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vV dubnu tohoto roku to jsou právû dva roky, kdy

na‰e spoleãnost pfievzala v˘hradní zastoupení pro

dovoz automobilÛ znaãky Hyundai do âeské a Slo-

venské republiky.

Bûhem této doby ná‰ firemní t˘m uãinil mnoho pro

zaji‰tûní pozitivní zmûny ve vnímání této znaãky na

na‰ich trzích tak, aby její pozice u nás odpovídala

svûtovému postavení Hyundai Motor Company jako

jednoho z nejvût‰ích automobilov˘ch v˘robcÛ.

VÏdyÈ právû technologicky vyspûlé v˘robky této

spoleãnosti nabízejí skvûl˘ pomûr uÏitné hodnoty

a ceny, a mají tak v‰echny pfiedpoklady oslovit na‰e

zákazníky.

ProtoÏe v‰ak prodej aut jiÏ dávno není pouze o pro-

duktu, ale pfiedev‰ím o úrovni sluÏeb poskytovan˘ch

zákazníkovi, snaÏíme se my v‰ichni v prodejní síti

znaãky udûlat maximum pro zaji‰tûní va‰í spokoje-

nosti a dobrého pocitu z vlastnictví automobilu

Hyundai.

Jedním z dal‰ích bájeãn˘ch krokÛ, které jsme právû

uãinili, je vydání tohoto prvního ãísla na‰eho spoleã-

ného ãasopisu Na cestû. Proã právû Na cestû? Pfiece

se stále nûkam posunujeme a momentálnû smûrem

vzhÛru, coÏ nás tû‰í. Za loÀsk˘ rok se znaãka Hyundai

zafiadila v âeské republice v celkov˘ch prodejích na

9. místo jako jedna z nejlep‰ích neevropsk˘ch auto-

mobilek a jak v âR tak v SR zaznamenala 100 %

nárÛst prodeje.

Je toho mnohem více, ãím vás mÛÏe Hyundai oslovit.

Proto chceme pro vás, milovníky a pfiíznivce znaãky,

pfiipravovat tento ãasopis ãtyfiikrát do roka a pfiiná‰et

vám nejrÛznûj‰í informace a novinky ze svûta okolo

tûchto automobilÛ. Ze svûta, kter˘ je velmi mil˘ a pfiátel-

sk˘, stejnû jako v‰ichni, ktefií této znaãce vûnují svÛj

profesionální i soukrom˘ ãas.

Chceme, aby to byl skuteãnû „ná‰“ ãasopis, takÏe

uvítáme jakékoliv va‰e námûty, dotazy a pfiipomínky.

V tomto prvním ãísle vám pfiedstavujeme pfiedev‰ím

na‰e dvû v˘znamné novinky uvádûné v tûchto dnech

na trh, a to nov˘ rodinn˘ Accent a úspû‰né Santa Fe

s nov˘m v˘konnûj‰ím dieselov˘m motorem. V obsahu

v‰ak nechybí ani rozhovory s tûmi známûj‰ími z nás

majitelÛ automobilÛ Hyundai, reportáÏe z cest a celá

fiada dal‰ích zajímavostí.

Richard Kopeãn˘,

generální ředitel Hyundai Motor CZ a Hyundai Motor SK

Pfiíjemné ãtení.
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Hyundai obhájil v únoru osmé místo

Stejnû jako v lednu obsadila znaãka Hyundai v únoru

skvûlé osmé místo na Ïebfiíãku svazu dovozcÛ automo-

bilÛ v prodejích nov˘ch vozÛ. Jde zatím o nejlep‰í

umístûní na ãeském trhu, kdyÏ za loÀsk˘ rok vystou-

pala poprvé na devátou pfiíãku. V únoru jí patfiilo 3,3 %

trhu âR v kategorii osobních a lehk˘ch uÏitkov˘ch

vozÛ. Model Getz získal ve své tfiídû tfietí pozici s podí-

lem 3,4 %. Pfiedstihly ho pouze vozy ·koda Fabia a Peu-

geot 206. RovnûÏ bronzové umístûní ve své tfiídû získal

sportovní model Coupe. Na celkovém úspûchu prodejÛ

se v˘znamnû podílely i rodinné vozy Accent, Elantra,

a také Santa Fe.

Investice do růstu kvality

Hyundai plánuje letos zv˘‰it proti loÀsku v˘daje na

v˘zkum a v˘voj o 50 % na více neÏ 1,9 miliardy dolarÛ.

Cílem je zajistit, aby bylo kaÏd˘ rok na trh uvedeno aÏ

pût nov˘ch modelÛ. Bude pfiitom pfiihlíÏeno ke v‰em

poÏadavkÛm klientÛ na nejdÛleÏitûj‰ích trzích na

nejmodernûj‰í bezpeãnostní a informaãní systémy

automobilÛ. Podle Kim Sang-Kwona, fieditele spoleã-

nosti pro v˘zkum a v˘voj, jsou v‰ak dlouhodobûj‰í cíle

daleko ambicióznûj‰í. Do roku 2010 se skupina

Hyundai, která zahrnuje také dal‰í jihokorejskou

automobilku KIA, chce dostat mezi pût nejvût‰ích

svûtov˘ch automobilov˘ch v˘robcÛ a silnû konkurovat

nejvût‰ímu japonskému v˘robci aut spoleãnosti Toyota.

