagen spí‰e uzavfiou
továrny, které mají v tûchto zemích,
neÏ na sv˘ch domácích trzích.

„Souãasná ekonomická situace pod-
statnû zv˘‰ila pravdûpodobnost trvalé-
ho uzavfiení továren v Evropû,“ fiekl
analytik Neil King z Global Insight.

Mark Fulthorpe, fieditel prognóz
v oblasti vozidel u CSM Worldwide,
dodal: „JestliÏe se prodlouÏí nûkterá
krátkodobá omezení v˘roby, auto-

mobilky to pfiimûje uvaÏovat o kon-
solidaci.“

Hlavními dÛvody, proã automobil-
ky zvolí pro uzavfiení továren zahra-
niãní provozy, jsou domácí politické
tlaky a hrozba stávek. Chtûjí se rov-
nûÏ vyvarovat záporné publicity na
velk˘ch trzích. Neil King z Global
Insight uvedl: „KdyÏ Renault uzavfiel
svou továrnu v Belgii, jeho prodej
tam kvÛli negativní publicitû poklesl.
Automobilky nebudou chtít riskovat

takovou situaci v Nûmecku nebo
Francii.“

V roce 2006 GM uzavfielo továrnu
v Azambuji v Portugalsku a koncern
PSA uzavfiel svou továrnu v Rytonu
v Anglii.

Zasvûcenci fiíkají, Ïe továrny VW
v Bruselu, GM v Antverpách a Saabu
v Trollhättanu ve ·védsku patfií mezi
ty, které byly uchránûny uzavfiení,
ale které jsou nyní opût ohroÏené.
Riziko to znamená i pro továrnu GM
v Ellesmere Portu a továrnu Fordu
v Southhamptonu, obojí v Anglii.

Mark Fulthorpe uvedl, Ïe západo-
evropsk˘m továrnám hrozí vût‰í rizi-
ko, neboÈ jejich provoz je mnohem
draÏ‰í neÏ u továren ve v˘chodní
Evropû. Podle jeho názoru se zápa-
doevropsk˘ trh dostane do vût‰í kri-
ze a zÛstane v ní mnohem déle.

Příliš velký objem výroby
Obzvlá‰tû ohroÏené jsou ‰panûl-

ské automobilové továrny, neboÈ na
místním trhu do‰lo k nejvût‰ímu
propadu v Evropû. Podle ‰panûlské
prÛmyslové skupiny ANFAC tam
prodej nov˘ch automobilÛ za prv-
ních devût mûsícÛ roku 2008 klesl
o 22 %. ·panûlsko rovnûÏ pfii‰lo
o svou pozici nízkonákladové oblas-
ti ve prospûch v˘chodní Evropy.
Organizace Global Insight sníÏila
svou prognózu v˘roby lehk˘ch vozi-

del pro leto‰ní rok z 22,7 milionÛ na
22,5 milionÛ. Svou pfiedpovûì pro
rok 2009 sníÏila z 22,6 milionÛ na
21,9 milionÛ.V˘sledkem mÛÏe b˘t
podle Kinga uzavfiení aÏ tfií továren
bûhem pfií‰tích dvou let.

„Dal‰í pokles o 700 000 vozÛ
odpovídá dvûma velk˘m továrnám.
Takov˘ pokles automobilky nemo-
hou fie‰it doãasn˘m uzavfiením, ale
mohlo by dojít k úplnému ukonãení
v˘roby,“ fiekl King.

V nûkolika posledních t˘dnech
vût‰ina evropsk˘ch automobilek
oznámila omezení v˘roby nebo
doãasné zastavení v˘roby, ale Ïádná
automobilka dosud neoznámila uza-
vfiení továrny.Tyto dosud realizova-
né kroky jsou zamûfieny na sladûní
v˘roby s poptávkou a sníÏení zásob
prodejcÛ. „PfiizpÛsobujeme ná‰
objem v˘roby poptávce,“ fiekl nej-
vy‰‰í v˘konn˘ ‰éf spoleãnosti Ford
of Europe John Fleming. „Velmi se
snaÏíme udrÏet zbytkovou hodnotu,
na jejímÏ zlep‰ení jsme tak dlouho
pracovali.“

Carl-Peter Forster z GM fiekl, Ïe
nechtûjí propou‰tût. „Vûfiíme, Ïe jed-
noho dne dojde k ekonomickému
vzestupu. Pro v˘robu tûchto auto-
mobilÛ lidi potfiebujeme. Nechat je
teì odejít a bûhem roku je opûtov-
nû najímat je nákladné a ne moc
chytré.“ v

Očekávají se ztráty na straně prodejců

Riziko pro evropské automobilové továrny
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ZAVÍRÁNÍ TOVÁREN, OBA-

VY Z BANKROTŮ V SOU-

VISLOSTI S OMEZENÍM

VÝROBY - FINANČNÍ KRIZE

TVRDĚ UDEŘILA

DOUGLAS A. BOLDUC
& BETTINA MAYER,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Velká omezení ve v˘robû automo-
bilÛ nutí dodavatele, aby uvaÏovali
o drastick˘ch zmûnách. „Dostáváme
se k bodu, kdy nestaãí pouze zru‰it
smûnu. Dodavatelé si musí klást
otázku, zda nechat továrnu otevfie-
nou,“ fiekl nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedsta-
vitel evropské organizace dodavate-
lÛ CLEPA Lars Holmqvist.

Marcus Berret z analytické skupi-
ny Roland Berger se obává, Ïe ome-
zení v˘roby, zv˘‰ení cen surovin,
a klesající hodnota jejich podílÛ sta-

ví nûkteré dodavatele pfied riziko
krachu.

„Deset aÏ dvacet procent tûch,
ktefií mûli loni napjat˘ rozpoãet
a ktefií sledují, jak jejich hotové pení-
ze docházejí, by se letos mohlo
dostat do zlomové situace,“ fiekl
Berret.

Svûtová finanãní krize pÛsobí na
dodavatele dokonce je‰tû vût‰ím tla-
kem a je pro nû obtíÏnûj‰í získat
peníze potfiebné pro pokrytí jejich
nákladÛ a financování nov˘ch
v˘robkÛ.

âlen pfiedstavenstva BMW pro
nákup Herbert Diess fiekl, Ïe se obá-
vá, Ïe by finanãní tlaky mohly zpÛ-
sobit dramatické zv˘‰ení poãtu
bankrotÛ u dodavatelÛ. „Tûsnû spo-
lupracujeme s nákupními oddûlení-
mi na‰ich prestiÏních konkurentÛ,
abychom podpofiili dodavatele, ktefií
mají potíÏe,“ fiekl Diess. „MoÏn˘m

fie‰ením je zvednout po urãité obdo-
bí ceny do doby, neÏ se najde jiné
fie‰ení,“ dodal Diess. „Byla by to
vÏdy ale v˘jimka a nikoli obecné
pravidlo.“

Dodavatelé sniÏují v˘robu, pro-
pou‰tûjí pracovníky a Ïádají  pracov-
níky pracující na pln˘ úvazek, aby
zÛstali doma, zatímco se snaÏí vypo-
fiádat s krizí. „JiÏ nyní se nacházíme
ve velmi obtíÏné situaci, která se
nyní zhor‰uje,“ fiekl pfiední odboro-
v˘ vyjednavaã v Francii.

Francouzská asociace dodavatelÛ
FIEV se obává toho, Ïe ru‰ení pra-
covních míst u dodavatelÛ ve Fran-
cii bude hor‰í neÏ se pfiedpovídalo.
„V tomto roce pfiijdeme o dal‰ích
nûkolik tisíc pracovních míst a pro-
padneme se na úroveÀ, která se
pÛvodnû oãekávala v letech 2009 aÏ
2010,“ uvedl president FIEV Armand
Batteux.

Navzdory velkému propadu v pro-
deji nov˘ch automobilÛ se mnoho
automobilek snaÏilo na pafiíÏském
autosalonu mluvit o své budoucnos-
ti pozitivnû.Takov˘ optimismus fiada
v˘konn˘ch pfiedstavitelÛ dodavatelÛ
nesdílí.

„Myslím, Ïe z roku 2009 mám vût-
‰í obavy neÏ nûktefií mí zákazníci,“
fiekl nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedstavitel
spoleãnosti Dura Automotive Tim
Leuliette. Znepokojen je také nejvy‰-
‰í ‰éf firmy Bosch Franz Fehren-
bach. „Rok 2009 bude skuteãnû vel-
mi obtíÏn˘,“ fiekl, „ protoÏe se v té
dobû projeví zv˘‰ení cen.“

Leuliette fiíká, Ïe jedním klíãem
pro pfieÏití bude dostatek
dostupn˘ch finanãních prostfied-
kÛ. „Likvidita bude kralovat,“
fiekl. Ti, ktefií budou mít hotové
peníze, udûlají pravdûpodobnû
koupi století.“ v

LUCA CIFERRI,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Pfied osmi lety jsem letûl do Detroi-
tu, abych udûlal rozhovor s Jacque-
sem Nasserem, b˘val˘m nejvy‰‰ím
v˘konn˘m fieditelem spoleãnosti
Ford Motor Company, jenÏ tehdy pfie-
tváfiel druhou nejvût‰í automobilku
na svûtû.

Nasser mûl pfiímoãarou a vizionáfi-
skou povahu.Je pravda,Ïe mûl moÏná
aÏ pfiíli‰ mnoho vizí.Uprostfied v‰eho
rozruchu s novou ekonomikou zapo-
mnûl na hlavní náplÀ podnikání For-
du: v˘robu a prodej osobních a uÏit-
kov˘ch automobilÛ. Nasser byl nako-
nec vyhozen a do neúspû‰né restruk-
turalizace Fordu se pustil Bill Ford.

Stojí za to si setkání s Nasserem
pfiipomenout, protoÏe on nastínil

své pfiedstavy o tom, co by se mohlo
s odvûtvím stát po globální krizi
automobilového prÛmyslu. Nasse-
rÛv názor byl prost˘:

Novou globální boufii pfieÏijí pou-
ze ti silní.

A silní nutnû nemusí znamenat velcí.
Musel jsem se smát, kdyÏ svou vizi

vysvûtloval. Konec koncÛ v dobû
konsolidace má velká, tlustá koãka
tendenci dostat hubenou, malou
my‰.Av‰ak po osmi letech se musím
omluvit. Jacqu, mûl jste pravdu.Také
my‰i mohou sníst koãku.

V dubnu 2000 Nasser urãil tfii
typy hráãÛ v rámci tohoto prÛmy-
slového odvûtví: Velkou ‰estku:
General Motors, Ford, DaimlerChrys-
ler,Toyota,Volkswagen a Renault-Nis-
san; men‰í nezávislé hráãe jako jsou
BMW, Honda a PSA/Peugeot-Citroën

a satelity Velké ‰estky, jako jsou Fiat,
Mitsubishi a Suzuki.

Podívejte, co se pak stalo.
– drobné Porsche spolklo nejvût‰í

evropskou automobilovou skupi-
nu VW

– indick˘ koncern Tata koupil od
Fordu Jaguar a Land Rover 

– investofii z oblasti Perského zálivu
získali Aston Martin

– ãínské spoleãnosti vyrábûjí auto-
mobily znaãek Rover a MG

– dvû nejvût‰í automobilky, GM
a Ford, pfiicházejí o peníze, o hod-
nû penûz

– Daimler po prodeji Chrysleru sní-
Ïil své ambice, pokud jde o objem
v˘roby

– skupina Premium Automotive
Group v rámci Fordu, kterou dal
dohromady Nasser, uÏ neexistuje

Nastává chvíle, abych pfiipustil, Ïe
jsem se m˘lil.

Nabídl bych vám novou vizi, ten-
tokrát o globálním zmatku. Je obec-
nû známé, Ïe kdyÏ jdou dolÛ trhy, je
ãas nakupovat.

GM, Ford a Chrysler jsou dole.
Jak˘koli kupec by je teì mohl zís-

kat za extrémnû nízkou cenu.
Kdo se chystá nakupovat? MoÏná

my‰ z âíny nebo Indie nebo Ruska.
ZÛstaÀte na pfiíjmu.
Tyto my‰i si jiÏ moÏná velké koãky

z Detroitu vyhlédly. v

KEITH CRAIN

Stephen Feinberg, ‰éf firmy Cerbe-
rus Capital Management, pfiichází
o takové mnoÏství penûz, jaké se
vymyká jeho nejhor‰ím pfiedstavám.
Chrysler stál jeho a jeho klienty
miliardy dolarÛ.

Byli dostateãnû dom˘‰liví na to,
aby si mysleli, Ïe bez mrknutí oka
vydûlají miliardy. Nevûdûli, jak ‰pat-
nû vybaveni jsou na to, aby vedli
automobilovou spoleãnost.

Bûhem nûkolika uplynul˘ch mûsí-
cÛ je Chrysler na prodej a Cerberus
musí pfiesto hledat kupce. Cerberus
nabízí spoleãnost ke koupi bezv˘s-
lednû po celém svûtû.

Zdá se, Ïe dokonce i v˘mûna
s General Motors nikam nepovede,
neboÈ ãlenové správní rady GM se
podle v‰eho nakonec vzchopili
a fiekli vedení spoleãnosti ne.

Propojení Chrysleru s GM by bylo
jedním z nejhor‰ích nápadÛ, s jak˘m
kdo za dlouhou dobu pfii‰el. Pfiíli‰
mnoho prodejcÛ, pfiíli‰ mnoho zna-
ãek, pfiíli‰ mnoho zamûstnancÛ, pfií-
li‰ mnoho dluhÛ a pfiíli‰ málo penûz
na cokoli – jen si pfiedstavte takovou
kombinaci.

Chrysler má pro nûkoho cenu,
zejména kdyÏ si uvûdomíme,Ïe prav-
dûpodobnû nebude stát pfiíli‰ mno-
ho. Prostû pfiijmûte gazilion dolarÛ

dluhu a mÛÏe to b˘t va‰e. Mûli byste
ale mít hluboké kapsy.Automobilové
spoleãnosti, a to zejména ty co upa-
dají, potfiebují ke svému uzdravení
velké mnoÏství penûz.

Chrysler pravdûpodobnû má pro
nûkolik pfiípadn˘ch kupcÛ svou cenu.
âíÀané by zajisté ocenili prodejní síÈ
a znaãku Jeep. A málokdo mÛÏe
popfiít, Ïe lidé od  Chrysleru mají
pozoruhodn˘ talent.âíÀané mají pení-
ze na podporování takov˘ch snah.

Vábivou pfiitaÏlivost to má pro
Carlose Ghosna, kter˘ zoufale touÏí
mít tfietí, severoamerickou, nohu
pro svou alianci Renault-Nissan. Má
s tûmito dvûma spoleãnostmi plné

ruce práce, ale zprávy z tisku fiíkají,
Ïe navrhuje koupi zhruba 20 %
Chrysleru.

Jedna vûc je jistá. Chrysler je opût
ve hfie.Cerberus prostû nemá znalosti
nebo zdroje, aby dokázal podporovat
tak velkou a obtíÏnou akvizici jakou
je Chrysler. Lidé z Cerberu se zoufale
snaÏí vymanit, neÏ je to stáhne dolÛ.
Zamûstnanci Chrysleru a prodejci si
zaslouÏí majitele, kter˘ po nûjak˘ ãas
vydrÏí a dokáÏe je uÏivit.

Ve Washingtonu a na Wall Streetu
je oblíbené heslo: „Pfiíli‰ velk˘, aby
padl.“ Vûfiím, Ïe to platí pro americ-
k˘ domácí automobilov˘ prÛmysl.

Ale pochybuji o tom. v

Nasserova vize byla správná

Prostě postavte ceduli „Na prodej“

Dodavatelé bojují o přežití
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Kia Magentis: Proměna
luxusu

Kia pfiipravila modernizovanou
podobu velkého pûtimístného seda-

nu s pohonem pfiedních kol Magen-
tis. PfiijíÏdí s nov˘m stylem a boha-
tou standardní v˘bavou, zahrnující
RDS rádio s CD pfiehrávaãem kom-
patibilním s MP3 a s pfiípojkou na
vnûj‰í pfiístroje. Nov˘ styl byl navr-
Ïen v Koreji poprvé pod dohledem
nejvy‰‰ího ‰éfa designu Petera
Schreyera. Nov˘ Magentis je dlouh˘
4800 m pfii rozvoru 2720 mm a jeho
zavazadlov˘ prostor má objem 425 l.
Nabízet se bude s motory se zv˘‰e-
n˘m v˘konem – dvoulitrov˘m turbo-
dieselem, kter˘ má nyní v˘kon
110 kW, a dvûma záÏehov˘mi moto-
ry 2,0 a 2,7 l. Dvoulitr s promûnli-
v˘m ãasováním rozvodu Dual CVVT

a promûnliv˘m sáním dosahuje v˘ko-
nu 120 kW.Vrchol nabídky pfiedsta-
vuje motor V6 2,7 l Mu CVVT s v˘ko-
nem 142 kW.

Seat Exeo: Vykročení
do nových sfér

Na autosalonu v PafiíÏi Seat pfied-
vedl dal‰í zásadní model, kter˘m od
jara 2009 roz‰ífií svou nabídku smû-
rem vzhÛru – sedan stfiední tfiídy
Exeo. S klasickou tfiíprostorovou

karoserií chce oslovit pfiedev‰ím
zákazníky na svém domácím trhu,
protoÏe ·panûlsko je jednou z mála
západoevropsk˘ch zemí, kde se ten-

to typ karoserie stále dobfie prodá-
vá. Seat Exeo vznikl s vyuÏitím kon-
strukãních prvkÛ Audi A4. Je dlouh˘
4661 mm pfii rozvoru 2642 mm

a jeho zavazadlov˘ prostor má
objem 460 l. Pût ze ‰esti nabízen˘ch
motorÛ (dva záÏehové a v‰echny tfii
vznûtové) budou vybaveny pfieplÀo-
váním.

Renault Sandero
Stepway: Terénní Dacia

Renault nabízí pro region Merco-
sur v JiÏní Americe, kter˘ zahrnuje
Brazílii, Argentinu a Uruguay, vÛz
Sandero Stepway, coÏ je varianta
hatchbacku Dacia Sandero pro
mûstské zákazníky, hledající vozidlo
s asertivní a typickou stylizací. Nic-
ménû jeho charakter urãují robustní
stylistické rysy.Verze Sandero Step-
way byla vyvinuta pfiedev‰ím kvÛli
zaji‰tûní potfieb brazilského trhu.
Vyrábût se proto bude v továrnû
Renaultu v Curitibû, pohání ji nejv˘-
konnûj‰í motor na bioetanol 16V
Hi-Flex 1,6 l o v˘konu 82 kW. Brzy
bude k dispozici i záÏehová jednot-

ka na benzin pro modely urãené
pfiedev‰ím pro Argentinu.V Latinské
Americe se bude tato verze, stejnû
jako hatchback Sandero a sedan

Mitsubishi Lancer
SportBack

Mitsubishi doplnilo modelovou
fiadu Lancer o pûtidvefiovou karose-
rii hatchback nazvanou SportBack
a sportovní variantu Ralliart, která
se bude nabízet jako sedan i hatch-
back. Prezentace se odehrála
v rallyecrossovém areálu v Sosnové,
kde se kromû jízd s vozy Lancer
SportBack po blízkém okolí nabízelo
rovnûÏ svezení po závodní trati, a to
i s verzí Lancer Evolution. Kromû

toho byla moÏnost vyzkou‰et také
terénní modely znaãky pfii jízdû po
lesních cestách a v extrémním teré-
nu.

Audi Q5
Pro pfiedstavení kompaktního

SUV Audi Q5 vybrala agentura

AC&C moderní restauraci Statenic-
k˘ ml˘n. Prezentace byla spojena
s jízdními zkou‰kami nového vozu
a pfiedáním supersportu Audi RS8

závodnímu t˘mu BRT pro pfiedvádû-
cí jízdy VIP hostí bûhem okruho-
v˘ch závodÛ.

Seat Ibiza SportCoupé
Sportovní charakter vozu Seat Ibi-

za SportCoupé podtrhla volba místa

jeho statického pfiedstavení v novém
sportovním komplexu Volcano
v praÏské ulici K Sopce.

Renault Laguna Coupé
a Thalia

Renault má hodnû nabit˘ podzim.
Krátce po sobû pfiedstavil dvû

v˘znamné novinky na obou stra-
nách cenového spektra – extrémnû
levn˘ sedan Thalia a exkluzivní
sportovní verzi svého modelu stfied-
ní tfiídy Laguna Coupé. Zatímco
pfiedstavení modelu Thalia nabízelo
i fiadu vozÛ k jízdním zkou‰kám, sta-
tickou prezentaci Laguny Coupé
zpestfiilo taneãní vystoupení. Zají-
mavé je, Ïe se Renault v obou pfiípa-
dech se‰el pfii v˘bûru místa s jin˘mi
znaãkami - Thalia o pár hodin pfied-
bûhla ve Statenickém ml˘nû Audi
Q5, zatímco Laguna Coupé v praÏ-
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ské restauraci SOHO následovala
krátce po pfiedstavení nov˘ch vozÛ
Murano a Qashqai+2 alianãního
partnera Nissanu.

Škoda Octavia
âeská premiéra modernizované

podoby ·kody Octavia se uskuteãni-

la spoleãnû s mezinárodní prezenta-
cí. Kromû jízd mezi Prahou a Plzní
po krásn˘ch cestách kolem Beroun-
ky bylo pfiedstavení vozu spojeno
s ukázkami základních postupÛ prá-
ce designérÛ – od prvních návrhÛ
pfies poãítaãovou vizualizaci aÏ po
vytvofiení tfiírozmûrné makety
z modeláfiské hlíny. Svou práci pfii-
tom pfievedl autor návrhu karoserie
Zdenûk Cibulka.

Subaru Forester Boxer
Diesel

Zajímavé prostfiedí zvolilo Subaru
pro pfiedstavení nové verze modelu

Forester vybavené vznûtov˘m moto-
rem s protibûÏn˘mi písty. Prezenta-
ce se odehrála v areálu spoleãnosti
âeská rafinérská, odkud se dodává
v˘znamná ãást nafty pro ãerpací sta-
nice. Pfiedstavení vozu bylo spojeno
s moÏností seznámit se s moderním
v˘robním procesem v rafinérii
i s jízdami po okolních silnicích.

Citroën C4
Citroën si pro pfiedstavení moder-

nizované podoby kompaktního
modelu C4 vybral prostor testovací-
ho okruhu u Bûlé pod Bezdûzem.
Kromû jízd na uzavfiené trati bylo

moÏné vÛz vyzkou‰et i po silnicích
b˘valého vojenského prostoru.
K tomu byla pfiipojena moÏnost jíz-
dy na buggynách v terénu.

Opel Insignia
PraÏská Autoshow byla místem,

kde se poprvé vefiejnosti u nás

pfiedstavilo nûkolik vozÛ, napfi. ·ko-
da Octavia,Volkswageny Golf a Sci-
rocco ãi Seat Ibiza SC. Opel tuto pfií-
leÏitost vyuÏil k oficiální prezentaci
nového modelu stfiední tfiídy Insig-
nia. v

Logan, prodávat pod znaãkou
Renault.

Bolloré  B0: Nenápadná
revoluce

Pûtidvefiov˘ koncept B0 zaujal na
autosalonu v PafiíÏi pfiedev‰ím pro-
to, Ïe jeho karoserii navrhlo studio
Pininfarina. JenÏe na tomto vozidle
je pozoruhodn˘ pfiedev‰ím jeho
systém pohonu. Francouzsk˘ v˘rob-
ce akumulátorÛ a vozidel s elektric-
k˘m pohonem Bolloré jako vÛbec
první vyuÏívá kombinaci akumuláto-
rÛ s tzv. superkondenzátory, díky
ãemuÏ má dojezd aÏ 250 km pfii
schopnosti dosahovat rychlosti aÏ

130 km/h. BezúdrÏbové akumuláto-
ry BatScap navíc pouÏívají revoluãní
technologii LMP (Lithium Metal
Polymer). V osobním automobilu
poprvé pouÏité superkondenzátory
se vyuÏívají pro rekuperaci energie
pfii brzdûní. Kromû dobíjení ze
zásuvky má B0 jako doplÀkov˘ zdroj
energie na stfie‰e a na kapotû solární
panely. Vozidlo se bude za pouÏití
dodávek z továren Bolloré ve fran-
couzském Quimperu a kanadském
Montrealu od konce pfií‰tího roku
kompletovat u Pininfariny v Turínû-
Cambianu. Spoleãnost Bolloré
zamûstnává 35 000 lidí a má roãní
obrat 10 miliard USD.Tímto projek-

tem Bolloré zachránilo karosárnu
Pininfarina pfied zánikem.

BMW X1: Správné
načasování

BMW vystavilo koncept nejmen-
‰ího ze své fiady exkluzivních SUV.
BMW X1 se bude vyrábût v Lipsku
a prodávat se zaãne koncem pfií‰tí-
ho roku.Vedle X3, X5 ãi X6 ponû-
kud postrádá jejich eleganci, takÏe
mezi pfiíznivci znaãky velké nad‰e-
ní sv˘m vzhledem nebudí. Ostatnû
podobnû byl s rozpaky pfiijat i jeho
sestersk˘ model koncept Mini Cros-
sover, vybaven˘ posuvn˘m druh˘m
párem dvefií a vytvofien˘ na stejné
platformû jako X1 (ov‰em Mini má
samozfiejmû pohon pfiedních kol,
zatímco u X1 se sází na klasiku).
Tento vÛz bude pro BMW od roku
2010 vyrábût rakouská automobilka
Magna Steyer. Model X1 pfiichází
pro BMW ve správnou chvíli, proto-
Ïe vzhledem k propadu zájmu

o velká SUV byl zru‰en pfiipravova-
n˘ projekt modelu X7. v
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Zv˘‰ení produkce si vyÏádá inves-
tice do úprav v˘robní linky. Na
koneãné montáÏi bude mj. potfieba
instalovat 11 v˘robních zafiízení za
17,5 milionu Kã. Nejvût‰í investice
ale budou smûfiovat do lakovny.
K úpravám musí dojít i ve svafiovnû,
kde jsou roboty na hranici sv˘ch
moÏností.Úpravou v˘robních proce-
sÛ a nasazením vût‰ího poãtu pra-
covníkÛ (nikoliv vût‰í intenzitou
práce ãi vût‰ím zatíÏením, ale rozlo-
Ïením práce na více lidí) se zkrátí

takt linky finální montáÏe ze souãas-
n˘ch 57 na 55 s.Tím se TPCA dosta-
ne na absolutní svûtovou ‰piãku,
protoÏe rychlej‰í o 2 aÏ 3 s je na svû-
tû uÏ jen závod Toyoty v Takaoce, ale
tam na montáÏi vyuÏívají v mnohem
vût‰í mífie práce robotÛ.

Na tomto projektu je pozoruhod-
né i to, Ïe z 95 % vznikl vlastními
silami pracovníkÛ TPCA bez pomoci
matefisk˘ch firem a spoleãnost
TPCA si také sama zajistila jeho
financování.

Naprostá vût‰ina produkce TPCA
(pfiesnû je to 99,5 %) smûfiuje na
v˘voz, pfiedev‰ím do Itálie, Francie,
Velké Británie, Nûmecka a Nizozem-
ska, kde se prodává 75 % vozÛ.

„Poptávka po na‰ich vozech na
trzích západní Evropy neustále stou-
pá. Zákazníci mûní své priority a stá-
le více Ïádají kvalitní automobily
s niÏ‰í spotfiebou pohonn˘ch hmot
a niÏ‰ími emisemi. Napomáhá tomu
i legislativa v fiadû zemí, podporující
vozy ‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí.
Spoleãnost TPCA je v tomto ohledu

uÏ pût let na ‰pici v˘voje, protoÏe
její vozy byly jako první od samotné-
ho poãátku koncipovány jako hos-
podárné a ekologické. Tato auta
pfiedbûhla svou dobu a jsou u zákaz-
níkÛ oblíbená,“ fiekl viceprezident
TPCA pro v˘robu Jifií âern˘.

„Na‰e matefiské firmy na nás kla-
dou striktní poÏadavky s ohledem
na sniÏování v˘robních nákladÛ
a úsporná opatfiení. Dafií se nám tyto
poÏadavky plnit. Pfied pûti lety bylo
na‰ím cílem vyrábût 280 000 vozÛ

roãnû, zmûnou pracovního kalendá-
fie jsme mohli od roku 2005 ná‰ cíl
posunout na 300 000 vozÛ.V roce
2006 se díky zv˘‰ení poãtu pracov-
níkÛ podafiilo posunout cílovou hra-
nici na 320 000 vozÛ a tuto hranici
letos pravdûpodobnû i pfiekonáme,
nicménû stále je to málo. Proto jsme
se rozhodli investovat do v˘roby
abychom bûhem zimy a jara dosáhli
dal‰ího zv˘‰ení objemu v˘roby,
o 20 000 vozÛ, takÏe od ãervna
2009 budeme pracovat s roãní
v˘robní kapacitou 340 000 vozÛ,“
vysvûtluje Jifií âern˘.

Na roz‰ífiení v˘roby v Kolínû je ale
pozoruhodná je‰tû jedna vûc, doka-
zující, Ïe TPCA není pro âeskou
republiku ani zdaleka pouh˘m vyu-
Ïíváním laciné pracovní síly, jak se
obãas z neznalosti tvrdí.„Projekt
roz‰ífiení v˘roby vznikl v TPCA
v dubnu a v ãervnu byl schválen
v Nagoji. Pln˘ch 90 % zmûn techno-
logií je v reÏii TPCA a zmûny proce-
sÛ jsou z 95 % dílem specialistÛ
a inÏen˘rÛ TPCA, nikoliv matefisk˘ch
firem. Dobr˘m signálem je uznání
na‰í schopnosti vyrovnat se s tak
velk˘m projektem bez potfieby
matefisk˘ch firem,“ fiíká s pochopi-
telnou hrdostí âern˘. „Úspû‰nost
tohoto projektu pfiispûje k rozhodo-
vání o budoucnosti na‰í továrny,“
dodává manaÏer TPCA pro lidské
zdroje Vadim Petrov.Vedení matefi-
sk˘ch firem uÏ samozfiejmû uvaÏuje
o podobû nástupce souãasn˘ch troj-
ãat. Pokud v‰e pÛjde podle oãekává-
ní, tak by souãasná zástavba areálu
mohla b˘t v budoucnu malá, nicmé-
nû rezervy pro dal‰í roz‰ifiování zde
jsou.

Zajímavé v souãasné globální eko-
nomické krizi je, Ïe financování
celého projektu si zaji‰Èuje samotná

spoleãnost TPCA. „Problém se zaji‰-
tûním finanãních zdrojÛ jsme nemû-
li,“ dodává âern˘.

Pro miniauta z TPCA pfiichází asi
80 % dodávek z âeské republiky, pfii-
ãemÏ 90 % dodavatelÛ sídlí do vzdá-
lenosti 100 km od továrny. Proto
TPCA pfiipravilo také investici ve
v˘‰i ‰esti milionÛ eur do roz‰ífiení
v˘roby tûchto subdodavatelÛ.

Pfies v‰echny úspûchy tfii automo-
bilky, podílející se na tomto spoleã-
ném projektu, neusínají na vavfií-
nech a na zaãátku prosince pfiedsta-
ví modernizovanou podobu kolín-
sk˘ch trojãat.Aã jejich prodej neu-
stále roste, po ãtyfiech letech dospû-
la do stádia, kdy je potfieba oÏivit
jejich vzhled. Jedná se ale jen o kos-
metické zmûny, které se t˘kají jen
plastov˘ch prvkÛ, nikoliv plecho-
v˘ch dílÛ karoserie a nevyÏadují
tedy vût‰í zmûny ve v˘robû. Nová je
pfiedev‰ím maska chladiãe osazená
chromovan˘mi detaily ve snaze
omladit v˘raz vozu.V interiéru byly
pouÏity nové obkladové materiály
a potahy korespondující s nov˘mi
barvami karoserií. U tfiíválcového lit-
rového motoru bylo dosaÏeno sníÏe-
ní spotfieby o 2 % na 4,5 l/100 km,
spojené se sníÏením emisí CO2 ze
109 na 106 g/km. v
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Organizace AutoBest je jedinou
mezinárodní nezávislou porotou,
která se zamûfiuje na zemû stfiední
a v˘chodní Evropy s rozvíjejícími
se trhy. Hledá automobil, kter˘ by
byl nejlep‰í nabídkou pro prÛmûr-
ného zákazníka v regionu. Porota
rovnûÏ vûnuje pozornost rozvoji
automobilového prÛmyslu v této
oblasti. Porota provûfiuje a hodno-
tí investice, nabídku nov˘ch pra-
covních pfiíleÏitostí pro obyvatel-
stvo, vûnování finanãních pro-
stfiedkÛ na ekologické iniciativy
a podporu rozvíjejících se regionÛ
v Evropû.

Pûti finalisty soutûÏe AutoBest
2009 se staly automobily Chevrolet
Aveo, Dacia Sandero, nov˘ Ford Fies-

ta, Mitsubishi Lancer a Renault Sym-
bol/Thalia.

Ocenûní v kategorii CompanyBest
2008 (Nejlep‰í spoleãnost 2008) za
dÛleÏité investice v regionu Auto-
Best, pfiedev‰ím v Rumunsku, získa-
la spoleãnost Ford of Europe.V loÀ-
ském roce se jí podafiilo pfievzít
b˘valou továrnu znaãky Daewoo
v Craiovû na jihu Rumunska. Jejím
cílem je do roku 2012 vyrobit
300 000 vozÛ a stejn˘ poãet moto-
rÛ. Pfií‰tí rok bude v Craiovû zaháje-
na v˘roba Fordu Transit Connect. Do
roku  2010 se v˘hradnû v této továr-
nû bude vyrábût úplnû nov˘ auto-
mobil ze segmentu B.

Pro ocenûní ManBest 2008 (Osob-
nost 2008) byl zvolen nejvy‰‰í fiedi-

tel pro marketing skupiny Fiat
Group a nejvy‰‰í v˘konn˘ ‰éf znaãek
Alfa Romeo a Abarth Luca de Meo.
Stál za úspûchem znaãky Fiat souvi-
sející s neuvûfiiteln˘m nástupem
modelu 500 po celém svûtû a má
zásluhu na oÏivení znaãky Abarth.

Ocenûní EcoBest 2008 za pfiínos
pro ekologii získal Seat Ibiza Ecomo-
tive. Je to první automobil, kter˘
mÛÏe b˘t homologován pro mûstsk˘
provoz, neboÈ jeho emise CO2 dosa-
hují 98 g/km. Je pûtidvefiov˘ a je
vybaven klimatizací. Nová Ibiza Eco-
motive ocenûní získala pfied auto-
mobily jako jsou Ford Fiesta Econe-
tic nebo Toyota iQ. Je tfieba pfiipo-
menout, Ïe organizace AutoBest toto
ocenûní zavedla uÏ na poãátku své

existence v roce 2001, tedy dávno
pfiedtím, neÏ nastal souãasn˘ shon
po ekologick˘ch automobilech.

Ocenûní SafetyBest 2008 (Nejlep‰í
bezpeãnost 2008) získala Toyota za
svá prvenství na tomto poli. Nov˘
model iQ je prvním automobilem
na svûtû vybaven˘m stropním airba-
gem na zadním oknû a také nová
generace modelu Avensis souãasnû
nabízí ve svém segmentu unikátní
úroveÀ bezpeãnosti.

Ocenûní TechnoBest (Nejlep‰í
technick˘ pokrok), zavedené pfied
dvûma roky, putuje do ·kody Auto za
„prostû chytré“ dvojité dvefie Twin-
Door u nové ·kody Superb. Jedná se
o praktické, pÛsobivé technické
fie‰ení. v

Ceny AutoBest

v pokračování ze strany 1

TPCA zvyšuje výrobu

Vývoj výroby v TPCA
rok produkce (ks)

2005 103 819

2006 293 650

2007 308 478

2008 (cíl) 320 000

2009 (plán) +320 000

2010 (plán) 340 000
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Octavia se v roce 1996 stala prv-
ním modelem vyvinut˘m ve vlastní
reÏii poté, co se mladoboleslavská
automobilka spojila s koncernem
Volkswagen.

ZvaÏovaly se obvyklé detailní úpra-
vy vzhledu.Nakonec byl ze tfií návrhÛ
zvolen ten nejradikálnûj‰í,znamenající
nejen zásadní promûnu designu vozu,
ale vyÏadující dokonce zmûny lisova-
cích nástrojÛ. Zmûnûno bylo pln˘ch
30 % dílÛ. Promûna stylu je natolik
v˘znamná, Ïe lze skuteãnû mluvit
o nové Octavii,protoÏe podobné zmû-
ny se u jin˘ch znaãek v poslední dobû
oznaãují jako nová generace. Zákla-
dem vozu,kter˘ vznikl ve v˘vojovém
stfiedisku ·kody Auto, je samozfiejmû
i nadále modulová platforma, kterou
pouÏívají mj.Volkswageny Golf (a to
jak dosavadní 5., tak i nyní pfiicházející
nové 6.generace), Jetta aTouran,Audi
A3 ãi Seaty Toledo aAltea.

Autorem návrhu nové karoserie je
Zdenûk Cibulka z designérského
stfiediska ·kody Auto.

Zmûny vzhledu se t˘kají obou
karosáfisk˘ch verzích, tedy jak lift-
backu, tak i kombi, a postupnû zahr-

ne i verze 4x4 vãetnû varianty Scout
a sportovní RS.

Nabídku pohonn˘ch jednotek roz-
‰ífiil motor 1,4 TSI o v˘konu 90 kW,
kter˘ se jiÏ objevil i v modelu
Superb. Na pfiání jej lze kombinovat
se sedmistupÀovou dvouspojkovou
samoãinnou pfievodovkou DSG.Také

záÏehov˘ motor 1,8 TSI/118 kW se
nyní nabízí se sedmistupÀovou pfie-
vodovkou DSG.