Ocenění ve Velké Británii

Redaktofii britského odborného ãasopisu What Car?

zvolili vÛz Getz vozem roku 2003 díky nejlep‰ímu

pomûru cena : uÏitná hodnota. Novináfii ocenili jízdní

vlastnosti a fiízení vozu, ale také kvalitní základní

v˘bavu, do které patfií elektrické ovládání oken, CD

pfiehrávaã, posilovaã fiízení a centrální zamykání.

Letos plánuje Hyundai prodat v Evropû 90 tisíc vozÛ

Getz a v celém svûtû 140 tisíc. Celkové prodeje znaãky

mají na evropsk˘ch trzích stoupnout z loÀsk˘ch

250 tisíc na leto‰ních 280 tisíc vozÛ.

na cestě zajímavostiˇ
zajímavostiZajímavosti a střípky



Začátkem března podepsala společ-

nost Hyundai Motor Company (HMC)

smlouvu s UEFA o oficiálním automo-

bilovém partnerství pro Evropský

šampionát EURO 2004. Ten se bude

konat za účasti nejlepších mužstev

kontinentu ve slunném Portugalsku. 

PREMIÉRY

KOPANÁ

s

Partnerem vrcholové kopané

1), 2) Velký zájem návštěvníků salonu byl o limuzínu XG  3) Koncept OLV naznačuje možné trendy vývoje terénních vozů
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Sportovního ducha inovovaného luxusního vozu XG

zv˘razÀuje nová maska chladiãe a zajímavû tvarovaná

‰iroká litá kola. Pro prostorn˘ a luxusní interiér je

charakteristická citlivá kombinace kÛÏe a vzácného

dfieva. Pod kapotou se nyní ukr˘vá nov˘ v˘konn˘ motor

o zdvihovém objemu 3,5 l a v˘konu 145 kW.

Pro OLV je charakteristick˘ aÏ provokativní vnûj‰í

i vnitfiní design. Napfiíklad stfiechu lze díky tfiem vyjíma-

teln˘m panelÛm rychle sundat nebo naopak nainstalovat.

Zadní stûnu je moÏné sklopit tak, Ïe vznikne zajímavá

plocha, která mÛÏe slouÏit jako lÛÏko nebo tfieba k pfie-

vozu jízdních kol. âtyfii supermoderní sedaãky, stejnû

jako zcela netradiãní volant a dal‰í díly jsou vyrobeny

v kombinaci rÛzn˘ch materiálÛ s hliníkem.

Na březnovém ženevském autosalonu představila automobilka Hyundai

poprvé v Evropě terénní koncept OLV a inovovanou limuzínu XG. 

Dvě evropské premiéry v Ženevě
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Jihokorejská firma bude poskytovat oficiální auto-

mobily pro zaji‰tûní hladkého a efektivního transportu

a logistiky bûhem turnaje. Byla jiÏ automobilov˘m

partnerem pro mistrovství Evropy v kopané v roce

2000, které se za ãeské úãasti uskuteãnilo v Belgii

a Holandsku. Spoleãnost HMC se jako oficiální partner

evropského ‰ampionátu pfiipojila k dal‰ím v˘znamn˘m

globálnû pÛsobícím znaãkám, jako jsou napfiíklad

Canon, Carlsberg, Coca-Cola, JVC a McDonald’s. 

JiÏ v prosinci loÀského roku se HMC dohodla s FIFA

o tom, Ïe bude oficiálním partnerem pfii pofiádání MS

v kopané v roce 2006 v Nûmecku. Rozhodla se k tomu

na základû dobr˘ch zku‰eností z partnerství na loÀ-

ském svûtovém ‰ampionátu v kopané, kter˘ se konal

v JiÏní Koreji a Japonsku. Tehdy ãítala flotila oficiálních

vozidel se znakem Hyundai více neÏ tisíc vozÛ.

na cestě ženeva
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V prvním kole, ve kterém hlasovalo 25 odborn˘ch

novináfiÛ, Getz dokonce velmi tvrdû bojoval o první

pfiíãku s pozdûj‰ím ‰ampiónem novináfiské ankety

vozem Mazda6, od které ho dûlil jedin˘ bod. Japonsk˘

automobil nasbírala 21 a korejsk˘

20 bodÛ. Jiná Ïhavá novinka na

ãeském trhu, Renault Mégane II,

dostala 18 bodÛ. Dal‰í tfii finalisté -

Ford Fiesta, ·koda Superb a Cit-

roën C3, jiÏ konãili se znaãn˘m

odstupem.