·koda Octavia má tûÏi‰tû v˘roby
v Mladé Boleslavi, montuje se rovnûÏ
v Indii (pod jménem Laura), v Rusku,
na Ukrajinû, v Bosnû a od leto‰ního
jara také v Bratislavû. Od dubna 2007

se rozebûhla licenãní produkce toho-
to vozu také v âínû,kde se vyrábí pod
jménem Mingrui.V ruské Kaluze se
nová Octavia stane prvním zde kom-
pletnû vyrábûn˘m modelem. Letos
bude s pfiedpokládan˘mi dodávkami
360 000 vozÛ Octavia nejprodávanûj-
‰ím modelem znaãky ·koda. v

VLADIMÍR RYBECKÝ

v pokračování ze strany 1

Škoda Octavia překvapila

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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Do konce roku by mûlo b˘t
v No‰ovicích vyrobeno 14 000 vozÛ
typu i30. Z tohoto poãtu bude pro
ãesk˘ trh urãeno 500 automobilÛ.
Podle tiskové mluvãí spoleãnosti
Hyundai Motor Czech Veroniky
Jakubcové je v rámci tohoto mnoÏ-
ství pfiipraveno 300 kusÛ speciální
limitované série i30 oznaãené Made
in CZ. Tato verze bude vybavena
záÏehov˘m motorem 1,4 l s v˘ko-
nem 89 kW a exkluzivní v˘bavou
vãetnû klimatizace a osmi airbagÛ.

Krok za krokem
Po hatchbacku i30 se od prvního

ãtvrtletí 2009 v˘roba roz‰ífií také
o verzi kombi i30 CW. Koncem roku
2009 pfiijde do v˘roby tfietí modelo-
vá fiada.Tou by mûlo b˘t malé MPV,
které bude nástupcem modelu Mat-
rix. Podle posledních zpráv se ale
zaãne nejprve s vozem této katego-
rie se znaãkou Kia, zatímco nástup-
ce Matrixu se znaãkou Hyundai se
zaãne vyrábût aÏ v roce 2011. Cel-
kem by mûlo b˘t v roce 2009
v No‰ovicích vyrobeno 180 000
vozÛ, z ãehoÏ bude 15 aÏ 20 tisíc
MPV.

Jihokorejská automobilka buduje
svÛj první evropsk˘ závod ve slez-
sk˘ch No‰ovicích od loÀského bfiez-
na. Do stavby investuje celkem 1,1
miliardy eur. Zámûrem je v první fázi
dosáhnout produkce 200 000 auto-
mobilÛ roãnû a od roku 2011 se má
v˘roba zv˘‰it o dal‰ích 100 000
vozÛ roãnû.V první fázi, která bude
zavr‰ena v bfieznu 2009, má mít
továrna 2750 zamûstnancÛ, coÏ je
asi o tisíc lidí více neÏ souãasn˘ stav.
Od roku 2011, po dokonãení fáze II,
by se na v˘robû automobilÛ mûlo
podílet 3400 lidí. Pro fázi II bude
roz‰ífiena v˘roba pfievodovek, coÏ si
vyÏádá dal‰í investici ve v˘‰i 130

milionÛ eur. Celkem tedy v˘stavba
celé továrny pfiijde HMC na 1,12
miliardy eur.

Hyundai uÏ v no‰ovickém závodû
od konce fiíjna 2008 vyrábí pfievo-
dovky urãené rovnûÏ pro závod Kia
Motor Slovakia v Îilinû. Ze Îiliny do
No‰ovic se naopak dodávají motory.
Blízkost sesterského závodu Kia

Motors Slovakia a jeho snadná
dopravní dostupnost byla jednou
z rozhodujících pfiedností, které roz-
hodly pro v˘bûr No‰ovic. Podobnû
blízko jsou ve Spojen˘ch státech
závody Hyundaie v Alabamû a Kia
Motors v Georgii.

Spoleãnost Hyundai byla zaloÏena
v roce 1967.Automobily vyrábí na
tfiech kontinentech. Asi polovina
z nich (1,7 milionu v roce 2007)

vyjíÏdí z trojice jihokorejsk˘ch tová-
ren v Ulsanu, Asanu a Jeonju, pfii-
ãemÏ závod v Ulsanu je s roãní pro-
dukcí 1,5 milionu vozÛ nejvût‰ím
v˘robním závodem na svûtû vÛbec.
Dal‰í továrny má Hyundai Motor
v Chennai v Indii, odkud se i k nám
dováÏejí malé modely i10 a i20,
v Pekingu v âínû, kter˘ je urãen jen

pro domácí trh, v tureckém Izmiru,
kde se vyrábûjí modely H1,Accent
a Matrix, a v americkém Montgome-
ry ve státû Alabama.

Lidé
Jedním z rozhodujících kriterií pfii

v˘bûru lokality byl velk˘ potenciál
zamûstnancÛ v okolí. V dosahu do
30 minut cesty Ïije 600 000 obyva-
tel a dopravní spojení zde je velmi
dobré. Továrna proto mÛÏe plnû
vyuÏívat zdroje pracovních sil z nej-
bliÏ‰ího okolí a není odkázána na
zahraniãní pracovníky. MÛÏe dokon-
ce mít na budoucí zamûstnance
pomûrnû vysoké nároky.VyÏadován
je minimálnû v˘uãní list, a to bez
ohledu na obor vyuãení, a ãist˘
trestní rejstfiík. Ze 20 aÏ 25 uchaze-
ãÛ, hlásících se dennû v náborovém
stfiedisku v Ostravû, jich je po tes-
tech a pohovorech pfiijato jen okolo
30 %. PrÛmûrn˘ vûk zamûstnancÛ je
cca 30 let.V souãasné dobû je zde
podíl Ïen 23 %, ale ten postupnû
roste s tím, jak se roz‰ifiuje koneãná
montáÏ.

Pro maximální vyuÏití Ïelezniãní
dopravy je v areálu závodu osmiko-
lejové nádraÏí. Zkvalitnûní Ïelezniã-
ního spojení pfiitom dlouho para-
doxnû bránilo tzv. ekologické hnutí

Beskydãan. To zablokovalo rovnûÏ
v˘stavbu obchvatu Fr˘dku-Místku,
takÏe znaãná ãást nákladní dopravy
musí projíÏdût stfiedem tohoto mûs-
ta.

Areál závodu je obklopen 5 m
vysok˘m protihlukov˘m valem, tak-
Ïe továrna je pro okolí takfika nevi-
ditelná (a samozfiejmû i nesly‰itel-

ná). Okolo tohoto valu vede okruÏní
silnice, vyuÏívaná i pro místní dopra-
vu a umoÏÀující dopravu do v‰ech
ãástí závodu ze v‰ech stran. Díky
tomu je moÏné pfii v˘robû uplatÀo-
vat dva základní principy dodávek:
Just in Time, tedy bez potfieby skla-
dovacích prostor, a Just in Sequence
s pfiíjezdem kamionÛ pfiímo do
v˘robních hal, a to vÏdy ze strany,
kde je dodávka zapotfiebí, takÏe také
doprava v halách samotn˘ch je mini-
mální.

Výroba
Za Hyundaiem pfii‰lo do âeské

republiky 12 jeho subdodavatelÛ,
ktefií zde vytvofiili dcefiiné spoleã-
nosti, zamûstnávají ãeské pracovní-
ky a platí u nás danû. Subdodavatelé,
ktefií své komponenty vozí z vût‰í
vzdálenosti (jsou z Evropy, Koreje
i USA) vût‰inou vybudovali v blíz-
kém okolí mezisklady pro zaji‰tûní
plynul˘ch dodávek i v pfiípadû kri-
tick˘ch situací.

Na voze i30 vyrábûném v No‰ovi-
cích je 90 % dílÛ pocházejících ze
zemí EU, pfiiãemÏ z âeské republiky
a Slovenska je to 60 aÏ 70 % dodá-
vek.

Trojice nejdÛleÏitûj‰ích dodavate-
lÛ z fiad dcefiin˘ch spoleãností HMC

v pokračování ze strany 1

Hyundai v Nošovicích zahajuje výrobu
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má své v˘robní haly pfiímo v areálu
HMMC a své komponenty dodávají
pfiímo mostem na montáÏní linku.
Mobis zde sestavuje moduly pro
podvozky vãetnû náprav a pfiístrojo-
vé panely. Dymos tady vyrábí sedad-
la a Hysco pfiipravuje karosáfiské
plechy od dodavatele z Francie pro
lisovnu.

V˘robní takt linek je pod jednu
minutu. Podle jeho nastavení trvá
v˘roba vozu na no‰ovick˘ch linkách
20 aÏ 22 hodin.

Lisovna je v první fázi soustfiedûna
kolem jednoho lisu Hyundai Rotem
o tlaku 5400 t, protoÏe se zde vyrábí
jen 14 velkoplo‰n˘ch karosáfisk˘ch
dílÛ, zatímco malé ãásti se dováÏejí

od subdodavatele z Ostravy.AÏ roz‰í-
fiení v˘roby ve druhé fázi si vyÏádá
instalaci dal‰ího lisu.

Zajímavé je, Ïe vzhledem k tomu,
Ïe v˘roba plastov˘ch nárazníkÛ ve
Fr˘dku-Místku se teprve pfiipravuje,
vozí se tyto díly zatím z Koreje.

Pfiekvapující ve srovnání se Ïilin-
skou továrnou Kia Motors ve stejné
fázi zahájení v˘roby je zatím absence
zapojení zamûstnancÛ do systémÛ
fiízení jakosti. Zatím je zde samozfiej-
mostí zevrubná kontrola kvality spe-
cializovan˘mi pracovníky a podobnû
jako v KMS v Îilinû absolvuje kaÏdé
vyrobené auto jízdu po místní zku-

‰ební dráze. JenÏe v Îilinû byli v‰ich-
ni zamûstnanci zapojeni do systémÛ
fiízení jakosti je‰tû pfied oficiálním
zahájením v˘roby. Podle sdûlení tis-
kového mluvãího HMMC Petra VaÀ-
ka se samozfiejmû s vytváfiením
krouÏkÛ jakosti a dal‰ím zapojením
zamûstnancÛ do procesu zvy‰ování
kvality poãítá, ale zatím zde je‰tû
není. Nelze se zbavit dojmu, Ïe
zatímco v Îilinû bylo v‰e vedeno aÏ
takfika posedlostí po maximální kva-
litû, v No‰ovicích hraje hlavní roli
snaha maximálnû zkrátit ãas potfieb-
n˘ na uvedení ve‰kerého v˘robního
zafiízení do provozu. v

Počet zaměstnanců závodu HMMC v Nošovicích
období počet

listopad 2008 1805

konec 2008 2200

březen 2009 2750

2011 3400

Struktura zaměstnanců HMMC podle občanství
země počet

Česká republika 1730

Slovensko 39

Korea 24

Polsko 6

ostatní 6

Pozn.: v uvedeném počtu není zahrnuto 60 korejských manažerů, kteří jsou zde na pět let
jako zaměstnanci mateřské společnosti Hyundai Motor a nejsou  tudíž ve stavu HMMC
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Prvním zákazníkem, resp. zákazni-
cí se stala paní Daniela Nováková
z DrouÏkovic u Chomutova, které
manÏel tento vÛz zakoupil jako
vánoãní dárek pod stromeãek. Bíl˘
automobil Hyundai i30 z limitované
série „Made in CZ“ byl paní Daniele
Novákové pfiedán vãera, v úter˘
11. 11., bûhem slavnostního ceremo-
niálu v továrnû v No‰ovicích.
Z v˘robní linky sjel pro první zákaz-
nici automobil se záÏehov˘m moto-
rem 1,4 l o v˘konu 80kW, s pûtistup-
Àovou pfievodovkou a exkluzivní
v˘bavou vãetnû klimatizace a 8mi
airbagÛ.

Symbolick˘ klíã od automobilu
obdrÏela Daniela Nováková z rukou
generálního fieditele spoleãnosti
Hyundai Motor Czech, oficiálního
dovozce vozÛ Hyundai v âR, pana
ZdeÀka Fofita. Slavnostního pfiedává-
ní se rovnûÏ zúãastnil prezident
no‰ovického v˘robního závodu
Hyundai Motor Manufacturing
Czech, Eok-Jo Kim a prezident
Hyundai Motor Czech,Y. K. Oh. v

Český
Hyundai i30
pro prvního
zákazníka
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O PRODEJI A PŘIPRAVO-

VANÝCH NOVÝCH VOZECH

ZNAČKY TOYOTA NA ČES-

KÉM TRHU JSME HOVOŘI-

LI S MARTINEM PELEŠ-

KOU, OBCHODNÍM ŘEDI-

TELEM TOYOTA MOTOR

CZECH & SLOVAK REPUB-

LIC

A. MATĚJKA,
AUTO DATA & NEWS

Jak jste spokojen s prodejními
výsledky za devět měsíců
letošního roku? Výborná
prodejní čísla modelu Yaris asi
netřeba komentovat, ovšem
ostatní modely již tak úspěšné
nejsou. Na mysli mám zejména
model Auris, od něhož jste
pravděpodobně očekávali
mnohem více.

Celkovû jsem s v˘sledky za uply-
nulé období leto‰ního roku velmi
spokojen, extrémnû dobré prodeje
jsme zaznamenali paradoxnû ve sla-
b˘ch prázdninov˘ch mûsících
a v záfií, kdy jsme oproti pÛvodnímu
plánu dohonili mírn˘ propad za
celou první polovinu roku. Za
úspû‰n˘m prodejem v posledních
tfiech mûsících stojí na‰e nová ceno-
vá politika, zamûfiená takfika na
v‰echny modely a sílící kurz ãeské
koruny vÛãi euru a dolaru. Model
Yaris nám dûlá skuteãnû radost, je
na‰ím bezkonkurenãnû nejprodáva-
nûj‰ím modelem a tvofií aÏ 48 % cel-
kového odbytu vozÛ znaãky Toyota.
Prodejní ãísla modelové fiady Auris
pro mû nejsou zklamáním, naopak si
myslím, Ïe tento automobil je
v porovnání s konkurencí, která má
k dispozici i verze kombi a vozy
v úpravû N1, velmi úspû‰n˘.

Není z dlouhodobého pohledu
chybou, že jste svůj nový
hatchback označili názvem
Auris? Corolla přece byla
ikonou značky Toyota a jejím
prodejně vůbec nejúspěšnějším
modelem.

To mohu z pozice zastoupení spo-
leãnosti Toyota na ãeském trhu jen
tûÏko komentovat. Myslím si v‰ak, Ïe
se o zásadní chybu nejedná a Ïe
evrop‰tí zákazníci oznaãení Auris jiÏ
plnû akceptují.V minulosti se ostat-
nû i jiné znaãky rozhodly k podob-
nému kroku, napfiíklad Ford nahra-

dil legendární Escort modelem
Focus.

Velmi mě letos překvapil prodej
devadesáti hybridních vozů
Prius. Kdo si v Čechách tento
automobil převážně kupuje?

Ano, Prius je na ãeském trhu
pomûrnû úspû‰n˘, i kdyÏ tûch deva-
desát vozÛ je ve srovnání s nûkter˘mi
západoevropsk˘mi trhy pomûrnû
zanedbatelné ãíslo. Prodeji tohoto
vozu vûnujeme velkou pozornost
a v‰emoÏnû jej podporujeme, aniÏ by

byl vidût v reklamách ãi na billboar-
dech. O Prius mají nejvût‰í zájem
firemní zákazníci, kter˘m není lho-
stejn˘ vliv jejich ãinnosti na Ïivotní
prostfiedí. Nûkolik desítek vozÛ jsme
prodali spoleãnostem jako je napfií-
klad IKEA, Panasonic, Vodafone, ãi
PraÏská energetika.Co se t˘ká Priusu,
tak urãitû stojí za to zmínit, Ïe se
v druhé polovinû pfií‰tího roku chystá
na trh nástupce souãasného modelu.

Na nedávném pařížském
autosalonu jste představili tři
zcela nové modely – iQ, Urban

Cruiser a Avensis. Počítáte
s tím, že by se iQ někdy
objevilo i na našem trhu, a kdy
se v Čechách začnou prodávat
zbývající dva modely?

Nov˘ Avensis se na ãeském trhu
objeví v únoru pfií‰tího roku, Urban
Cruiser se zaãne u nás prodávat jen
o nûkolik mûsícÛ pozdûji, a to vãet-
nû dieselové verze s pohonem 4x4.
Model iQ je pro nás velk˘m otazní-
kem a musím fiíci, Ïe o jeho dovozu
zatím neuvaÏujeme, protoÏe si myslí-
me, Ïe ãesk˘ trh není pfiipraven na

podobn˘ typ automobilu. Zdej‰í
zákazníci v této cenové hladinû
zatím je‰tû upfiednostÀují spí‰e pofií-
zení vût‰ího vozu, neÏ investici do
technologick˘ch novinek a extrém-
nû nízk˘ch emisí.

Má, dle vašeho názoru, nový
model Avensis šanci stát se
v ČR typickým fleetovým
vozem a výrazněji promluvit do
prodejních statistik segmentu
vozů střední třídy?

Novou generací Avensisu hodlá-
me konkurovat vozÛm Ford Mon-

deo, VW Passat ãi ·koda Octavia
a do budoucna pochopitelnû poãí-
táme s tím, Ïe v˘raznûji promluvíme
i do boje o fleetové zákazníky.Aven-
sis bude jedním z prvních vozÛ
vybaven˘ch ‰estistupÀovou samo-
ãinnou pfievodovkou v dieselové
verzi a my si od nûj slibujeme pfie-
dev‰ím to, Ïe osloví stfiední a vy‰‰í
management firem.Avensis je sku-
teãnû moderní automobil s napros-
to nepfiehlédnuteln˘m designem
a jistû se v segmentu stfiední tfiídy
prosadí.

Jaké další novinky od vás
mohou čeští zákazníci očekávat
v nejbližší době?

Je‰tû v leto‰ním roce pfiedstavíme
v modelové fiadách Yaris a Auris zce-
la nov˘ záÏehov˘ motor 1,33 l vyba-
ven˘ ‰estistupÀovou pfievodovkou.
Pro Yaris navíc pfiipravujeme „lehãí
facelift“ a v této tfiídû zcela ojedinû-
lou technickou novinku v podobû
hospodárného a ekologického systé-
mu Stop and Start. V lednu 2009
uvedeme na trh nov˘ terénní pick-
up Hilux.Tímto vozem, kter˘ se ve
svûtû tû‰í obrovské popularitû, dopl-
níme na‰i off-roadovou fiadu a vûfií-
me, Ïe jeho prodej bude velmi
úspû‰n˘. Pro Hilux jsme totiÏ pfiipra-
vili opravdu zajímavou pofiizovací
cenu. Na konci roku 2009 se objeví
dlouhodobû oãekávan˘ model Land
Cruiser 120. v

Nový Avensis se jistě prosadí

V pfií‰tím roce

obohatí Toyota

ãesk˘ trh

o nûkolik

zajímav˘ch

modelÛ
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NOVINÁŘSKÁ POROTA

OCENILA NEJENOM STY-

LING, ALE I VYSPĚLÉ

TECHNOLOGIE A ŠPIČKO-

VOU BEZPEČNOSTNÍ

VÝBAVU 

Respektovaní motoristiãtí noviná-
fii ze 23 zemí Evropy rozhodli, Ïe
ãtyfikolov˘m králem pro rok 2009 se
stává nov˘ Opel Insignia: Insignia
získala titul „Automobil roku 2009“
(Car of the Year 2009/COTY 2009).

„Vût‰ina ãlenÛ odborné jury anke-
ty Car of the Year oceÀovala skvûl˘
styling nové Insignie, ale v pfiípadû
této novinky stfiední tfiídy z Rüssels-
heimu jde o víc neÏ o pouh˘ styl,“
stojí v hodnocení poroty COTY.
„Insignii charakterizuje ‰piãková
bezpeãnostní v˘bava, komfort a ‰iro-
ká ‰kála v˘konn˘ch a hospodárn˘ch
motorÛ. Bohatou standardní v˘bavu
lze roz‰ífiit o takové sofistikované
prvky, jako je napfi. kamerov˘ systém
„Opel Eye“, kter˘ dokáÏe ãíst

dopravní znaãky, elektronicky fiízen˘
podvozek FlexRide nebo adaptivní
svûtlomety AFL (Adaptive Forward
Lighting).“ 

„Jsme mimofiádnû py‰ní na to, Ïe
Insignia vybojovala titul „Automo-
bil roku“,“ fiíká Hans Demant, fiedi-
tel automobilky Opel. „Ocenûní je
potvrzením skvûlé práce na‰ich
designerÛ, konstruktérÛ a v‰ech
spolupracovníkÛ. Díky jim a jejich
kvalitní práci se Insignia stává
opravdovou vlajkovou lodí na‰í
znaãky.“

Porotu ankety „Car of the Year“
tvofií 59 zku‰en˘ch motoristick˘ch
publicistÛ ze 23 zemí Evropy. Ti
Insignii zvolili vítûzem ankety ze
skupiny 37 nominovan˘ch automo-
bilÛ. Celkem dvacet novináfiÛ umís-
tilo Insignii ve své volbû na první
místo.

Pfii volbû nejlep‰ího vozu pro rok
2009 hodnotili novináfii pfiedev‰ím
design, bezpeãnost, jízdní vlastnosti
a ovladatelnost a v˘konové paramet-
ry. „Technické inovace a „value-for-

money“, tedy hodnota za vynaloÏe-
né peníze, patfií také k velmi dÛleÏi-
t˘m faktorÛm,“ stojí v hodnocení
ankety COTY.

Nov˘ Opel Insignia se v showroo-
mech ãesk˘ch dealerÛ Opel objeví
zaãátkem pfií‰tího roku. Zákazníci
budou moci vybírat z celkem devíti
motorÛ, propojen˘ch se ‰estistupÀo-
v˘mi pfievodovkami (manuálními
i automatick˘mi), pfiiãemÏ v‰echny

agregáty plní emisní limity normy
Euro 5.

Aktuální úspûch Insignie je jiÏ tfie-
tím vítûzstvím znaãky Opel v anketû
Automobil roku.Prvním premiantem
se stal v roce 1985 Opel Kadett,
o dva roky pozdûji na tento úspûch
navázal Opel Omega. Pro zajímavost:
Insignia je prvním sedanem stfiední
tfiídy, kter˘ v anketû „Automobil
roku“ zvítûzil, od roku 1998. v
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Opel Insignia vítězem ankety Car of the Year 2009

Propad pokračuje

Z
d

ro
j:

A
IC

A

říjen říjen změna 01 až 10 01 až 10 změna

2008 2007 2008/07 2008 2007 2008/07

Belgie 42 998 46 150 -6,8 483 729 464 752 +4,1
Dánsko 11 327 14 533 -22,1 133 219 133 645 -0,3
Finsko 10 161 11 079 -8,3 128 714 119 767 +7,5
Francie 174 939 188 877 -7,4 1 750 703 1 712 238 +2,2
Irsko 1 748 3 849 -54,6 150 790 184 394 -18,2
Itálie 167 940 207 049 -18,9 1 879 165 2 134 755 -12,0
Lucembursko 4 488 4 688 -4,3 46 172 44 583 +3,6
Německo 258 814 281 845 -8,2 2 630 287 2 622 337 +0,3
Nizozemsko 41 943 42 251 -0,7 463 015 458 425 +1,0
Portugalsko 14 678 15 679 -6,4 176 851 170 551 +3,7
Rakousko 25 992 25 003 +4,0 258 149 256 544 +0,6
Řecko 19 666 21 088 -6,7 245 902 249 403 -1,4
Španělsko 77 660 129 384 -40,0 1 025 651 1 345 188 -23,8
Švédsko 22 299 28 839 -22,7 219 210 248 339 -11,7
Velká Británie 128 352 166 797 -23,0 1 922 771 2 107 312 -8,8
EU15 1 003 005 1 187 111 -15,5 11 514 328 12 252 233 -6,0
Bulharsko 3 878 3 908 -0,8 38 202 33 369 +14,5
Česká republika 12 973 12 120 +7,0 121 973 110 829 +10,1
Estonsko 1 676 2 533 -33,8 22 202 26 669 -16,7
Litva 1 715 2 271 -24,5 19 480 17 127 +13,7
Lotyšsko 1 183 2 632 -55,1 17 239 27 673 -37,7
Maďarsko 12 879 15 341 -16,0 135 321 144 589 -6,4
Polsko 27 658 24 630 +12,3 263 462 241 689 +9,0
Rumunsko 24 474 27 371 -10,6 252 924 259 114 -2,4
Slovensko 6 775 5 715 +18,5 58 858 49 194 +19,6
Slovinsko 5 865 5 882 -0,3 61 120 56 071 +9,0
EU (nové země) 99 076 102 403 -3,2 990 781 966 324 +2,5
EVROPSKÁ UNIE 1 102 081 1 289 514 -14,5 12 505 109 13 218 557 -5,4
Island 181 1 279 -85,8 8 913 13 727 -35,1
Norsko 8 390 11 646 -28,0 95 846 109 520 -12,5
Švýcarko 23 379 24 329 -3,9 242 519 237 190 +2,2
EFTA 31 950 37 254 -14,2 347 278 360 437 -3,7
CELKEM EVROPA (EU+EFTA) 1 134 031 1 326 768 -14,5 12 852 387 13 578 994 -5,4

Poãet prvních registrací nov˘ch
osobních automobilÛ v fiíjnu i nadále
v Evropû klesal, a to o pln˘ch 14,5 %
v porovnání se stejn˘m mûsícem loÀ-
ského roku.Propad v dÛsledku hospo-

dáfiské krize se tedy dále zvût‰il – v záfií
to bylo o 8,2 % a dosáhl obdobné hod-
noty jako v srpnu, kdy ãinil 15,7 %.
Pokles vykazuje pfiedev‰ím západní
Evropa, kde je se 4% rÛstem v˘jim-

kou jen Rakousko. Nejdramatiãtûj‰í
propad i nadále vykazují Irsko a ·pa-
nûlsko. Ve ·panûlsku byl poãet
registrací nejniÏ‰í od oku 1995.
V celoroãní bilanci se zatím Francie

a Nûmecko udrÏují na vyrovnané
bilanci. Situace na v˘znamn˘ch
trzích zemí v˘chodní Evropy je lep-
‰í. Pokles byl zaznamenán novû
v Rumunsku a Maìarsku. v
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Citroën C5

Honda Accord

Lancia Delta

Mazda6

Mitsubishi Lancer

Volkswagen Passat CC

Citroën Berlingo (osobní)

Dodge Journey

Hyundai H1 Tour

Chevrolet HHR

Chrysler Grand Voyager

Lancia Phedra

Audi Q5

BMW X6

Fiat Sedici

Nissan Murano

Audi A3 Cabriolet

BMW řady 1 Coupé/Cabrio

BMW řady 7

Jaguar XF

Volkswagen Scirocco

Renault Laguna Coupé

Subaru Forester

Renault Kangoo Renault Koleos

MINIVOZY, 
MALÉ VOZY

STŘEDNÍ TŘÍDY LUXUSNÍ, 
SPORTOVNÍ, 
KABRIOLETY

SUV+OFF-ROADMPV

Volvo XC60

CITROEN C4 PICASSO

Svaz dovozců automobilů a Sdružení automobilového 
průmyslu ve spolupráci s generálním partnerem 
společností Credium vyhlašují 15. ročník ankety 

Auto roku 2009 v České republice.

www.autoroku.cz

PROFINANCUJEME KANDIDÁTY SOUTĚŽE 
AUTO ROKU 2009 I JAKÝKOLIV JINÝ VŮZ.

WWW.CREDIUM.CZ

Hyundai i10 Jeep Cherokee

Mercedes-Benz třídy GLKOpel Agila Škoda Superb

Peugeot Partner TepeeSuzuki Splash Peugeot 4007 Toyota Land Cruiser V8Toyota Land Cruiser V8

Fiat Fiorino (osobní) Ford Kuga

Dacia Sandero

Alfa Romeo MiTo

Ford Fiesta

Honda Jazz

Seat Ibiza
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Ceny v dětských kategoriích
I. kategorie do 10 let - téma: Moje budoucí auto
II. kategorie 11-15 let - téma: Moje budoucí auto
(ceny jsou pro obě kategorie stejné)

1. místo: skládací kolo DAHON+výtvarné potřeby, 
2. místo: skládací kolo DAHON+model auta,
3. místo: skládací kolo DAHON 
 

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLASOVACÍ LÍSTEK VYPLŇTE VŠECHNY KATEGORIE, JINAK LÍSTEK NEBUDE ZAŘAZEN DO SLOSOVÁNÍ

ZA AUTO ROKU 2009 POVAŽUJI V KATEGORII:

■  Minivozy, malé vozy   .............................................................................

■  Střední třídy   .............................................................................

■  MPV   .............................................................................

■  SUV+Off-road   .............................................................................

■  Luxusní, sportovní, kabriolety  .............................................................................

Jméno ................................................ Příjmení .................................................................

Ulice a čp ..................................................................................... 

Město .......................................................................................... PSČ .............................

Váš podpis...... .............................................................................

Prosíme o vyplnění nepovinných údajů: vlastním automobil .................. ano ❒   ne ❒ 

značka/model ..............................................................rok výroby ....................................

Odesláním anketního lístku poskytujete pořádající agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů podle posledního článku úplných pravidel soutěže. Vyplněný anketní lístek laskavě pošlete do 12. 12.  2008 
na adresu: AUTO ROKU, P.O. BOX č. 228, Kafkova 19, 160 41 Praha 6. Hlasovat můžete i na internetu na www.autoroku.cz, kde zároveň najdete i pravidla soutěže.

Auto roku 2009  
v České republice

1. cena poukázka v hodnotě 
600 000 Kč na nákup 
jednoho z nominovaných vozů

přenosná navigace Garmin 
Nüvi 860 za 15 000 Kč

sada kol 
z lehké slitiny 
za 10 000 Kč

2.-4. cena

5.-10. cena

11.-20. cena
olej Castrol za 2 000 Kč

Jaguar XF

w
w

w
.a

lc
ar

.c
z2008 - 2009

Kvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz za akční ceny!

Uvedené ceny jsou MOC v Kč s DPH. Uvedené ceny platí od 1.9. 2008 do vyprodání zásob.

Design AEZ Raver DEZENT A DEZENT L DEZENT O DEZENT V DOTZ Hammada ENZO H ENZO X
Rozměr 6,5x15 7,0x16 7,0x17 5,5x14 6,5x15 7,0x16 7,0x17 5,5x14 6,0x15 6,5x15 6,5x16 7,0x17 7,5x17 8,0x18 8,5x18 5,5x14 5,0x15 6,5x15 7,0x16 7,0x17 7,0x15 8,0x16 8,0x17 8,5x18 5,0x13 6,0x14 6,5x15 6,5x16 7,0x16 7,0x17 6,5x15 7,0x16

3 225,- 3 796,- 4 641,- 2 725,- 2 808,- 3 261,- 3 998,- 2 701,- 2 773,- 2 773,- 3 261,- 3 987,- 3 653,- 4 820,- 5 081,- 2 666,- 2 749,- 2 749,- 3 177,- 3 903,- 3 368,- 3 951,- 4 641,- 5 688,- 2 380,- 2 451,- 2 535,- 2 880,- 2 880,- 3 380,- 2 535,- 2 880,-

A L C A R  B O H E M I A

již 100 let
záruka 3 roky

AEZ Raver

DEZENT L

DEZENT A

DEZENT V

DEZENT O

DOTZ Hammada

ENZO X

ENZO H 

Info A3.qxd:Info A3  1.8.2008  16:18  Page 1

&VÍNO      STYL

Hlasovat může každý občan ČR starší 18 let. Hlasujte pomocí hlasovacího 
lístku nebo na internetu na www.autoroku.cz. Doplňkem je dětská 
výtvarná soutěž - nakreslete obrázek na téma „Moje budoucí auto“. 
Hlasovací lístky i dětské kresby s označením kategorie doručte na adresu  
P.O. BOX č. 228,  Kafkova 19, 160 41 Praha 6 nejpozději 12. 12. 2008.

ZVOLTE AUTO ROKU 2009 A VYHRAJTE CENY ZA VÍCE NEŽ 750 000 KČ

HLAVNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI

07

auto roku 2009-inz-2xA4-07-print.indd   3 1.10.2008   17:43:29



Ze světa | Auto Data & News | Říjen/listopad 200814

TOVÁRNA V CRAIOVĚ

BUDE ROČNĚ VYRÁBĚT

100 000 VOZŮ S KÓDOVÝM

OZNAČENÍM B-MAX

LUCA CIFERRI,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

PAŘÍŽ | Spoleãnost Ford of Europe
bude v rumunské Craiovû vyrábût
nástupce svého malého minivanu
Fusion. Zasvûcená osoba redakto-
rÛm ANE sdûlila, Ïe ve Fordu se
náhrada modelu Fusion naz˘vá B-
Max, i kdyÏ sériov˘ automobil by se
mohl jmenovat jinak. Ford má v plá-
nu vyrábût nejménû 100 000 vozÛ
B-Max roãnû, ale objem v˘roby by
se mohl zv˘‰it v pfiípadû, Ïe se
evropsk˘ trh nadále bude posuno-
vat smûrem k mal˘m vozidlÛm.
Ford naz˘vá náhradu modelu Fusion
B-Max, aby tím zdÛraznil, Ïe se
bude jednat o men‰ího sourozence
stfiednû velkého minivanu C-Max
a velkého minivanu S-Max. B-Max,
kter˘ bude vycházet z platformy
nové Fiesty, se zaãne vyrábût v prv-
ní polovinû roku 2010.

Poté, co Ford v bfieznu pfievzal
b˘valou továrnu znaãky Daewoo
v Craiovû,oznámil, Ïe spoleãnost tam
v polovinû roku 2009 zaãne vyrábût
svou lehkou dodávku Transit Connect
a v polovinû roku 2010 pfiidá nov˘
v˘robek v podobû malého modelu.

Nejvy‰‰í v˘konn˘ pfiedstavitel spo-
leãnosti Ford of Europe John Fle-
ming fiekl, Ïe druhé vozidlo vyrábû-
né v této továrnû se bude produko-
vat pouze tam. „Bude to mal˘ auto-
mobil, ne v‰ak nová Fiesta, a bude se
prodávat na v‰ech na‰ich evrop-
sk˘ch trzích,“fiekl.

Od bfiezna Ford odmítal poskyt-
nout více podrobností o druhém
modelu z Craiovy.V první polovinû
roku byl v Evropû model Fusion
podle spoleãnosti JATO Dynamics,
zab˘vající se prÛzkumem trhu, tfie-
tím nejprodávanûj‰ím mal˘m mini-
vanem po Opelu/Vauxhallu Merivû
a Renaultu Modusu/Grand Modusu.
Prodej modelu Fusion klesl od ledna
do ãervna o 9 % na 41 420 vozÛ,
zatímco prodej novû stylizovaného
Modusu/Grand Modusu se zv˘‰il
o 31,6 % na 43 481 vozÛ. Prodej

modelu Meriva klesl o 14,4 % na
64 902 vozÛ.

Ford továrnu v Krajové pfievzal
poté, co souhlasil se zaplacením

57 milionÛ eur, aby tak od rumun-
ské vlády získal 72,4% podíl v továr-
nû. Závod leÏí 110 km západnû od
Bukure‰ti. v

Minivan pro Ford vyráběný v Rumunsku 

FRANCOUZSKÁ FIRMA

ZAUJALA VRCHOLNÉ

POZICE VE VÝROBĚ

A NÁKUPU NEJVĚTŠÍ 

RUSKÉ AUTOMOBILKY

LAWRENCE J. SPEER, AUTO-
MOTIVE NEWS EUROPE

PAŘÍŽ | Renault získal dobrou pozi-
ci na to, aby mohl ovlivÀovat
budoucí rozhodnutí nejvût‰í ruské
automobilky. Francouzská automo-
bilka poslala ãtyfii své v˘konné
úfiedníky do klíãov˘ch pracovních
pozic ve dvanáctiãlenném v˘kon-
ném v˘boru AvtoVAZu. Renault také
získal tfii z dvanácti kfiesel v pfied-

stavenstvu spoleãnosti.Tato kfiesla
zaujali nejvy‰‰í v˘konn˘ fieditel
Renaultu Carlos Ghosn, nejvy‰‰í
finanãní fieditel Thierry Moulongu-
et a v˘konn˘ viceprezident Patrick
Pelata.

Renault vyjednal právo na své
zastoupení ve vrcholn˘ch pozicích
AvtoVAZu díky tomu, Ïe zaplatil
1 miliardu dolarÛ (700 milionÛ eur)
za 25% podíl v ruské automobilce.

B˘val˘ ‰éf oddûlení pro kvalitu
u Renaultu Yann Vincent, kter˘ je
nyní v˘konn˘m viceprezidentem
AvtoVAZu, má podporu francouz-

sk˘ch vedoucích úfiedníkÛ, ktefií roz-
hodují o nákupu, nákladech a v˘voji
v˘robkÛ.

Christian Esteve, ‰éf regionu Euro-
Med, jenÏ u Renaultu zahrnuje Rus-
ko, fiekl, Ïe pfiesto, Ïe francouzská
automobilka zaujala v AvtoVAZu ‰piã-
kové pozice, nebude za svého nové-
ho alianãního partnera rozhodovat.
„Máme právo fiíci ne, ale nemÛÏeme
své ruské partnery do ãehokoli
nutit,“sdûlil Esteve redaktorÛm ANE.

Vedoucí pracovníci Renaultu pra-
cují v AvtoVAZu proto, aby pomohli
zv˘‰it kapacitu v˘roby na dynamic-

kém ruském trhu a oÏivili znaãku
Lada. Hlavním prvkem je v˘robní
plán pro nové automobily Lada, kte-
ré budou zaloÏeny na platformách
Renaultu.V souãasné dobû spoleã-
nosti diskutují o udûlení licence
AvtoVAZu na pouÏití nûkolika plat-
forem Renaultu vãetnû uÏ dohodnu-
tého prodeje té pro nízkonákladov˘
sedan Logan.