Úspû‰nû prodávan˘ Getz se neztratil ani ve dru-

hém hlasovacím kole, kde mûl kaÏd˘ ãlen poroty

k dispozici 25 bodÛ. Hyundai Getz dostal od kaÏdého

porotce minimálnû dva a maximálnû 8 bodÛ. Cel-

kem jich obdrÏel 103, coÏ mu vyneslo velmi hezkou

tfietí pfiíãku za Mazdou6 a Renaultem Méganem II.

Dal‰í tfii finalisté v pofiadí Ford Fiesta, ·koda Superb

a Citroën C3 obsadili místa bez pomyslné medaile. 

Pfii posuzování jednotliv˘ch kandidátÛ se novináfiská

porota zamûfiila zejména na tato hlediska – celkovou

konstrukci a design, komfort, hospodárnost, ovlada-

telnost, jízdní vlastnosti a chování

na vozovce, v˘kon, funkãnost, pl-

nûní ekologick˘ch norem a cenu.

Hlavním kritériem pro porovnání

vozidel rÛzn˘ch tfiíd a kategorií

bylo „value for money“ – tedy hod-

nota za vynaloÏené peníze. 

VÛz Getz byl rovnûÏ mezi 24 vozy, které se zúãastnily

vefiejné ankety o Nejoblíbenûj‰í automobil roku 2003

v âeské republice, ve které hlasovalo témûfi 190 tisíc

ãesk˘ch obãanÛ. I kdyÏ se zde nedostal do vítûzné

trojice, statisíce divákÛ ho mohly obdivovat bûhem

slavnostního galaveãera v praÏském hotelu Hilton,

kter˘ v pfiímém pfienosu vysílala televize Prima.

Loňské podzimní hlasování odborné novinářské poroty v anketě Auto roku

bylo zejména v prvním kole velmi zajímavé. Nás potěšilo, že si mezi 36

kandidáty velmi dobře vedl nejmenší vůz modelové řady Hyundai – nedávná

novinka na českém trhu – Hyundai Getz.

na stupni vítězů
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Getz obsadil v novinářském
hlasování ve finále skvělou třetí
příčku. Ve své kategorii dokonce
nenašel oblíbený Hyundai 
žádného konkurenta.

Getz

na cestě auto roku
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Které vystoupení povaÏujete za dosavadní vrchol

va‰í úspû‰né iluzionistické kariéry?

Obdivuji svûtoznámého iluzionistu Davida Copperfielda,

se kter˘m jsem se také osobnû setkala pfii jeho

náv‰tûvû v âeské republice. Inspiroval mû tím, jak

skvûle dokáÏe vytvofiit iluzi pfiemisÈování rozmûrn˘ch

pfiedmûtÛ. Dlouho jsem snila o tom, Ïe nechám

bûhem svého vystoupení létat a také zmizet osobní

automobil. K tomu v‰ak vedle dovednosti potfiebujete

i hodnû penûz, aby jste mohli

bûhem vystoupení pouÏít rÛzné py-

rotechnické efekty. Takovou scénku

mÛÏete realizovat pouze s vysoce

profesionálním teamem. Mnû se

velk˘ sen podafiilo naplnit 18. bfiezna

na bratislavském autosalonu.

MÛÏete popsat své vystoupení a podûlit se s námi

o své záÏitky?

Pfied asi patnácti sty v˘znamn˘ch hostÛ jsem nejdfiíve

nechala vzlétnout sportovní cupe, ve kterém sedûl mÛj

manaÏer Roman Roun. Díky dÛmysln˘m pyrotechnick˘m

a svûteln˘m efektÛm, které pfiipravili ‰piãkoví ãe‰tí

profesionálové, jsem vytvofiila iluzi, Ïe vozidlo odletûlo

do jiné ãásti haly. Tam se také po urãité dobû objevilo

i s m˘m manaÏerem. Byla jsem nesmírnû ‰Èastná,

protoÏe ‰lo o evropskou premiéru a souãasnû jsem se

stala první Ïenou na svûtû, která zvládla komplikova-

nou levitaci automobilu. 

Kdy se budeme moci tû‰it na ãeskou premiéru

va‰eho unikátního ãísla?

âetní zástupci svûtov˘ch automobilek projevovali

bûhem veãera velk˘ zájem o realizaci tohoto vystoupení

s jejich vozidly, tfieba v Nûmecku, ale také v âR. Jako

zajímavá ‰ance se mi napfiíklad jeví jiÏ leto‰ní ãervnov˘

brnûnsk˘ autosalon. 

Co je‰tû k provedení tak nároãného iluzionistického

kousku umûlec kromû penûz a sehraného t˘mu

potfiebuje? VÏdyÈ sehnat peníze a dobr˘ t˘m mohl

jiÏ dfiíve nûkter˘ z evropsk˘ch iluzionistÛ?

O tom, jak by pfiedstavení mûlo po technické stránce

probíhat, se prakticky ve v‰ech oblastech na‰eho

umûní v‰eobecnû ví. Vedle jiÏ zmínûn˘ch penûz je pfii

jejich realizaci nejvût‰í pfiekáÏkou osoba samotného

iluzionisty, pfiesnûji jeho psychika. Nejdfiív musí vnitfinû

pfiesvûdãit sám sebe, Ïe na tak velk˘ úkol má dosta-

teãné schopnosti. To je ale pro fiadu lidí v oboru limi-

tující faktor.