C-Cross vycházející
z modelu Megane

AvtoVAZ pfiedvedl první náznaky
toho, jak by mohly vypadat jeho
budoucí automobily. Na srpnovém
moskevském autosalonu automobil-
ka odhalila koncept C-Cross, coÏ je
crossover ve stylu SUV, vycházející

Renault zvyšuje svůj vliv v AvtoVAZu

PREZIDENT FORD OF EUROPE JOHN FLEMING A RUMUNSKÝ PREMIÉR CALIN 
POPESCU-TARICEANU

h

NEJMODERNĚJŠÍM VOZEM VYRÁBĚNÝM
V TOGLIATTI JE LADA KALINA

h
TOVÁRNA AVTOVAZ V TOGLIATTI 

JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH NA SVĚTĚ

h
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RENAULT ZAHÁJIL

TRANSFORMACI MODELŮ

LADA

YANN VINCENT,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

PAŘÍŽ | Renault zahájil rozsáhl˘
proces vylep‰ování zastaralé mode-
lové fiady znaãky Lada. Na tyto zmû-
ny dohlíÏí v rámci sv˘ch povinností
Yann Vincent, kter˘ zastává post
nejvy‰‰ího v˘konného pfiedstavite-
le Renaultu u matefiské spoleãnosti
Lady,AvtoVAZu.

Vincent byl jmenován hlavním
v˘konn˘m ‰éfem nejvût‰í ruské
automobilky hned poté, co Renault
29. února zaplatil 1 miliardu dolarÛ
(700 milionÛ eur) za 25% podíl ve
spoleãnosti. Pfiedtím neÏ byl Vin-
cent (51 let) poslán do zahraniãí,
aby dohlíÏel na restrukturalizaci
AvtoVAZu, pracoval  jako star‰í
viceprezident pro kvalitu. Nyní sídlí
v ruském ústfiedí spoleãnosti v Tog-
liatti, 1000 km jihov˘chodnû od
Moskvy.

V PafiíÏi se se‰el k rozhovoru
s redaktorem ANE Lawrencem
J. Speerem.

Mohl byste na základě vašich dosa-
vadních zkušeností porovnat nové
partnerství mezi Renaultem a Avto-
VAZem s aliancí s Nissanem nebo
s převzetím Dacie?

„S tûmito posledními pfiíklady
máme spoleãné to, Ïe se nesnaÏíme
AvtoVAZ nutit dûlat cokoli pfiesnû
tak, jak to dûlá Renault. Praxe se tak
nejvíce blíÏí vztahu s Dacií. Nissan
byl obratn˘ ve v‰ech oblastech
a nedûlali Ïádná nová rozhodnutí.
AvtoVAZ se musí zásadnû zlep‰it na
v‰ech úrovních fiízení.“

Jaké jsou vaše priority od chvíle, co
jste přišel do AvtoVAZu?

„KdyÏ se na AvtoVAZ podíváte, tak
je zfiejmé, Ïe je zde nedostatek pro-
duktÛ.A produkty, které jsou teì na
trhu, zaostávají za konkurencí.
Máme teì jasno v tom, co chceme
zavést a dokonãujeme konstrukãní
práce. Je to dÛleÏit˘ první krok.“

Povězte nám něco o novém výrob-
ním plánu.

„AvtoVAZ koupil licenci na v˘ro-
bu záÏehov˘ch motorÛ Renault
a v˘robu automobilÛ s platformou
Loganu. Chystáme se postavit novou
továrnu, která bude vyrábût 450 000
motorÛ roãnû. Motory budeme
montovat do pûti a sedmimístn˘ch
vozÛ kombi, podobn˘ch Loganu
MCV pro vy‰‰í stfiední segment.To
je oblast, na které se v Rusku nej-
rychleji pracuje. Na stejné platformû
budeme také vyrábût dal‰í modely
z vy‰‰ího stfiedního segmentu, a to
vãetnû sedanu. Nahradíme v˘robní
fiady Lada Kalina a Priora a zaplníme
dal‰í mezery v portfoliu. Musíme
obnovit nízkonákladov˘ segment,
kde jak Lada Classic tak Samara jsou
zastaralé.“

Kdy uvidíme tyto nové automobily?
„âím dfiíve, tím lépe! Av‰ak v bez-

prostfiední budoucnosti to nebude.
TfiebaÏe chceme pouÏít motory
a platformy od Renaultu, stále je‰tû
musíme vytváfiet fietûzec dodavate-
lÛ, coÏ bude chvíli trvat.“

Je budování řetězce dodavatelů
komplikovanější než jste si předsta-
voval?

„V první fiadû pracujeme s místní-
mi dodavateli, jejichÏ kvalita neod-
povídá celosvûtov˘m standardÛm
a jejichÏ cenová konkurenceschop-

nost by se mohla zlep‰it. Je jasné, Ïe
na‰i dodavatelskou základnu musí-
me je‰tû hodnû zdokonalovat.“

Jak tomu tedy čelíte?
„K nastartování zmûn se chystáme

pouÏít nové v˘robky.Velk˘m multi-
národním fietûzcÛm nabízíme moÏ-
nost zaloÏit spoleãné podniky
s místními dodavateli.V‰ichni mají
velk˘ zájem. Rusko pro nû znamená

obrovsk˘ potenciální trh a AvtoVAZ
je veliká spoleãnost. Problém, které-
mu ãelí, je kvalita místních dodava-
telÛ. Pod urãitou úrovní kvality
nemá spoleãn˘ podnik Ïádn˘ smysl.
To je vûc, kterou právû teì vyhod-
nocují.“

Jaké další změny vás při restruktu-
ralizaci AvtoVAZu čekají?

„Z historick˘ch dÛvodÛ je Avto-
VAZ vertikálnû znaãnû integrovaná
spoleãnost. Nechceme se zbavit v‰e-
ho, protoÏe se najdou i urãité kladné
vûci. JestliÏe v‰ak chceme tuto spo-
leãnost transformovat, musíme zru-
‰it vedlej‰í ãinnosti, abychom fiízení
a investice soustfiedili na klíãové
ãinnosti.“

Pomůže to podpořit výkon v Togli-
atti?

„Je to mnohem sloÏitûj‰í, neÏ aby
se dalo jednodu‰e fiíci, Ïe máme
nevyuÏitou kapacitu. Nûkteré v˘rob-
ní procesy jsou opravdu zastaralé,
zatímco nûkteré montáÏní linky jsou
prvotfiídní. Roãnû budeme vyrábût
milion automobilÛ. Mûli bychom
pracovat lépe, ale skuteãn˘m pro-
blémem jsou stále v˘robky.“

Čím se AvtoVAZ liší od Dacie?
„Na rozdíl od Dacie v dobû, kdy

jsme ji pfiebírali, není trh a finanãní
situace AvtoVAZu v tak ‰patném sta-
vu. Objem v˘roby roste. Jde to
pomaleji neÏ roste trh, coÏ vysvûtlu-
je pokles podílu na trhu, nicménû
dochází k rÛstu.“

Zpomalí kulturní problémy restruk-
turalizaci?

„Nejvût‰ím problémem je jazyk.
Jen málo lidí mluví anglicky. Spoleã-
nost byla teprve pfied nedávnem
vystavena tlaku konkurence, takÏe
firemní kultura se stále fiídí spí‰e
v˘robou neÏ ziskovostí.V AvtoVAZ
jsou lidé, ktefií mi fiíkají, „KaÏd˘ rok
vyrobíme více automobilÛ, jsme
v dobré finanãní situaci, tak v ãem
je problém?“ Nechceme mûnit cho-
vání 100 000 zamûstnancÛ prostfied-
nictvím projektÛ, které jsem zmínil,
ale jsem si jist, zmûníme ty, ktefií
jsou do nich pfiímo zapojeni.“ v

z platformy pouÏívané u modelu
Mégane.

Zdroje z Renaultu sdûlily, Ïe v˘rob-
ní plán AvtoVAZu bude zvefiejnûn na
konci roku a první vozy Lada ovliv-
nûné Francouzi pfiijdou na trh
v roce 2010 nebo 2011. Vysoce
postavení pfiedstavitelé Renaultu
a AvtoVAZu rovnûÏ pracují na plá-
nech pro zlep‰ení v˘roby v továrnû
ruské automobilky v Togliatti, 800
km v˘chodnû od Moskvy.

Esteve fiekl, Ïe Renault nevyuÏije
svého vlivu v AvtoVAZu k reorgani-
zaci spoleãnosti. „NepÛjde o masiv-
ní restrukturalizaci, ale udûláme v‰e
pro roz‰ífiení v˘roby v Togliatti,“
fiekl Esteve.

Togliatti je po továrnû Volkswage-
nu ve Wolfsburgu druhou nejvût‰í

evropskou továrnou na v˘robu aut.
PricewaterhouseCoopers Automoti-
ve Institute pfiedpovídá, Ïe továrna
v Togliatti, pracující na plnou kapa-
citu, letos vyrobí 725 000 automobi-
lÛ.

Roz‰ífiení v˘roby v Togliatti pomÛ-
Ïe Renaultu a AvtoVAZu zlep‰it pro-
dej na rostoucím ruském trhu, kter˘
podle oãekávání do tfií let pfiedãí
Nûmecko jako nejvût‰í evropsk˘
trh.

Za prvních osm mûsícÛ AvtoVAZ
zv˘‰il svÛj prodej v Rusku o 2,4 %
na 428 000 vozÛ. Bûhem stejného
období se prodej Renaultu v Rusku
zv˘‰il o 20 % na 75 540 vozÛ. Celko-
v˘ prodej vozÛ nepocházejících
z Ruska se zv˘‰il o 43 % na 1,43
milionÛ automobilÛ. v

Otázky a odpovědi

YANN VINCENT, NEJVYŠŠÍ VÝKONNÝ PŘED-
STVITEL RENAULTU V AVTOVAZ

h

V TOGLIATTI SE NADÁLE JEŠTĚ VYRÁBĚJÍ
TERÉNNÍ VOZY NIVA

h
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HANS GREIMEL,
AUTOMOTIVE NEWS

TOKIO | Prezident spoleãnosti Hon-
da Motor,Takeo Fukui fiíká, Ïe nemá
nic proti vládním pÛjãkám pro chu-
ravûjící trojici detroitsk˘ch automo-
bilek a Ïe jeho spoleãnost ubrání
svou znaãku díky novému motoru
V8. „Myslím si, Ïe je pfiirozené, Ïe se
americká vláda pokou‰í poskytnout
podporu americk˘m v˘robcÛm,“
fiekl Fukui.Vyslovil se tak k vládou

garantovan˘m pÛjãkám ve v˘‰i 25
miliard dolarÛ (asi 18,5 miliard eur),
které americké automobilky prosa-
dily pro pfiekonání sv˘ch finanãních
nesnází.

Fukui tyto pÛjãky podporuje ãás-
teãnû proto, Ïe se obává prudké
reakce vÛãi japonsk˘m automobil-
kám v pfiípadû, Ïe by americk˘ rival
padl. PÛjãky v‰ak podle nûj pomo-
hou také dodavatelÛm, ktefií spolu-
pracují s Hondou. „Není to tak, Ïe
pomoc je poskytnuta pouze americ-

k˘m v˘robcÛm. KdyÏ uváÏíme
v‰echny v˘robce dílÛ a komponent,
nebudou to pouze americké spoleã-
nosti,“ fiekl Fukui.

Zahraniãní automobilky, které
vyrábûjí automobily v USA, mají rov-
nûÏ na pÛjãky nárok. Fukui v‰ak
fiekl, Ïe Honda nemá v úmyslu vyhle-
dávat takovou almuÏnu: „V tuto
chvíli nikoli.“

·éf Hondy kromû toho potvrdil
plány na pouÏití svého prvního
vidlicového osmiválce v modelu

Acura. Jedná se o luxusní model
Hondy, kter˘ se prodává pouze
v Severní Americe.

Fukui uvedl, Ïe vzhledem k pokle-
su prodeje v USA o 15,3 % na 115
828 vozÛ bûhem záfií,Acura potfie-
buje mít pod kapotou nûco zvlá‰tní-
ho, co by odpovídalo ‰piãkové
luxusní znaãce. Pfiicházející motor
se „bude naprosto li‰it od obvyk-
l˘ch motorÛ pfiedchozích generací
a má vynikající spotfiebu paliva,“
fiekl. v

DOUGLAS A.BOLDUC,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

PAŘÍŽ | Spoleãnost Brilliance Jinbei
Automotive je pfiipravena bojovat
o to, aby zÛstala pfiední automobil-
kou prodávajcí v Evropû levné
automobily. „Musíme mít niÏ‰í
ceny.To je zcela urãitû na‰e v˘ho-
da,“ fiekl Hans-Ulrich Sachs, v˘kon-
n˘ fieditel firmy HSO Motors Euro-
pe, která je dovozcem vozÛ Brillian-
ce do Evropy.

Navzdory svému pfiání dominovat
prodeji Sachs fiekl, Ïe se zdráhá nabí-
zet u nového sedanu niÏ‰í stfiední
tfiídy BS4 stimuly k prodeji. Model
zaãalo prodávat 132 prodejcÛ auto-
mobilky 24. fiíjna.

„Teì jsme stále v pohodû,“ fiekl
Sachs. „KdyÏ v‰ak sleduji konkuren-
ci v podobû modelÛ Hyundai, ·koda
a Kia, je to velmi tvrdé.“ Model BS4
je del‰í a levnûj‰í neÏ konkurenãní

modely tûchto znaãek se srovnatel-
n˘m pohonem. TfiebaÏe druh˘
model znaãky Brilliance v Evropû
nabízí tyto v˘hody, musí pfiekonat
otázky t˘kající se bezpeãnosti. Pfií-
chod prvního vozu Brilliance do
Evropy v roce 2007, modelu BS6,
totiÏ dostal tûÏkou ránu v podobû
‰patn˘ch v˘sledkÛ v nárazovém tes-
tu.

Sachs uvedl, Ïe na základû v˘sled-
kÛ nezávislého nárazového testu se
dá oãekávat, Ïe Brilliance získá ales-
poÀ tfii hvûzdiãky pfii crash-testu,
uskuteãnûného organizací Euro-
NCAP. Mûlo by k nûmu dojít do kon-
ce roku.

EuroNCAP je nezávislá organizace
podporovaná vládami zemí EU, kte-
rá se zab˘vá testováním automobilÛ.
Automobilky, které pfii tûchto tes-
tech získají vysoké ohodnocení, jej
obvykle pouÏívají pfii zdÛraznûní
bezpeãnosti sv˘ch automobilÛ.

Nezávislé testy pr˘ ukazují, Ïe
také model BS6 by pfii testech
Euro NCAP získal tfii hvûzdiãky.
Pro zlep‰ení bezpeãnosti sedanu
niÏ‰í stfiední tfiídy automobilka
podnikla více neÏ 60 konstrukã-
ních zmûn.

Brilliance chce v Evropû v roce
2009 prodat 10 000 vozÛ. Sachs
chce mít v Nûmecku do konce roku
150 prodejcÛ.V˘robce má také 480
prodejen v zemích jako jsou ·panûl-
sko, Portugalsko, Francie, ¤ecko, Itá-
lie a baltské státy. v

Automobilka Brilliance slibuje, že bude předním
evropským prodejcem levných automobilů

Prezident Hondy souhlasí
s půjčkami pro detroitskou trojku

PŘEDSEDOVÉ SPRÁVNÍCH

RAD VLÁDNOU V ZEMI

JAKO KRÁLOVÉ, ZATÍMCO

NEJVYŠŠÍ VÝKONNÍ PŘED-

STAVITELÉ JSOU POVAŽO-

VÁNI ZA „OTROKY“

GARY ANGLEBRANDT,
AUTOMOTIVE NEWS

SOUL | Jakmile vysoce postaven˘
v˘konn˘ úfiedník odejde v USA od
spoleãnosti Hyundai nebo Kia, stûÏu-
je si na to, jak Korejci nedÛvûfiují
cizím lidem.Bûhem uplynul˘ch pûti
let, kdy jsem pracoval v Koreji, jsem
sly‰el stejné stesky.âasto je to pravda.

Korejci jsou proslulí svou ostraÏi-
tostí vÛãi cizincÛm. KaÏd˘ rok se
v Soulu scházejí davy lidí, aby pro-
testovaly proti nûãemu, co pfiichází
ze zahraniãí. Letos si vzaly na mu‰ku
dováÏené americké hovûzí.

V uplynul˘ch letech byli ze spoleã-
nosti Hyundai Motor America vyho-
zeni vrcholní pfiedstavitelé Bob Cos-
mai a Steve Wilhite.V roce 2005 byl
ze spoleãnosti Kia Motors America
vypuzen Peter Butterfield a Len
Hunt ode‰el v únoru. Nicménû pfied-
stava, Ïe Hyundai diskriminuje pou-
ze zahraniãní vysoce postavené
úfiedníky je mylná. Je pravdou, Ïe
Hyundai velmi ãasto propou‰tí
i korejské vysoce postavené ãinitele.

Dokonce ani syn pfiedsedy pfied-
stavenstva skupiny Hyundai-Kia
Automotive Group nemá nic jisté.
Chung Eui-sun v bfieznu pfii‰el
o svou práci nejvy‰‰ího v˘konného
‰éfa spoleãnosti Kia, i kdyÏ nyní je
jejím prezidentem, kter˘ má na sta-
rosti prodej do zámofií. U spoleã-
nosti Hyundai fluktuace v˘konn˘ch
ãinitelÛ vypovídá mnohem více
o korejské firemní kultufie neÏ
o kompetenci jejích zahraniãních
vysoce postaven˘ch úfiedníkÛ.

Pro podpofiení mé teorie jsem
prostudoval nedávné v˘roãní zprávy
spoleãností Hyundai a Kia. S napros-
tou jistotou ukazují, Ïe spoleãnost
velmi ãasto odstraÀuje nebo pfiesu-

nuje vysoce postavené v˘konné
manaÏery, a to bez ohledu na to, zda
jsou to cizinci nebo místní lidé.

Od zaãátku roku 2004 do konce
roku 2007 opustilo seznam nejvy‰-
‰ích pûti úrovní vysoce postave-
n˘ch v˘konn˘ch manaÏerÛ skupiny
Hyundai-Kia Automotive Group 41
jmen. Za první polovinu tohoto
roku z celkového poãtu 61 jmen
zmizelo dal‰ích dvanáct. U spoleã-
nosti Kia ve stejném období ode‰lo
41 vysoce postaven˘ch úfiedníkÛ.
DÛvodem pro tyto pfiesuny je
systém velk˘ch korejsk˘ch spoleã-
ností, naz˘van˘ chaebol, kde má
dominantní postavení pfiedseda
pfiedstavenstva.

Nejistota pracovních míst u korejských automobilek
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SESTERSKÉ ZNAČKY SE

ZAMĚŘÍ NA ODLIŠNÉ

ZÁKAZNÍKY TÍM, ŽE POU-

ŽIJÍ ODLIŠNÉ DESIGNOVÉ

RYSY

HANS GREIMEL,
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Soul - Hyundai je elegantní, Kia je
dynamická.Tedy alespoÀ takové je
rozli‰ení znaãek, které chtûjí korej-
ské automobilky kultivovat u budou-
cích modelÛ. Uvedl to star‰í vicepre-
zident pro plánování v˘robkÛ u zna-
ãek Hyundai a Kia, Brandon Yea.

Pro pfiedstavu, co tím má na mysli,
se podívejte na senzaãní kompaktní
automobil Soul od automobilky Kia
a model Genesis z luxusní fiady, kte-
rou chrlí automobilka Hyundai.

Oba automobily byly vystaveny na
pafiíÏském autosalonu.

Z obavy pfied vzájemn˘m kaniba-
lismem mezi dvûma spoleãnostmi to
Hyundai a Kia nakonec zaãínají mys-
let váÏnû, pokud jde o jedineãné
image a cílové skupiny zákazníkÛ.

Identita značky
„Odli‰ení znaãky je klíãové,“ sdûlil

redakci ANE Yea. „Z hlediska styliza-
ce je pro Hyundai klíãov˘m slovem

elegance. Pro Kiu je klíãov˘m slo-
vem dynamiãnost.“

Obû spoleãnosti budou nadále
nabízet ucelené modelové fiady
a modely si nebudou cenovû konku-
rovat. Budou se v‰ak ve stále vût‰í
mífie zamûfiovat na odli‰né zákazní-
ky, a to prostfiednictvím odli‰ného
designu, fiekl Yea.

Tento pfiístup se pfiená‰í ve spor-
tovnûj‰í, chladn˘ vzhled modelÛ
Kia, kdy se klade dÛraz na vybavení
interiéru systémy poskytujícími
zábavu, díky kter˘m je fiízení vozu
zábavné. Hyundai se naopak podle
pana Yea vyznaãuje moderní, ale
konzervativní stylizací s dÛrazem

kladen˘m na bezpeãnost a techno-
logii.

Prodej modelové řady
Genesis

„Soul bude prvním automobilem,
kter˘ ukáÏe odli‰nou strategii zna-
ãek Hyundai a Kia u skuteãného
v˘robku,“ fiekl Yea. „Znaãka Hyundai
takov˘ vÛz mít nebude.“ Hranat˘,
pûtimístn˘ Soul se v Evropû zaãne
prodávat v únoru 2009.

Naproti tomu Hyundai se s mode-
lem Genesis dostává do vy‰‰ího pat-
ra trhu. Jedná se o usedl˘ sedan
s vidlicov˘m ‰estiválcem o objemu
3,8 l, kter˘ je k dispozici také
s motorem V8.Verze kupé bude mít
v bfieznu svÛj debut v USA.Automo-
bil se objevil na pafiíÏském autosalo-
nu, ale zdroje ze spoleãnosti Hyun-
dai Motor Europe uvedly, Ïe se jeho
prodej v Evropû neplánuje. Cílem
Hyundaie je roãní prodej 95 000
vozÛ modelové fiady Genesis, a to
vãetnû kupé. Uvedl to star‰í vicepre-
zident pro mezinárodní obchod
Jang Seoksan. ¤ekl, Ïe v USA se pro-
dá zhruba 20 000 sedanÛ a 28 000
kupé. v

„Vysoce postavení manaÏefii jsou
nûkdy pfiirovnáváni ke svíãce na
oknû. Vítr je sfoukne,“ fiíká fieditel
asociace korejsk˘ch automobilek
Kim Taenyen.

„Říkáme jim otroci“
Korej‰tí pfiedsedové správních rad

ovládají své spoleãnosti jako králo-
vé. Nevy‰‰í v˘konní pfiedstavitelé,
presidenti a vicepresidenti jsou
jejich poddan˘mi. „¤íkáme jim otro-
ci,“ fiíká Chung Sun-sup, kter˘ vede
v˘zkumnou organizaci zab˘vající se
korejsk˘mi konglomeráty s názvem
Chaebul.com (Chung zvolil odli‰n˘
pravopis neÏ má slovo chaebol.)

Pfii mé práci pro zpravodajství
korejského televizního kanálu se
tyto vûci obãas pfiirovnávají k vy‰‰í
hodnosti chaebolu. Ale dokonce
i zde, kdyÏ vysok˘ pohlavár vejde do
místnosti, v‰ichni vstanou, usmívají
se, uklánûjí se a zdvofiile jej zdraví.

KdyÏ pijete se ‰éfem na nûkterém
z ãast˘ch firemních veãírkÛ, existuje
zde rituál, kter˘ by se mûl stát sou-
ãástí zkou‰ky z antropologie.Velkou
poctou je zahrnut pracovník, a to
zejména mlad˘, kterému ‰éf nabídne
drink. Pracovník dá servilními pohy-
by najevo své poníÏené podûkování,
vstane a sedne si vedle ‰éfa.Ten nali-
je pfiípitek do své vlastní sklenice
a podá ji pracovníkovi. Pracovník se
napije a udûlá to samé pro ‰éfa.
Mezitím se v‰ichni dívají a usmívají.

Je pfiíznaãné, Ïe západní reportéfii
vysvûtlují v‰echny tyto korejské ritu-

ály jedin˘m slovem: konfucianismus.
Respekt pro pofiádek a autoritu
vytváfií mimofiádnû podfiízen˘ vztah
k nejv˘‰e postaven˘m osobám ve
spoleãnosti.Ale to je pfiíli‰ snadné.

Moc chaebolÛ má pÛvod v niãi-
v˘ch ekonomick˘ch podmínkách
po korejské válce.

První dvû generace vÛdcÛ typu
chaebol zaãala prosperovat bûhem
diktatury, která následovala. Toto
období trvalo do roku 1987 a vyzna-
ãovalo se siln˘m propojením vlády
a obchodu. Není Ïádnou záhadou, Ïe
‰éfové fiídí své spoleãnosti jako silní
muÏi, ktefií s tím vyrÛstali.

Chung Sun-sup z Chaebul.com
fiíká, Ïe po nûkter˘ch pfiesunech ve
spoleãnosti Hyundai následoval
posun moci. Chung Mong-koo na-
hradil v roce 1998 ve funkci pfiedse-
dy pfiedstavenstva svého str˘ce
Chung Se-yunga. Chung Mong-koo
pak zaãal pfiivádût lidi ze spoleãnos-
ti, kterou pfiedtím vedl a která je
nyní dodavatelem dílÛ Hyundai
Mobis, a vystrnadil ty, ktefií byli spo-
jeni s b˘val˘m pfiedsedou pfiedsta-
venstva.

V˘roãní zprávy skuteãnû ukazují,
Ïe z 27 v˘konn˘ch manaÏerÛ, ktefií
pracovali v pûti nejvy‰‰ích vrstvách
spoleãnosti Hyundai, pouze tfii, vãet-
nû pfiedsedy, byli mezi tûmi 61 lid-
mi, ktefií tam na konci prvního polo-
letí roku 2008 je‰tû pracovali.

Kim Ki-chan, dûkan postgraduální
‰koly obchodní administrativy
u Korejské katolické university, fiíká,

Ïe Hyundai platí cenu za svou kultu-
ru silného ‰éfa. Automobilka stále
„nevyrábí automobily, aby je proda-
la, ale vyrábí je a pak musí prodávat
to, co vyrobila.“

Cílem je vrchol
Hyundai se pfiesunuje ze své strate-

gie zamûfiené na v˘robu ke strategii
zamûfiené na marketing. Stále v‰ak
potfiebují pfiejít na horizontální styl
fiízení, kter˘ manaÏery zplnomocÀuje
k rozhodování, fiíká Kim.¤íká také, Ïe
vedení Hyundaie je slabé v oblasti
koordinace rÛzn˘ch oddûlení a „to
vede k velkému stresu.“

Mluvãí Hyundaie toto tvrzení kate-
goricky odmítl a pfiesuny ve vedení

spoleãnosti pfiiãítá potfiebû vymûÀo-
vat zku‰ené manaÏery mezi 42 spo-
leãnostmi, které patfií do impéria
Hyundaie. „Nûkteré odchody se dají

vysvûtlit nutností stfiídat lidi v rÛz-
n˘ch ãástech spoleãnosti,“ fiíká
mluvãí Oles Gadacz. „Lidem z jin˘ch
zemí to vÏdy není zfiejmé.“

Av‰ak pfiechod ze spoleãnosti, kte-
rá je vlajkovou lodí firmy, do malé
poboãky se nepovaÏuje za pozitivní
krok v Ïádném prostfiedí, a to zejmé-
na v takové, kde pracovní zafiazení
a image jsou tak vysoce hodnoceny.
A poté, co odejdou, se tato jména
jen sotva opûtovnû objeví na sezna-
mu spoleãnosti, která je vlajkovou
lodí firmy.

Gadacz rovnûÏ fiíká, Ïe Hyundai se
usilovnû snaÏí dostat do nejvy‰‰í
vrstvy globálních automobilek. Mla-
dá spoleãnost stoupá tak, Ïe je
rychlá, agresivní a neústupná.A spo-
leãnost s pevnou hierarchií mÛÏe
postupovat rychle.

KdyÏ napfiíklad zástupci b˘valé
spoleãnosti DaimlerChrysler nav‰tí-
vili spoleãnost Hyundai, aby jim spo-
leãnû s Mitsubishi pomohli vyvinout
motor 2,4 l, lidé z Hyundaie vytvofiili
nákresy bûhem pouh˘ch dvou mûsí-
cÛ. Gadacz fiíká, Ïe na lidi od Chrys-
leru to udûlalo dojem a fiíkali, Ïe
jejich inÏen˘rÛm by to trvalo 18
mûsícÛ.

Dal‰í pfiíklad: Hyundai dokázal
postavit svou továrnu v Alabamû za
18 mûsícÛ a svou první továrnu
v âínû za ‰est mûsícÛ.

„Existují lidé, ktefií nás oãerÀují,“
fiíká Gadacz, „ale vûci jdou kupfiedu.
Dobrá, je mi líto, kdyÏ cestou nûkdo
odpadne.Pfied námi je ale vût‰í cíl.“v

Hyundai a Kia vytvářejí oddělené identity
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CHUNG MONG-KOO SPOLU SE SEVEROMO-
RAVSKÝM HEJTMANEM EVŽENEM TOŠENOV-
SKÝM A MINISTREM PRŮMYSLU A OBCHODU
MARTINEM ŘÍMANEM V NOŠOVICÍCH
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TECHNOCENTRUM

RENAULTU MÁ ZÁSADNÍ

VÝZNAM PRO VZESTUP

KVALITY A TECHNICKÉ

ÚROVNĚ VOZŮ RENAULT.

V LETOŠNÍM ROCE SI PŘI-

POMÍNÁ DESET LET SVÉ

EXISTENCE.

VLADIMÍR RYBECKÝ

PAŘÍŽ | V Technocentru jsou sou-
stfiedûny ve‰keré potfiebné nástroje
a metodiky pro kompletní realizaci
v‰ech projektÛ nov˘ch vozÛ. Deset
let jeho existence bylo nejen deseti
lety v˘voje automobilÛ, ale i deseti
lety v˘voje Technocentra samotné-
ho. I to se neustále mûní v souladu
s tím, jak pfiicházejí nové technolo-
gie, pfiedev‰ím v souladu s rozvo-
jem moÏností poãítaãÛ a IT techno-
logií (více neÏ 90 % konstrukãních
a designérsk˘ch prací se dnes usku-
teãÀuje digitálnû na 5000 stanovi‰-
tích CAE). Díky tomu se zkracuje
i doba potfiebná na v˘voj nového
vozu.Ta se postupnû díky v˘znamu
Technocentra zkrátila na polovinu
z 56 mûsícÛ u první generace
modelu Laguna a druhé generace
vozu Clio, které vznikaly je‰tû pfied
otevfiením Technocentra, na ménû
neÏ 28 mûsícÛ u tfietích generací
Clia a Laguny.

Technocentrum bylo vybudováno
v prÛmyslovém areálu St. Quentin
en Yvelines asi 30 km od PafiíÏe.
V rozlehlém areálu je zamûstnáno
12 000 lidí, z nichÏ asi 20 % pfii‰lo ze
zahraniãí.Více neÏ polovina zamûst-
nancÛ (54 %) jsou technici.

Technocentrum je souãasnû i auto-
mobilkou v malém, i kdyÏ slovo
v malém zde je relativní.Z prototypo-
vé v˘roby totiÏ vyjíÏdí více aut, neÏ
produkuje leckterá malá znaãka. Sub-
dodávky pro tuto v˘robu jsou zabez-
peãovány ve velké mífie od v˘robcÛ
v blízkém okolí, takÏe je zfiejmé, Ïe
toto v˘zkumné a v˘vojové stfiedisko
má obrovsk˘ ekonomick˘ v˘znam
pro cel˘ region. Pfiímo v areálu Tech-
nocentra pracuje kolem 1500 pra-
covníkÛ externích organizací.

Organizace
Cel˘ areál je horizontálnû rozãle-

nûn do tfií hlavních oblastí v˘vojové-
ho procesu – pfiedbûÏn˘ch studií,
hlavní budovy, zvané Úl, urãené pro
v˘voj pfiipravovan˘ch nov˘ch vozÛ
a jejich produkãních technologií,
a koneãnû v˘roby prototypÛ a finali-
zace v˘robních procesÛ. Pro tato
oddûlení jsou zde navíc k dispozici
specializovaná pracovi‰tû s laborato-
fiemi pro v˘zkum nov˘ch materiálÛ,
kontroly kvality, v˘roby a logistiky,
kaÏdé v samostatné budovû.

Organizace práce na v˘voji
nov˘ch vozÛ je vertikální, zatímco
jednotlivá specializovaná stfiediska
jsou organizována horizontálnû.
Vytváfií se tím systém oznaãovan˘
jako matricov˘ (Matrix). Pro kaÏd˘
projekt nového vozu se vytváfií t˘m
ãítající 100 aÏ 300 technikÛ pracují-
cích v rÛzn˘ch oblastech v rámci
ãtyfi hlavních zón vozu, kter˘mi jsou
exteriér, interiér, podvozek a pohon-
né jednotky.Tato flexibilní organiza-
ce, umoÏÀující zapojit do ãinnosti
nejrÛznûj‰í specialisty podle potfie-
by, umoÏÀuje v˘znamnû zkracovat
ãas potfiebn˘ na v˘voj a tím samo-
zfiejmû i vynaloÏené náklady. Pro
potfieby posouzení v˘sledkÛ digitál-
ního zpracování návrhÛ mají k dis-

pozici pfiímo v hlavní budovû v˘rob-
ní zafiízení pro stavbu modelÛ
a maket.

V hlavní budovû pracuje asi 5000
lidí. Zde se v prostorné centrální
galerii konají rÛzné tématické v˘sta-
vy, pfiehlídky a konference, pfiiãemÏ
modulární koncept tohoto prostoru
opût vytváfií podmínky pro jeho
neustálé obmûÀování.

Do v˘zkumn˘ch t˘mÛ, sídlících
v hlavní budovû patfií i specialisté na
nákup dílÛ a anal˘zu nákladÛ.Ti mají
pro vyvíjen˘ nov˘ model mimofiád-
n˘ v˘znam, protoÏe 80 % kompo-
nent vozu je konstruováno a vyrábû-
no externími dodavateli.

Souãástí Technocentra je také pra-
covi‰tû zamûfiené na v˘robní tech-
nologie. Zde byl v roce 2000 vytvo-
fien standardizovan˘ v˘robní systém
SPR (Systéme de Production
Renault), pouÏívan˘ ve v‰ech v˘rob-
ních závodech spoleãností Renault,
Dacia a Samsung. Vzhledem k ros-
toucímu v˘znamu této ãinnosti byla
pro toto oddûlení postavena nová
budova, otevfiená v roce 2003
a vytváfiející optimální pracovní
podmínky pro 2000 specialistÛ.

Technocentrum Renaultu bylo
jako první na svûtû vybaveno dyna-
mick˘m simulátorem jízdy s po-
hyblivou platformou, která se nejen
naklání, v závislosti na akceleraci,
brzdûní a zatáãení, ale také pohybu-
je aÏ o sedm metrÛ ve dvou osách.

Závazek
V souãasné dobû se ve‰kerá ãin-

nost v Technocentru fiídí strategií
Commitment 2009, vyhlá‰enou pre-
zidentem spoleãnosti Renault Carlo-
sem Ghosnem v únoru 2006. Tato
strategie urãuje hlavní cíle rozvoje
spoleãnosti pro nejbliÏ‰í roky. Krát-
ce ji lze shrnout do tfií oblastí - stát
jedním ze tfií nejlep‰ích producentÛ
na svûtû z hlediska kvality, zabezpe-

ãit do roku 2009 operativní zisk ve
v˘‰i 6 % a zajistit nejvût‰í rÛst obje-
mu prodeje.

Pro zabezpeãení rÛstu objemu
prodeje jsou samozfiejmû potfieba
i nové modely. V rámci Ghosnova
plánu se jich má kaÏdoroãnû pfied-
stavovat osm, z ãehoÏ jsou z polovi-
ny modernizace tûch stávajících
a druhá polovina pfiiná‰í roz‰ifiování
nabídky znaãky.

Ve snaze dosáhnout roz‰ífiení
objemu prodeje se vychází z toho,
Ïe automobilov˘ trh ve svûtû roste
pouze v oblastech oznaãovan˘ch
jako BRIC (tj. Brazílie, Rusko, Indie
a âína), a to o 176 %, a na nov˘ch
trzích oblasti oznaãované internû
jako EuroMed, zahrnující zemû
v˘chodní Evropy a severoafrické stá-
ty oblasti Magrebu (zde je rÛst
o 87 %).V rámci EU se rÛst oãekává
jen ve stfiedoevropsk˘ch zemích.

Hlavní pfiedpoklad rÛstu prodeje
(okolo 75 % z plánovan˘ch 800 000
vozÛ) je tedy v regionu, ve kterém
pÛsobí organizace AutoBest. Proto
byli její zástupci pozvání do Techno-
centra, aby se seznámili s tím, jak
nové vozy Renault vznikají.

Renault se snaÏí pfiená‰et v˘voj
i pfiímo do tohoto regionu tam, kde
má své v˘robní závody. V˘vojová
stfiediska proto byla vybudována rov-
nûÏ v rumunském Mioveni u auto-
mobilky Dacia a v turecké Burse
v rámci spoleãnosti Oyak-Renault
(dal‰í v˘vojové stfiedisko má Renault
v Indii).Tato centra velmi tûsnû spo-
lupracují s Technocentrem.

Turecké v˘vojové a v˘zkumné
stfiedisko tûÏí z toho, Ïe tamní záko-
ny umoÏÀují odepisovat tyto investi-
ce z daní.Vyvíjí se v nûm uÏ nejen
vozy v rámci zde vyrábûného pro-
jektu L35, tedy modelu Thalia resp.
Symbol, ale pracuje se zde i na pro-
jektech pro modely Twingo a Clio
a poãítá se s dal‰ím roz‰ifiováním.