Pfii sv˘ch vystoupeních hodnû pracujete s motor-

kami, nyní k nim pfiibudou také osobní auta. Jak˘

je vá‰ praktick˘ vztah k automobilÛm? 

JiÏ rok nyní jezdím terénním vozem Hyundai Santa

Fe. ProtoÏe jsem od pfiírody línûj‰í a souãasnû mám

málo volného ãasu, tak ho pfii po-

bytu doma vyuÏívám velmi inten-

zivnû. Vychutnávám si jízdu ze-

jména pfii cestách na hory ãi

k vodû, kde nejlépe naãerpám po-

tfiebné psychické síly. Pfiesto, Ïe

jsem v loÀském roce strávila asi

ãtyfii mûsíce mimo âeskou republiku, najezdila jsem

zde jiÏ asi 25 tisíc kilometrÛ. K m˘m nejvût‰ím moto-

ristick˘m záÏitkÛm v‰ak zatím patfií cesta autem na

nejvy‰‰í japonskou horu FudÏi, kam Japonci postavili

pro své motorizované turisty silnici. 

¤ekla jste, Ïe si pravidelnû zvete ke spolupráci na

pódium nûkoho z publika. Nebojíte se, Ïe lidé pro-

kouknou va‰e fígle?

To se opravdu nemusím bát. Iluzionisté jiÏ mají

velmi dobfie propracované metody, Ïe spolupracovní-

kÛm z fiad divákÛ nûco pouze naznaãí, ale ti podstatu

kouzla stejnû nepochopí. Potvrdila jsem si to i pfii

nûkolika vystoupeních v âechách. Pfii jednom pfied-

stavení jsem si hezky pohrála s hercem Josefem

Dvofiákem. Tomu jsem sebrala sako a on dodnes

nemÛÏe pochopit, jak se to mohlo stát. Obdobnû

dopadl Petr Rychl˘, kterého jsem zase pouÏila v dal-

‰ím iluzionistickém ãísle. Diváci pfii nûm nab˘vají

dojmu, Ïe vybranou osobu natahuji na skfiipec, 

otáãím jí hlavou a muãím ji dal‰ími krkolomn˘mi

zpÛsoby. Ani on nepronikl do tajemství tohoto divácky

zajímavého kousku. Jiné je to samozfiejmû s vybra-

n˘mi lidmi z t˘mu, ktefií mi pomáhají pfii velk˘ch

akcích s celou fiadou efektÛ. Tam musí b˘t ve smlouvû

striktnû zakotvena pasáÏ o mlãenlivosti, protoÏe pfii

tûchto akcích kaÏd˘ iluzionista uplatÀuje originální

nápady, o které by velmi nerad pfii‰el.

Daniela
nechala létat auto
V roce 1994 se Daniela Maxová stala mistryní

republiky a o dva roky později získala světový titul.

Nešlo o žádnou sportovní disciplínu, ale o umění

navodit dokonalé iluze jako je třeba létající automobil.
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„Při jednom představení jsem
si pohrála s hercem Josefem
Dvořákem. Tomu jsem sebrala
sako a on dodnes nemůže
pochopit, jak se to mohlo stát.“

na cestě osobnost
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rodinný vůz
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na cestě accent



Nové designové prvky nejen zv˘‰ily eleganci a sebevû-

dom˘ vzhled vozidla, ale pfiinesly i fiadu dÛleÏit˘ch prak-

tick˘ch vylep‰ení. V˘razn˘ pfiední nárazník mÛÏe

absorbovat bez po‰kození nárazy pfii niÏ‰ích rychlos-

tech. Multifunkãní svûtla zase poskytují del‰í a ‰ir‰í kuÏel,

kter˘ zaji‰Èuje lep‰í v˘hled v noci a za ‰patného poãasí.

Znalci vozÛ první generace Accent, kter˘ se zaãal

prodávat v roce 1994, ocení zejména v˘znamné zmûny

v interiéru. Designéfii zvolili je‰tû kvalitnûj‰í potahové

i dekorativní materiály. Ty se spoleãnû s lep‰ím tvarová-

ním pozitivnû podepsaly zejména na nov˘ch sedaãkách.

Vzadu je mÛÏete sklápût v pomûru 60:40, ãímÏ se vytvofií

prostor pro pfievoz del‰ích pfiedmûtÛ, napfiíklad lyÏí.