V˘znam Technocenra v rámci
Ghosnova Závazku 2009 spoãívá
pfiedev‰ím v úsilí po zv˘‰ení kvality.
To se skuteãnû dafií, jak dokládá sní-
Ïení poãtu poruch po dodávce vozu
na ãtvrtinu v období let 2002 aÏ
2007. Pfiedev‰ím se pfiedchází potí-
Ïím v nejproblematiãtûj‰ích oblas-
tech, a to u v‰ech modelov˘ch fiad.

V historii Renaultu mûl zdaleka
nejkvalitnûj‰í v˘robu model Modus.
U nového Clia se ale oproti Modusu
podafiilo sníÏit procento problémÛ
na polovinu. Následnû nové Twingo
pfiineslo v porovnání s Cliem dal‰í
sníÏení na 60 %. Modus, Clio i Twin-
go se fiadí v tomto ohledu k nejlep-
‰ím tfiem vozÛm ve své kategorii.
Prvním modelem, kter˘ ale uÏ plnû
vyhovuje nejpfiísnûj‰ím Ghosnov˘m
poÏadavkÛm, se stala nová Laguna.
Pro zajímavost dodejme, Ïe automo-
bilka Samsung, patfiící Renaultu
a vyrábûjící pro nûj model Koleos, je
jedniãkou z hlediska kvality v˘roby
mezi producenty v JiÏní Koreji.

Digitální makety
V podstatû soubûÏnû s návrhem

konstrukce vozu a jeho designu se

Areál stojící za úspěchy Renaultu
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zaãne s vytváfiením fyzick˘ch a digi-
tálních modelÛ. Emmanuel Duprat
z oddûlení Digital Mock Up nám
k tomu fiekl: „V˘voj CAE a CAD
umoÏnil v tomto ohledu revoluci
tím, Ïe je moÏné první makety vytvá-
fiet pfiímo ve spolupráci s konstruk-
téry i stylisty.“

Prvním krokem je vytvofiení jed-
noduchého poãítaãového modelu,
kter˘ zahrnuje základní potfieby
konstruktérÛ, vycházející z pouÏité
platformy a konstrukãních celkÛ,
a poÏadavky na rozmûry interiéru,
vypl˘vající z rozmûrÛ pohybujícího
se ãlovûka uvnitfi vozu. „Jenom
interiér vozu popisuje 200 400 vzor-
cÛ,“ informuje nás Duprat. AÏ na
základû této základní architektury se
mohou pustit do práce stylisté.Tûm
jako první z tohoto hrubého návrhu
vychází tvar oken.

Poté, co je navrÏena základní kon-
cept designu, se zaãínají hledat moÏ-
ná problematická místa. Nejprve
proto následují digitální crash-testy,
které ukazují, zda design karoserie
není v rozporu s poÏadavky na bez-
peãnostní struktury vozu.

Dal‰ím dÛleÏitou fází je virtuální
montáÏ vozu. Automobil prochází
cel˘m postupem v˘roby na virtuální
montáÏní lince. Navrhuje se nejsnaz-
‰í spojení komponent pfiebíran˘ch
z minulosti nebo z jin˘ch modelÛ
s nov˘mi celky. Napfiíklad u nové
generace modelu Thalia (L35) je
80 % dílÛ zcela nov˘ch a jen 20 %
zÛstalo stejn˘ch (na samotné plat-
formû vozu je ale tento pomûr pfies-
nû opaãn˘, tedy 80 % dílÛ pfievza-
t˘ch s té pfiedchozí a 20 % zcela
nov˘ch), coÏ znamenalo hledat nové
v˘robní postupy.

Hledají se moÏná problematická
místa pfii v˘robû. Systém má automa-
tickou detekci kolizních míst, ale
souãasnû se v‰e kontroluje ruãnû
podle dlouhého listu v˘robních
postupÛ. Poslední moÏností, kdy se
pfiípadné problémy musejí odhalit,
aby pfii zavádûní v˘roby v továrnû
uÏ v‰e ‰lo zcela hladce, je kontrola
na fyzickém modelu vozu. „Na‰ím
cílem je mít pfii zavádûní v˘roby
model od modelu stále ménû pro-
blémÛ a skuteãnû se nám to dafií,“
fiíká s hrdostí Duprat a dodává:
„Toto je nûco, co nemÛÏe zvládnout
nikdo, kdo jen kopíruje cizí vzory,
jako to dûlají ãínské automobilky.“

Design
V˘znamnou ãástí Technocentra,pro

náv‰tûvníky samozfiejmû nejpfiitaÏli-
vûj‰í, ale pro vût‰inu z nich zcela
zapovûzenou, je oddûlení designu.
Tím nás provedl Luc Landruyt,vedou-
cí projektu stylingu projektu L35.

ProtoÏe vozy Renault smûfiují do
v‰ech oblastí svûta, v nichÏ se vkus
a zájmy zákazníkÛ znaãnû li‰í,byl zde
vytvofien mezinárodní t˘m stylistÛ.Pra-
cuje v nûm 412 zamûstnancÛ pocháze-
jících ze 25 zemí. Z tohoto poãtu je

110 designérÛ,mezi nimiÏ je polovina
cizincÛ,a to i ze zemí v˘chodní Evropy.

Globální pfiístup se projevuje
i v tom, Ïe Renault má také satelitní
stfiediska v Barcelonû ve ·panûlsku,
v Kiheungu v JiÏní Koreji, Indii, Bra-
zílii a nejnovûji také v rumunském
Mioveni. Ta umoÏÀují rozdûlit síly
a souãasnû pÛsobit blíÏ k budoucím
zákazníkÛm, kde mohou lépe pod-
chycovat nové trendy jejich zájmu.
VÏdyÈ design vozu vzniká 3,5 aÏ 4
roky pfied jeho pfiedstavením vefiej-
nosti. DÛleÏitá je ale i moÏnost, Ïe
v nûkter˘ch oblastech svûta mohou
b˘t nové modely testovány na silni-
cích, aniÏ by budily nevítan˘ zájem

vefiejnosti a novináfiÛ. Na projektu
L35 (Thalia/Symbol) je v˘znam zna-
losti místních podmínek zvlá‰tû
patrn˘.V zemích, pro které je tento
vÛz urãen, je totiÏ v této kategorii
tfiíprostorová karoserie s jist˘mi prv-
ky exkluzivity naprostou nutností,
zatímco v západní Evropû o ni není
naprosto Ïádn˘ zájem.

Oddûlení designu má tfii organi-
zaãní sloÏky - Advanced Design pro
pfiípravu nov˘ch projektÛ, konceptÛ
a aut pro autosalony, design exterié-
ru, která se dále dûlí podle velikosti
vozÛ, a design interiéru. Oddûlení
designu v Technocentru zaujímá 8 %
plochy. Je zde deset studií, v nichÏ se
nachází 250 CAD poãítaãov˘ch sta-
nic integrovan˘ch do jediného
systému a 54 stanovi‰È s digitálním
mûfiicím systémem.

Proces návrhu se neustále zkracu-
je roz‰ifiováním vyuÏívání tzv. IT
designu, vyuÏívajícího poãítaãové
ztvárnûní virtuální reality. „V Ïád-
ném pfiípadû to ale neznamená, Ïe
by se opou‰tûjí tradiãní postupy
designu. Obû budou i v nejbliÏ‰í
dobû koexistovat vedle sebe,“ upo-
zorÀuje nás Luc Landruyt.

Nicménû i ruãní kreslení se zde
dnes dûje pfieváÏnû na obrazovce
poãítaãe. Rostoucí kvalita vizualiza-
ce návrhÛ umoÏÀuje vytváfiet více
karosáfisk˘ch verzí a souãasnû
usnadÀuje spolupráci s konstrukté-
ry. Návrh karoserie vzniká v podsta-
tû tak, Ïe se obestavuje konstrukãní
základ vozu. „Svou prací pÛsobíme
technikÛm problémy a hádáme se
s nimi o kaÏd˘ centimetr,“ fiíká
s úsmûvem Landruyt.

Poãítaãové 3D ztvárnûní vozu ve
skuteãné velikosti, s moÏností jím
otáãet a promûÀovat rÛzné typy
osvûtlení, se odehrává ve tfiech pro-

jekãních sálech. Zde je moÏné posu-
zovat jednotlivé návrhy a vybrat
z nich ty nejlep‰í pro dal‰í zpracová-
ní. S pomocí 300 procesorÛ se
vytváfiejí filmy, v nichÏ se navrhova-
n˘ vÛz pohybuje v rÛzném prostfie-
dí. Na tûchto filmech jsou zpracová-
ny jak svûtelné odrazy z pohybu, tak
tfieba i funkce pérování.Tûchto fil-
mÛ zde podle Landruyta tady vzniká
3000 roãnû.AÏ po schválení základ-
ní koncepce ve virtuální realitû pfii-
chází klasick˘ postup s modelem
z modelovací hmoty pokryté lakem
a vybavené skuteãn˘mi svûtlomety.

„Pfii návrhu interiéru se postupuje
v zásadû stejnû, jenom ruãnû kresle-

n˘ch návrhÛ je mnohem více,“ fiíká
Luc Landruyt a dodává: „Pfii návrhu
interiéru je totiÏ velmi dÛleÏitém
i barevné fie‰ení a typy povrchu.
Proto se od poãátku navrhuje nûko-
lik verzí a od poãáteãních fází se
dûlají prostorové vizualizace.“

Dostalo se nám i mimofiádné moÏ-
nosti nav‰tívit studio návrháfiÛ tzv.
showcarÛ, tedy konceptÛ urãen˘ch
pro autosalony. Zde stojí skuteãn˘
Lotus-Renault 95 turbo formule 1
a stûny zdobí pfiedev‰ím v˘jevy ze
sci-fi filmÛ a komiksÛ, ale také jsou
zde fotografie nejnovûj‰ích letadel.
S tím kontrastuje skuteãnost, Ïe
v práci stylistÛ zde tuÏka a papír hra-
je je‰tû vût‰í roli neÏ na jin˘ch pra-
covi‰tích.

Pohled přes plot
Hlavní budova Technocentra vyvo-

lává dojem obrovského supermarke-
tu. Skuteãnû jsou zde také soustfiedû-
ny obchody a rÛzné sluÏby. Není to
ale jen tak samoúãelné.V prostoru
haly jsou vystaveny rÛzné projekty
Renaultu, napfiíklad vûnované bez-
peãnosti dûtí pfii jízdû v autû. Pfiede-
v‰ím je tu ale stálá v˘stava konku-
renãních automobilÛ. Jako v obrov-
ském showroomu se v‰ichni zamûst-
nanci mohou detailnû seznámit s pra-
cí jin˘ch v˘robcÛ.V dobû na‰í náv‰tû-
vy byla hlavní hvûzdou Renaultu
nová Laguna. Proto zde byly v jejím
sousedství vystaveny v podstatû
v‰echny vozy stfiední tfiídy.

Hned vedle této pfiehlídky se vstu-
puje do prostoru oznaãeného jako
Centre d’Analyse de la Concurren-
ce, tedy Stfiedisko anal˘zy konku-
renãních vozÛ. Tím nás provádûl
jeho vedoucí Jean-Mark Reveille.

Na vozech pfiipraven˘ch k anal˘ze
je vidût, Ïe zájem zde mají o ledacos.

Kromû právû rozebírané ·kody
Fabia tu byla leto‰ní automobilová
senzace ãíslo 1 Tata Nano, ale také
vozy Lada (nedlouho po na‰í náv‰tû-
vû se vedení Renaultu dohodlo na
navázání spolupráce s ruskou auto-
mobilkou AvtoVAZ a nelze nevidût,
Ïe právû model Thalia by mohl b˘t
ideálním základem pro budoucí spo-
leãn˘ v˘robní program v Togliatti).

V tomto stfiedisku se vyhodnocují
dojmy kolegÛ z vystaven˘ch vozÛ
ale pfiedev‰ím se tu mûfií fyzické
parametry konkurenãních vozÛ
a peãlivû analyzují v‰echny kon-
strukãní detaily. Automobily se tu
skenují a vytváfiejí se tu jejich mate-
matické modely pro virtuální srov-
návací testy.

„Na‰e práce není Ïádnou ‰pionáÏí
ãi hledáním nûãeho tajného, ale ana-
l˘za bûÏnû dostupn˘ch dat. Dûlají to
tak v‰ichni. Proto jsme se uÏ dávno
dohodli, Ïe si základní data budeme
vymûÀovat, abychom si navzájem
u‰etfiili práci.V souãasnosti uÏ tato
v˘mûna probíhá se v‰emi evropsk˘-
mi automobilkami a v poslední
dobû se pfiidaly i korejské firmy.

Vlastnû jedin˘m v˘robcem, kter˘ na
tuto v˘mûnu nepfiistoupil, je Toyo-
ta,“ fiíká Reveille.

Cílem fyzického studia konku-
renãních vozÛ je anal˘za v˘robních
procesÛ a hledání nov˘ch nápadÛ.
Srovnávají se zde technická fie‰ení
problematick˘ch míst a hledá se
i technická filozofie konstrukce.
„Na‰ím cílem v Ïádném pfiípadû
není nûco kopírovat, ale snaha dûlat
v‰echno lépe. Proto hledáme novin-
ky v konstrukci i v postupech v˘ro-
by a poohlíÏíme se po v‰em, co se
dûlá jinak. Na základû toho hledáme
dÛvody, proã zvolili toto fie‰ení, zda
to bylo z konstrukãních dÛvodÛ,
kvÛli sníÏení nákladÛ nebo pro
snadnûj‰í montáÏ. Pak zaãínáme pfie-
m˘‰let o tom, jak najít je‰tû lep‰í
fie‰ení,“ vysvûtluje nám Reveille.

U právû zkoumané ·kody Fabia
nám Reveille fiíká: „Nacházíme tu
mnoho zajímavého napfiíklad na
zpÛsobu uchycení pfiední nápravy
nebo pfiístrojové desky.Analyzovali
jsme zde vÛz vyroben˘ v âeské
republice a v Indii a i toto srovnání
nám pfiineslo pozoruhodná zji‰tû-
ní.“ v
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Registrace nových osobních a lehkých
užitkových vozů v České republice
za leden až říjen 2008
Značka/model OA 2008 LUV 2008 OA 2007 LUV 2007

Adria 10 7 4 8
Alfa Romeo 137 55 207 40
Alfa Romeo 147 31 51
Alfa Romeo 159 34 54 89 39
Alfa Romeo BRERA 8 8
Alfa Romeo GT 22 37
Alfa Romeo MITO 7
Alfa Romeo SPIDER 1 4
Arca 3 0 0 1
Aro 0 4
Aston Martin 9 4
Audi 1832 1344 1407 1426
Audi A3 238 253 232 286
Audi A3 CABRIOLET 15
Audi A4 570 282 326 200
Audi A4 CABRIO 9 11
Audi A5 139 68
Audi A6 286 139 391 186
Audi A8 98 72
Audi ALLROAD QUATTRO 55 212 44 271
Audi Q5 6
Audi Q7 73 338 77 398
Audi R8 25 15
Audi TT 40 64
Autostar 1 0
Bentley 21 25
BMW 1341 1298 1097 965
BMW 1 157 152 98 185
BMW 3 369 105 380 112
BMW 3 CABRIO 65 40
BMW 5 229 86 255 97
BMW 6 30 14
BMW 7 28 43
BMW X 3 89 190 91 205
BMW X 5 140 561 73 321
BMW X 6 15 72
BMW Z 4 21 22
BSI 2 1
Bürstner 16 6 9 3
Cadillac 23 9 12 13
Cadillac CTS 2
Cadillac ESCALADE 1 2
Cadillac STS 1
Capron 2 1 0 0
Caravelair 1 2
Caterham 2 0
Citroën 5905 2724 5315 3002
Citroën BERLINGO 884 1389 718 1725
Citroën C CROSSER 42 81 4 3
Citroën C1 393 471
Citroën C2 52 18 60 41
Citroën C3 1803 1408
Citroën C4 1553 1480
Citroën C4 PICASSO 394 260 304 191
Citroën C5 151 73 237 122
Citroën C6 6 19
Citroën C8 15 5 18 9
Citroën JUMPER 20 492 31 272
Citroën JUMPY 13 184 9 382
Citroën NEMO 78
Citroën XSARA PICASSO 341 108 453 213
Concorde 1 1
Dacia 2026 289 1320 185
Dacia LOGAN 556 414
Dacia LOGAN MCV 1207 288 905 185
Dacia SANDERO 257
Daihatsu 34 5 17 0
Dethleffs 13 5 15 15
Dodge 74 35 107 23
Dodge AVENGER 5 2
Dodge CALIBER 35 87
Dodge JOURNEY 8 1
Dodge NITRO 18 29 12 23
Dodge VIPER 1
Elnagh 3 3

Eura Mobil 6 0
Ferrari 24 22
Fiat 3491 1850 2908 1762
Fiat 500 192 5
Fiat BRAVO 430 75 121 29
Fiat CROMA 18 31 21 13
Fiat DOBLÓ 5 725 9 692
Fiat DUCATO 16 573 10 655
Fiat FIORINO 36 114
Fiat LINEA 216 38
Fiat MULTIPLA 26 4 37 9
Fiat PANDA 987 2 1110 4
Fiat PUNTO 1195 104 1169 178
Fiat SCUDO 5 123 11 54
Fiat SEDICI 67 227
Fiat STILO 64 16 78
Fiat STRADA 3 9
Fiat ULYSSE 2
Ford 9286 5467 7182 4822
Ford FIESTA 1410 11 1623 42
Ford FOCUS 1592 978 1692 860
Ford FOCUS C MAX 229 93 256 131
Ford FUSION 4392 472 2380 422
Ford GALAXY 37 13 33 15
Ford KA 12 24
Ford KUGA 45 46
Ford MAVERICK 2 3 4
Ford MONDEO 692 570 508 378
Ford RANGER 83 189
Ford S-MAX 94 125 155 193
Ford TOURNEO 11 10
Ford TOURNEO CONNECT 42 113 26 153
Ford TRANSIT 183 1863 157 2384
Gasolone 4 2
Gaz 56 79
Giottiline 5 1 0 0
Gordon 1 1
Hobby 8 3 6 2
Honda 2252 484 2206 462
Honda ACCORD 86 24 96
Honda CITY 186 250
Honda CIVIC 992 1188
Honda CR-V 457 421 319 429
Honda FR-V 46 63
Honda JAZZ 249 178
Honda LEGEND 28 56
Hummer 8 52 3 42
Hymermobil 27 7 10 3
Hyundai 6103 1231 5407 1536
Hyundai ACCENT 986 1357
Hyundai ATOS 616 647
Hyundai COUPÉ 38 50
Hyundai GETZ 1624 11 1962 58
Hyundai GRANDEUR 25 12
Hyundai H-1 54 170 114
Hyundai i 10 553
Hyundai i 30 912 275 204 52
Hyundai MATRIX 627 56 178 34
Hyundai SANTA FE 272 488 412 894
Hyundai SONATA 99 181
Hyundai TUCSON 208 195 313 319
Challenger 2 0
Chausson 5 0
Chevrolet 3398 197 2396 326
Chevrolet AVEO 1456 834
Chevrolet CAPTIVA 99 167 137 283
Chevrolet CORVETTE 11
Chevrolet EPICA 28 43
Chevrolet LACETTI 179 27 212 42
Chevrolet SPARK 1593 1132
Chrysler 108 20 77 26
Chrysler GRAND VOYAGER 42 3 14 2
Chrysler LX 16 12 19 11
Chrysler PT 2 6
Chrysler SEBRING 5 5
Chrysler VOYAGER 16 4 19 12
Intrall 1 0
Isuzu 1 0
Iveco 2 621 1 478
Iveco DAILY 593 1 462
Iveco MASSIF 2
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Jaguar 126 4 108 4
Jaguar S-TYPE 31 47
Jaguar XF 27
Jaguar XJ 4 8
Jaguar XK 11 18
Jaguar X-TYPE 42 4 33 4
Jeep 102 111 99 86
Jeep COMMANDER 10 6 13 22
Jeep COMPASS 5 12 5
Jeep GRAND CHEROKEE 9 27 18 24
Jeep CHEROKEE 10 13 4
Jeep PATRIOT 14 1 6 2
Jeep WRANGLER 33 35 37 9
Joint 1 1 0 1
Kaipan 13 1494 7 1140
Karmann 2 0
Kia 4618 3629
Kia CARENS 126 62 158 75
Kia CARNIVAL 69 27 69 34
Kia CEE_D 2599 931 1490 393
Kia CERATO 3 135
Kia K 6 80
Kia MAGENTIS 51 69
Kia OPIRUS 2 7
Kia PICANTO 633 910
Kia RIO 657 79 415 101
Kia SORENTO 66 136 63 158
Kia SPORTAGE 349 245 285 288
Knaus 3 3 3 1
La Strada 1 0
Lada 127 26 134 26
Lada 1117 9
Lada 1118 20 29
Lada 1119 18 4
Lada VAZ 2121 39 26 64 26
Laika 0 1 2 0
Lamborghini 8 9
Lancia 22 19
Lancia DELTA 5
Lancia MUSA 3
Lancia PHEDRA 3
Lancia Y 6 10
Land Rover 120 216 98 361
Land Rover DEFENDER 3 10 2 6
Land Rover DISCOVERY 29 56 27 104
Land Rover FREELANDER 30 61 26 98
Land Rover RANGE ROVER 5 21 5 44
Land Rover RANGE ROVER SPORT 16 31 26 83
Lexus 149 66 156 53
Lexus GS 20 20
Lexus IS 33 55
Lexus LS 22 19
Lexus RX 21 18 26 23
Lexus SC 1 1
Lincoln 2 0
LMC 2 1 0 1
Lotus 2 0
Mahindra 1 0
Maro 6 17
Maserati 28 14
Mazda 2271 626 1151 335
Mazda 2 1056 155
Mazda 3 365 371
Mazda 5 158 106 161 135
Mazda 6 396 135 394 139
Mazda BT 23 32
Mazda CX-7 195 344 25 17
Mazda MX5 10 8
Mazda RX8 3 9
McLouis 1 0
Mercedes-Benz 1735 2490 1514 2294
Mercedes-Benz A 229 6 155
Mercedes-Benz B 188 124 128 86
Mercedes-Benz C 347 97 282 15
Mercedes-Benz CL 32 36
Mercedes-Benz CLC 5
Mercedes-Benz CLK 3 15
Mercedes-Benz CLS 56 60
Mercedes-Benz E 130 41 183 14
Mercedes-Benz G 1 2
Mercedes-Benz GL 29 66 27 90

Mercedes-Benz GLK 9
Mercedes-Benz ML 109 280 105 293
Mercedes-Benz R 32 54 36 26
Mercedes-Benz S 147 165
Mercedes-Benz SL 15 11
Mercedes-Benz SLK 27 16
Mercedes-Benz SPRINTER 52 1056 44 997
Mercedes-Benz VIANO 85 207 81 220
Mercedes-Benz VITO 96 470 86 458
Mini 71 8 76 0
Mini COOPER 57 6 65
Mini ONE 6 7
Mitsubishi 968 552 735 458
Mitsubishi COLT 540 527
Mitsubishi GRANDIS 5 3 13 12
Mitsubishi L 200 151 166
Mitsubishi LANCER 140 32
Mitsubishi OUTLANDER 169 248 91 158
Mitsubishi PAJERO 23 61 31 83
Mitsubishi Fuso 82 78
Mitsubishi Fuso CANTER 82 78
Mobilvetta 10 7
Morgan 1 0
MTX 1 0
Multicar 67 86
Niesmann+Bischoff 1 1
Nissan 1405 831 1126 812
Nissan 350 Z 15 20
Nissan ALMERA 3 104
Nissan ATLEON 1
Nissan CABSTAR 84 77
Nissan DOUBLE-CAB 30 18
Nissan INTERSTAR 10 47 34
Nissan KING-CAB 3 1
Nissan KUBISTAR 9 11
Nissan MICRA 328 139
Nissan MICRA CC 2 5
Nissan MURANO 10 8 13 20
Nissan NAVARA 157 282
Nissan NOTE 330 402
Nissan PATHFINDER 24 57 40 75
Nissan PATROL 13 6 11 10
Nissan PRIMASTAR 8 38 4 40
Nissan PRIMERA 3 22 7
Nissan QASHQAI 353 212 237 98
Nissan TIIDA 146 14
Nissan X-TRAIL 75 120 83 118
Opel 3428 1162 3632 1179
Opel AGILA 73 210
Opel ANTARA 21 44 45 25
Opel ASTRA 1116 403 987 453
Opel ASTRA CABRIO 6 8
Opel COMBO 39 206 11 191
Opel CORSA 1332 154 1674 130
Opel GT 1 3
Opel MERIVA 250 16 190 37
Opel MOVANO 2 61 31
Opel SIGNUM 3 15
Opel TIGRA 1 5
Opel VECTRA 165 71 175 107
Opel VIVARO 38 142 26 103
Opel ZAFIRA 193 54 190 97
Peugeot 5959 2572 5569 2635
Peugeot 1007 6 49
Peugeot 107 501 18 479 42
Peugeot 206 681 7 1224 117
Peugeot 207 2764 259 1041 1
Peugeot 307 335 219 908 422
Peugeot 308 703 56 34
Peugeot 4007 38 62 3
Peugeot 407 200 162 301 233
Peugeot 407 COUPÉ 15 17
Peugeot 607 21 37
Peugeot 807 15 12 34 37
Peugeot BIPPER 98
Peugeot BOXER 34 692 35 612
Peugeot EXPERT 49 254 16 186
Peugeot PARTNER 262 682 220 948
Piaggio 14 5
Pilote 3 0 0 1
Pontiac 0 1

k pokračování na další straně 
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Porsche 114 72 82 54
Porsche 911 39 29
Porsche 911 CABRIO 11 4
Porsche BOXSTER 12 4
Porsche CARRERA GT 2 3
Porsche CAYENNE 13 62 9 46
Porsche CAYMAN 12 15
Pössl 4 0
RAG 29 41
Renault 7787 4060 6490 3583
Renault CLIO 1857 198 1615 53
Renault ESPACE 71 19 68 17
Renault KANGOO 536 734 451 630
Renault KOLEOS 14 7
Renault LAGUNA 255 128 211 208
Renault MASCOTT 22 1
Renault MASTER 34 877 11 705
Renault MAXITY 50 29
Renault MEGANE 1021 1104 1080 960
Renault MODUS 306 18 34 11
Renault SCENIC 354 191 370 205
Renault THALIA 2280 2061
Renault TRAFIC 418 689 327 662
Renault TWINGO 314 34 1
Renault VEL SATIS 5 8
Rimor 10 1 6 2
Rover 10 6
Saab 69 29 39 16
Saab 9-3 60 26 24 13
Saab 9-5 3 2 6 3
Santana 4 10 8 30
Seat 1978 198 1695 260
Seat ALHAMBRA 36 23 45 39
Seat ALTEA 283 109 259 131
Seat CORDOBA 355 369
Seat IBIZA 867 2 705
Seat LEON 303 55 250 70
Seat TOLEDO 59 5 33 19
Shuanghuan 1 0
Smart 80 76
smart 86 81
Spyker 1 0
Ssangyong 26 44 49 99
Ssangyong ACTYON 4 9 14 14
Ssangyong ACTYON SPORTS 8 6
Ssangyong KYRON 5 13 17 38
Ssangyong REXTON 11 13 7 36
Ssangyong RODIUS 5 7
Subaru 598 412 324 331
Subaru B9 TRIBECA 1 3 21 45
Subaru FORESTER 188 129 107 112
Subaru IMPREZA 112 57 64 23
Subaru JUSTY 78 5
Subaru LEGACY 133 153 87 145
Subaru TRIBECA 11 28
Suzuki 3366 357 2860 321
Suzuki GRAND VITARA 330 209 313 288
Suzuki IGNIS 536 5 666 5
Suzuki JIMNY 47 28 28 21
Suzuki SPLASH 203
Suzuki SWIFT 698 859 2
Suzuki SX4 1371 85 924 2
Škoda 37728 12654 40506 11606
Škoda FABIA 20312 3901 22830 3564
Škoda OCTAVIA 10420 6252 12263 6135

Škoda ROOMSTER 3673 2154 3706 1858
Škoda SUPERB 1966 1223
Tec 1 0
Toyota 4586 935 4300 924
Toyota AURIS 916 576
Toyota AVENSIS 252 126 199 126
Toyota AYGO 211 373
Toyota COROLLA 128 392
Toyota COROLLA VERSO 170 109 80 71
Toyota LAND CRUISER 89 199 51 152
Toyota PRIUS 91 41
Toyota RAV4 204 233 207 368
Toyota YARIS 2262 2166
Trigano 2 1 2 1
UAZ 1 5 1 15
Volkswagen 7591 5446 5864 5170
Volkswagen CADDY 118 1028 75 1003
Volkswagen CALIFORNIA 3 1
Volkswagen CRAFTER 65 550 8 529
Volkswagen EOS 73 110
Volkswagen FOX 35 1 143 5
Volkswagen GOLF 2013 711 1603 431
Volkswagen JETTA 288 360
Volkswagen LT 2 1
Volkswagen MULTIVAN 103 156 116 235
Volkswagen NEW BEETLE 1 1
Volkswagen PASSAT 1182 840 1251 961
Volkswagen PHAETON 3 4
Volkswagen POLO 2297 10 1317 4
Volkswagen SCIROCCO 16
Volkswagen SHARAN 93 62 77 65
Volkswagen TIGUAN 212 274 1
Volkswagen TOUAREG 79 301 63 255
Volkswagen TOURAN 169 143 190 258
Volkswagen TRANSPORTER 389 1169 355 1366
Volvo 648 613 661 634
Volvo 60 56 75
Volvo 70 62 63 30 48
Volvo 80 99 133
Volvo C30 108 58 132 109
Volvo C70 30 36
Volvo S 40 25 52
Volvo V 50 36 78 47 69
Volvo XC60 5
Volvo XC70 71 162 28 75
Volvo XC90 60 186 71 282
Weinsberg 1 0
Wiesmann 4 0

Celkem 121973 50978 110829 47893

Superauto z Kolína
Kolínská automobilka TPCA vytvofiila na základû mal˘ch vozÛ, které

vyrábí, unikátní koncept multimediálního vozu.VÛz se vyuÏívá k propaga-
ci továrny na rÛzn˘ch sportovních ãi kulturních událostech a náborov˘ch
akcích. Projekt zaãal koncem roku 2007, kdy byl vybrán definitivní návrh
designu.V únoru byl vÛz pfiedán specializované firmû na úpravu vozÛ
a zapoãaly tak práce na jeho promûnû. Po pûti mûsících byl hotov exteriér
vozu. Poté následovala úprava pro ‰piãkovou audiovizuální prezentaci. Na
první pohled na voze zaujmou pfiedev‰ím ‰ikmo vzhÛru vyklápûné dvefie.
Interiér je uzpÛsoben potfie-
bám multimediální prezenta-
ce. O dokonal˘ zvuk se stará
deset reproduktorÛ umístû-
n˘ch ve v˘klopn˘ch dvefiích
a dva v˘konné subwoofery
v zadní ãásti vozu. Celkov˘
v˘kon reprosoustavy je
2600 W.V zavazadlovém pro-
storu je 37“ LCD obrazovka.
Na montáÏ audiosoustavy do
vozu bylo potfieba 70 m kabe-
lÛ. Na úpravách pracovalo
16 lidí bûhem ‰esti mûsícÛ.v
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Mercedes-Benz A 86 278 92 623
Mercedes-Benz B 69 614 75 178
Mercedes-Benz C 153 065 110 642
Mercedes-Benz E 55 832 75 521
MERCEDES-BENZ 481 769 493 345

MG ROVER 36 310

MINI 103 641 92 423

Mitsubishi Colt 38 785 44 367
MITSUBISHI 87 969 98 427

Nissan Micra 58 568 57 233
Nissan Note 46 348 45 278
Nissan Qasqai 100 839 51 475
NISSAN 250 044 208 128

Opel Agila 26 018 14 690
Opel/Vauxhall Astra 247 784 283 544
Opel/Vauxhall Corsa 266 373 283 306
Opel/Vauxhall Meriva 77 785 93 245
Opel/Vauxhall Vectra 59 531 73 890
Opel/Vauxhall Zafira 110 577 123 306
OPEL/VAUXHALL 845 408 931 733

PERODUA 455 549

Peugeot 107 68 006 69 289
Peugeot 206/206 SW 46 430 67 942
Peugeot 207 303 870 304 880
Peugeot 307/307 SW 42 769 179 798
Peugeot 308 161 378 1775
Peugeot 407/407 SW 53 542 88 553
PEUGEOT 731 798 772 407

PORSCHE 28 478 34 398

PROTON 1 995 2 230

Renault Clio 270 495 284 868
Renault Kangoo 40 116 28 853
Renault Laguna 72 233 44 100
Renault Mégane 132 960 171 476
Renault Modus/Grand Modus 54 357 41 549
Renault Scénic/Grand Scénic 129 258 176 282
Renault Twingo 87 494 51 081
RENAULT 830 519 853 342

ROLLS-ROYCE 210 167

Saab 9-3 37 554 41 821
SAAB 46 589 55 321

Seat Altea 41 689 52 807
Seat Ibiza 111 520 105 863
Seat Léon 70 869 79 323
SEAT 246 627 269 143

SMART 72 344 56 052

SSANGYONG 8 342 16 422

SUBARU 35 156 31 118

Suzuki Splash 15 943 -
Suzuki Swift 71 891 82 549
Suzuki SX4 37 599 32 113
Suzuki Vitara/Grand Vitara/XL7 27 829 40 633
SUZUKI 177 408 194 451

Škoda Fabia 150 749 139 107
Škoda Octavia 139 960 141 610
Škoda Roomster 32 954 39 284
Škoda Superb 9 372 10 308
ŠKODA 333 050 330 325

TATA 3 954 3 319

Toyota Auris 99 005 84 766
Toyota Avensis 56 174 78 440
Toyota Aygo 71 478 68 353
Toyota Corolla 32 323 67 024
Toyota Corolla Verso 43 858 56 311
Toyota Prius 28 453 21 451
Toyota RAV4 47 137 69 439
Toyota Yaris 162 760 177 974
TOYOTA 559 067 645 168

Volkswagen Caddy 28 217 21 388
Volkswagen Golf 326 186 289 057
Volkswagen Golf Plus 61 255 71 934
Volkswagen Passat 176 676 214 563
Volkswagen Polo 198 127 204 297
Volkswagen Tiguan 58 867 116
Volkswagen Touran 90 519 117 561
Volkswagen Multivan 34 644 35 703
VOLKSWAGEN 1 091 984 1 115 649

Volvo V50 39 724 37 236
Volvo V70/XC70 47 316 42 434
VOLVO 156 841 175 765

OSTATNÍ 7 584 5 073

ČÍNSKÉ ZNAČKY 4 063 830

CELKEM 10 646 136 11 043 038

Prodej osobních automobilů v Evropě
za leden až srpen 2008
značka/nejprodávanější modely 1–8/2008 1–8/2007

Alfa Romeo 147 26 372 38 741
Alfa Romeo 159 33 244 47 771
ALFA ROMEO 70 101 103 511

ASTON MARTIN 2 536 984

Audi A3/S3 128 059 134 474
Audi A4/S4/RS4 170 528 159 647
Audi A6/S6/RS6/allroad 72 384 92 926
AUDI 448 196 458 241

AVTO VAZ 3 759 1 971

BENTLEY 2 245 2 864

BMW 1 131 856 81 529
BMW 3 177 453 201 479
BMW 5 74 909 78 975
BMW X3 34 634 44 983
BMW X5 35 454 28 325
BMW 475 264 457 507

BMW ALPINA 335 241

BUGATTI 7 15

CADILLAC 2 002 2 024

Citroën Berlingo 33 210 36 659
Citroën C1 72 714 65 148
Citroën C2 37 398 47 699
Citroën C3 125 323 141 317
Citroën C4 92 493 120 395
Citroën C4 Picasso/Grand Picasso 140 354 108 306
Citroën C5 40 210 34 479
Citroën Xsara Picasso 46 041 76 716
CITROËN 613 096 656 976

Dacia Logan 114 226 115 765
Dacia Sandero 10 761 -
DACIA 124 487 115 766

DAIHATSU 41 836 39 518

DODGE 19 703 15 014

FERRARI 2 419 2 251

Fiat 500 119 199 7449
Fiat Bravo 74 399 48 298
Fiat Grande Punto/Punto 213 881 276 986
Fiat Panda 152 154 18 078
FIAT 701 289 687 902

Ford C-Max 77 985 76 378
Ford Fiesta 233 151 253 724
Ford Focus 277 127 295 747
Ford Fusion 51 420 57 254
Ford Ka 35 689 35 207
Ford Mondeo 116 722 89 663
Ford S-Max 39 793 51 353
FORD 884 354 901 230

FSO 159 287

GM/DAEWOO 6 702 11 986

Honda Civic 91 611 88 282
Honda CR-V 42 529 53 149
Honda Jazz 41 202 47 329
HONDA 205 195 224 768

Hyundai Getz/TB 43 423 52 565
Hyundai i10 30 543 -
Hyundai i30 45 350 5 567
HYUNDAI 211 381 218 174

HUMMER 970 738

Chevrolet Kalos/Aveo 36 484 38 931
Chevrolet Matiz/Spark 50 694 45 227
CHEVROLET 132 802 137 902

CHRYSLER 23 580 33 975

ISUZU 818 948

JAGUAR 26 082 22 615

JEEP 25 058 30 614

Kia cee'd 77 642 38 993
Kia Picanto 30 065 43 984
KIA 176 403 173 583

LAMBORGHINI 530 633

Lancia Ypsilon 46 415 56 649
LANCIA 80 258 88 309

LAND ROVER 56 587 68 310

LEXUS 21 388 27 259

LOTUS 895 890

MASERATI 2 505 1 756

MAYBACH 37 41

Mazda2 50 045 19 250
Mazda3 37 280 47 098
Mazda6 47 445 45 129
MAZDA 176 935 163 356
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