DÛraz, kter˘ byl poloÏen na funkãnost, potvrzuje i fiada

odkládacích míst ãi drÏák na nápoje. Je tfieba rovnûÏ

zdÛraznit, Ïe interiér patfií k nejprostornûj‰ím ve své tfiídû.
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Nabídku automobilky Hyundai na českém trhu obohatil v březnu výrazně

inovovaný vůz Accent. Novinka dostala líbivou karosérii a precizně prove-

dený interiér. Automobil vykazuje nejen výborné jízdní vlastnosti, ale také

zaručuje cestujícím vysoký stupeň bezpečnosti.

na cestě accent



Velká pozornost byla pfii modernizaci vûnována

otázkám bezpeãnosti. VÛz dostal oproti pfiedchÛdci

tuÏ‰í ocelovou karosérii, do dvefií byly umístûny profily

z vysoce kvalitních ocelí. V základní v˘bavû je

palubní poãítaã a ãelní airbagy, které je moÏné za

pfiíplatek doplnit také o boãní. Bezpeãnostní pásy

s pfiedpínaãem tlaku jsou konstruovány tak, aby

v pfiípadû kolize zabránily podklouznutí pasaÏéra.

Zejména v zimních mûsících ocení fiidiã vyhfiívaná

zpûtná zrcátka, která jsou ovládána elektricky. Efek-

tivní a bezpeãné brÏdûní, a to i na mokré silnici ãi

v zatáãce, zabezpeãuje systém ABS doplnûn˘ o EBD.

Inovovan˘ vÛz je nabízen se tfiemi moderními motory –

dvûma záÏehov˘mi a jedním vznûtov˘m. S benzino-

vou pohonnou jednotkou 1,3 l vyvine vÛz maximální

rychlost 173 km/h a se silnûj‰í o zdvihovém objemu

1,6 l, která je urãena pro sportovnûji ladûné fiidiãe,

dokonce 190 km/h. Pro stále vût‰í poãet motoristÛ

bude urãitû zajímav˘ dieselov˘ pohon 1,5 CRDi

s pfiím˘m vstfiikováním paliva. Jeho kombinovaná

spotfieba je 5,5 l/100 km a mimo mûsto nepfiesahuje

v prÛmûru 4,5 l/100 km. Malá Ïíznivost se velmi

pfiíznivû odrazí na celkov˘ch provozních nákladech,

coÏ je jeden z hlavních poÏadavkÛ na vozy rodinného typu. 

A právû o to spoleãnosti Hyundai jde. Vozem Accent

se automobilka snaÏí potvrdit svoji filozofii, Ïe za své

nízké ceny nabízí tu nejlep‰í moÏnou hodnotu.

Posuìte sami. Accent s benzinov˘m motorem 1,3 l

a provedení Elegance si mÛÏete pofiídit za velmi zají-

mavou cenu, za 299 900 korun. Také sportovnû ladûná

verze s motorem 1,6 l je proti konkurenci cenovû velmi

zajímavá. MÛÏete si ji pofiídit za 379 900 korun.

V‰echny uvedené informace pfiedurãují Accent

k tomu, aby se v pûtidvefiovém provedení stal velmi

zajímav˘m vozidlem zejména pro mladou rodinu s jed-

ním ãi dvûma dûtmi. Tfiídvéfiová varianta s nejsilnûj-

‰ím benzinov˘m motorem zase urãitû osloví motoristy,

ktefií nenechávají zahálet plynov˘ pedál. 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai Accent
Motor: 1,3i MPI SOHC 1,6i MPI DOHC 1,5 CRDi

Zdvihový objem (cm3) 1341 1599 1493

Max. výkon (kW/k/ot./min) 62/84/5500 77/105/5800 60/82/4000

Max. toč. mom. (Nm/ot./min) 117/3000 143/3000 184/1900-2600

Maximální rychlost (km/h) 173 190 170

Komb. spotřeba  (l/100km) 6,2 6,9 5,5

Cena (Kč) 299 900 334 900 379 900

Rozměry:

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Rozvor (mm) Zavaz. prostor (l)

4215 1680 1395 2440 321/859

na cestě accent



pPodobnou pozici mohou nezasvûcení na první

pohled povaÏovat za v˘sadu. ·éf zdej‰ího t˘mu Jifií

Peták v‰ak postavení prodejny hodnotí mnohem stfiízli-

vûji. B˘t pilotním prodejcem není podle nûj v˘hoda, ale

spí‰ závazek, protoÏe je tfieba splnit

velmi nároãná oãekávání. Není tedy

divu, Ïe pracovní program dealer-

ství pfiipomíná neustál˘ sprint.

Zamûstnanci se s nároãn˘m

pracovním tempem dovedou skvûle

vyrovnat. Îádn˘ detail není ponechán náhodû, v‰e je

podfiízeno jedinému cíli, jímÏ je spokojenost na‰ich

zákazníkÛ. „Na‰ím nepsan˘m zákonem je slogan

‚Vstupte, abyste odjeli’. Navíc dobfie víme, Ïe prodejem

vozu na‰e péãe o zákazníky nekonãí,“ líãí Jifií Peták

svou koncepci prodeje. 

V˘sledky této filosofie rozhodnû stojí za zmínku.

V loÀském roce opustilo prodejnu celkem 378 nov˘ch

vozÛ a vedení pfiedpokládá, Ïe i v budoucnu prodá Auto

Palace Butovice minimálnû ãtyfiicet nov˘ch aut mûsíãnû.

Nabídka nov˘ch vozÛ v‰ak není jedinou aktivitou

butovické prodejny. Pod stfiechou show roomu jsou

k vidûní ojeté vozy, které se zde objevují napfiíklad po

skonãení leasingu, jako protiúãet

nebo i bûÏn˘ v˘kup. Auta zásadnû

nejsou star‰í neÏ ‰est let a pfii

nákupu technici sledují zhruba

sedmdesát parametrÛ, které vypo-

vídají o jeho stavu. Dvouletá záruka

je proto samozfiejmostí.

P˘chou zdej‰í prodejny je také servis. Nûkdej‰ích

‰est mechanikÛ by dnes sotva zvládlo ve‰kerou práci

a jejich souãasn˘ poãet je jiÏ více neÏ dvojnásobn˘.

Servis zde ov‰em rozhodnû není jenom nezbytností,

ale souãástí kvalitního prodeje. V butovickém dealer-

ství razí zásadu, Ïe zákazník nekupuje jenom vÛz, ale

také sluÏby, protoÏe první auto prodává prodejna,

druhé potom servis.

Žádný detail není ponechán
náhodě, vše je podřízeno
jedinému cíli, jímž je spokojenost
našich zákazníků.

Auto Palace Butovice je prodejním místem, které

Pražané znají již od roku 1998. Vozy Mazda, které se

zde prodávaly původně, však později vystřídala

značka Hyundai. Budova se stala i sídlem importéra

a prodejna jeho pilotním projektem.
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stoupá

vV jakém stavu jste pfiebírali zastoupení automo-

bilky Hyundai?

Pfiedcházejícímu importérovi chybûly v posledních

letech finanãní prostfiedky na nákup vozÛ a ná-

hradních dílÛ od v˘robce, dea-

lefii nemûli co prodávat, coÏ

mûlo za následek nedobrou

situaci vût‰iny dealerÛ. Nemlu-

vím pfiitom o naprosté absenci

investic do reklamy a propagace.

Tím znaãka ztrácela pozici na

trhu a její povûdomí mezi motoristickou vefiejností

klesalo.

Co jste museli udûlat v první  fiadû?

Zamûfiili jsme se na stabilizaci a postupné roz‰ifiování

prodejní sítû. Z více neÏ tfiech desítek pÛvodních

dealerÛ jsme se dohodli na dal‰í spolupráci s asi dvûma

tfietinami a síÈ jsme doplnili nov˘mi dealery na

souãasn˘ poãet 39 prodejních míst. Obnovili jsme

plynulé dodávky vozÛ z v˘robních závodÛ a uvedli

jsme bûhem jednoho a pÛl roku na trh ‰est nov˘ch

modelÛ. Uvedení kaÏdého z nich provázela intenzivní

reklamní kampaÀ.

Jak se to projevilo v prodejích?

LoÀsk˘ rok byl skuteãnû rekordní. Proti pfiedchozímu

roku jsme nav˘‰ili prodeje o 109 % a stali jsme se

takzvan˘m skokanem roku, neboli znaãkou s nejvût-

‰ím meziroãním nárÛstem. V˘sledkem bylo vynikající

9. místo v Ïebfiíãku prodejnosti za loÀsk˘ rok a zdvoj-

násobení trÏního podílu. Ani v lednu a únoru 2003

jsme ze sv˘ch pozic neustoupili, ba naopak jsme

poskoãili na 8. místo.

Zárukou úspû‰n˘ch prodejÛ automobilÛ nemÛÏe

b˘t pouze kvalitní a fungující dealerská síÈ. Bez

konkurenãnûschopn˘ch v˘robkÛ by to ne‰lo Jak

se zmûnila va‰e nabídka?

Jak jsem jiÏ zmínil, v posledních

dvou letech jsme uvedli na trh

‰est novinek, které se setkaly

s velmi dobrou odezvou vefiejnosti.

Dva pfiíklady za v‰echny. Nejpro-

dávanûj‰ím SUV na ãeském trhu

se stal vÛz Santa Fe, jehoÏ design

spoleãnost Hyundai vyvinula ve svém centru v americké

Kalifornii. Vedle ‰piãkového designu a jízdních vlast-

ností oceÀují zájemci bohatou nabídku motorÛ vãetnû

dieselov˘ch se systémem common rail, ‰piãkovou

v˘bavu a v neposlední fiadû i pfiíznivou cenu. Prodejním

hitem a ‰tikou segmentu mal˘ch vozÛ se v závûru

loÀského roku stal Getz. Byl velmi pfiíznivû pfiijat jak

zákazníky tak i odbornou motoristickou vefiejností,

o ãemÏ svûdãí i 3. místo v prestiÏní novináfiské anketû

Auto roku 2003. 

ZÛstaÀme u tohoto velmi zdafiilého modelu. Jaká

jsou va‰e oãekávání pro leto‰ní rok?

Getz skuteãnû vyvolal v tomto nejvût‰ím segmentu

na‰eho trhu velk˘ rozruch. Letos by se mûl stát na‰ím

nejprodávanûj‰ím modelem a mûl by se umístit mezi

prvními tfiemi modely segmentu mal˘ch aut. Je to ideální

vÛz pro v‰echny vûkové kategorie, od mlad˘ch lidí pfies

rodiny s dûtmi aÏ po seniory. Vysoká konkurence-

schopnost modelu Getz bude navíc v druhé polovinû

roku posílena zahájením v˘roby verzí s dieselov˘m

motorem common rail. I tento moment by nám mûl

Společnost Hyundai Motor CZ zastupuje jihokorejskou značku na českém trhu

teprve od dubna 2001. Za krátkou dobu stačila zvrátit nepříznivý vývoj prodeje

z předcházejících let a vrátila ji již loni do první desítky nejprodávanějších

vozů na místním trhu a do pozice jedné z nejprodávanějších neevropských

značek. O současném vývoji i plánech firmy do budoucna jsme si povídali se

Zdeňkem Fořtem, prodejním a marketingovým ředitelem Hyundai Motor CZ.

Prodejním hitem a štikou v segmentu
malých vozů se stal v závěru
loňského roku Getz. Letos by měl
v ČR potěšit dva tisíce nových
zákazníků.
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stoupá stále vzhůru
Jihokorejská značka
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dopomoci ke splnûní prodejního cíle, kdy chceme letos

prodat v âeské republice pfies 2000 GetzÛ. 

S jak˘mi celkov˘mi prodejními v˘sledky byste byl

letos spokojen?

Prodejní plán na tento rok jsme si stanovili na 4200

nov˘ch vozidel. To by znamenalo dal‰í nav˘‰ení

prodejÛ oproti rekordnímu roku 2002 o témûfi 25 %.

Tím bychom si mûli pfies rostoucí konkurenci upevnit

pozici v první desítce nejprodávanûj‰ích znaãek v âR.

Zatím se nám to dafií, za první dva mûsíce leto‰ního

roku jsme prodali 700 nov˘ch osobních a lehk˘ch

uÏitkov˘ch vozÛ, coÏ znamená 8. pfiíãku na trhu

a témûfi zdvojnásobení prodeje ve srovnání se stejn˘m

obdobím roku 2002. 

Kde je‰tû vidíte urãité rezervy? Jak je chcete zmûnit

v silné stránky prodeje?

Jak jiÏ bylo fieãeno, jednoznaãnou prioritou leto‰ního

roku je úspû‰né navázání na prodejní boom Getze

a udrÏení postavení znaãky ãíslo jedna ve vysoce

prestiÏním segmentu SUV. Vedle osobních vozÛ se

chceme letos více zamûfiit i na lehké uÏitkové auto-

mobily, které tvofií fiada Hyundai H-1. ·iroká nabídka

na‰ich uÏitkov˘ch vozÛ zaãíná u verze podvozek

s moÏností jakékoliv nástavby, pokraãuje pfies valník

a konãí u 3 nebo 6místné verze Van se dvûma rÛzn˘mi

rozvory. V nabídce motorÛ je i moderní turbodiesel

technologie common rail. Právû touto fiadou chceme

proniknout k firemní klientele, a v˘raznû tak vylep‰it

pozici znaãky v kategorii uÏitkov˘ch vozÛ. 

Povûdomí o znaãce se buduje dlouhou dobu a stojí

dnes hodnû penûz. Jihokorejské automobilky mûly

proti evropsk˘m, americk˘m, ale i japonsk˘ch urãi-

tou nev˘hodu, protoÏe jejich historie není tak bo-

hatá. Jak se snaÏíte aktivnûji pÛsobit na vefiejnost?

Za témûfi dva roky na‰í ãinnosti jsme investovali nemalé

finanãní prostfiedky do reklamy, propagace a komuni-

kace s vefiejností. V loÀském roce se znaãka Hyundai 

v˘raznû zviditelnila jako oficiální partner mistrovství

svûta v kopané, které se konalo právû v Koreji a Japon-

sku. Díky velmi kladné odezvû se automobilka Hyundai

rozhodla stát se partnerem i pfií‰tího svûtového ‰ampio-

nátu, kter˘ se uskuteãní v roce 2006 v sousedním

Nûmecku a navíc na bfieznovém Ïenevském autosalónu

do‰lo k podpisu obdobné smlouvy mezi Hyundai Motor

Company a evropskou fotbalovou asociací o partnerství

pro mistrovství Evropy, které se bude konat jiÏ pfií‰tí rok

v Portugalsku. Spojení znaãky Hyundai a nejpopulár-

nûj‰ího sportu na svûtû na globální úrovni je tedy

evidentní a já pouze prozradím, Ïe v tomto smûru

pfiipravujeme urãité aktivity i v âeské republice. 

1) Nejprodávanějším SUV na českém trhu se stal vůz Santa Fe, jehož design společnost Hyundai vyvinula ve svém centru v americké Kalifornii.
2) Getz je ideální vůz pro všechny věkové kategorie, od mladých lidí přes rodiny s dětmi až po seniory.  3) Vedle osobních vozů se chceme
letos více zaměřit i na lehké užitkové automobily, které tvoří moderní řada Hyundai H-1.

Změny v podílu na trhu vybraných značek
v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001

101,5

V
yj

á
d

ře
n

í v
 %

21,2
14,1 12,1 9,1 9,0 7,0

-6,6 -9,6 -12,1
-20

0

20

40

60

80

100

120

C
it

ro
e

n

R
e

n
a

u
lt

F
ia

t

S
e

a
t

P
e

u
g

e
o

t

N
is

sa
n

Š
k

o
d

a

To
yo

ta

V
W

Vývoj prodeje Hyundai v měsících
let 1999-2002

V
ýv

o
j p

ro
d

e
je

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

1999 2000 2001 2002Zdroj: SDA

na cestě rozhovor



elitu
Mezi

16

na cestě getz



Patří k nejprodávanějším malým vozům. Mezi nimi dominuje velikostí pro-

storu pro posádku, počtem nabízených variant a zejména cenou vztaženou

k výbavě. Za půl roku od zahájení prodeje si Hyundai Getz v Čechách a na

Slovensku pořídila téměř tisícovka zákazníků.

Tfiída mal˘ch vozÛ patfií k nejnabitûj‰ím. Mezi témûfi

dvû desítky modelÛ pfiibyly v loÀském roce takové

novinky jako Citroën C3, Ford Fiesta, Honda Jazz,

Seat Ibiza ãi Volkswagen Polo. Etalonu tfiídy – domá-

címu vozu ·koda Fabia – zaãalo b˘t pofiádnû horko.

Znaãka Hyundai pfii‰la s modelem, kter˘ se stal

prakticky pfies noc bestsellerem své tfiídy. Stalo se tak i

díky vysoké úrovni standardní v˘bavy, dvûma provede-

ním karosérie, poãtem pouÏit˘ch motorÛ a velikosti

vnitfiního prostoru. JiÏ u základního modelu Getz 1,1i

nabízeného ve sportovnû stfiiÏené tfiídvéfiové karosérii

za 234 900 Kã ãi o pouh˘ch deset tisíc korun více

v praktickém pûtidvéfiovém provedení, najdete jiÏ v zá-

kladní v˘bavû airbag fiidiãe, posilovaã fiízení ãi prakticky

dûlená a sklopná zadní sedadla. Mezi konkurenãními

jedenáctistovkami dominuje Hyundai Getz 1,1i i jízdními

v˘kony. Vypovídá o tom zrychlení automobilu z 0 na

100 km/h za 16,1 vtefiiny a nejvy‰‰í rychlost 150 km/h.

Kombinovaná spotfieba paliva moderního dvanáctiven-

tilového agregátu je pouh˘ch 5,8 l/100 km.

17
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Za zlat˘ stfied nabídky 3,8 metru dlouhého kom-

paktního automobilu, kter˘ v na‰í zemûpisné ‰ífice

klidnû mÛÏe snést pfiídavek rodinn˘ – a to díky rozvoru

2455 mm – mÛÏe b˘t povaÏován Hyundai Getz

1,3i Comfort. V˘bava je oproti základní verzi standardnû

roz‰ífiena napfiíklad o v˘‰kovû nastaviteln˘ volant a tó-

novaná skla. Cena 244 900 Kã za tfiídvéfiové a 254 900

korun za pûtidvéfiové provedení je více neÏ pfiijatelná,

zvlá‰È kdyÏ si uvûdomíte, Ïe pod kapotou ti‰e pfiede

motor o objemu 1341 cm3 a v˘konu 60,3 kW. Kombi-

novaná spotfieba je pouze o 0,4 l/100 km vy‰‰í neÏ

v pfiípadû jedenáctistovky, pfiiãemÏ Hyundai Getz

1,3i jede nejvy‰‰í rychlostí aÏ 164 km/h a dokáÏe

zrychlit z 0 na 100 km/h za 11,5 vtefiiny.

Doslova mezi malá „gétéíãka“ mífií nejv˘konnûj‰í

Hyundai Getz 1,6i Sport, kter˘ pokofií stokilometrovou

hranici za 9,6 vtefiiny a jede témûfi 180 km/h. Jeho

moderní ‰estnáctistovka vybavená dvojicí vaãek a 16

ventily poskytuje nejvy‰‰í v˘kon 77,2 kW, nebo chcete-li

105 koní, pfii 5800 ot./min. Pfiitom kombinovanou

spotfiebou nepatfií mezi Ïádné Ïíznivce, v mimomûst-

ském provozu se spokojí s 5,4 litry bezolovnatého

benzinu na 100 km jízdy, kombinovaná spotfieba je

6,5 l/100 km. To, Ïe jde o sportovní model, nedoklá-

dají pouze dynamické vlastnosti vozu, ale rovnûÏ jeho

standardní v˘bava roz‰ífiená napfiíklad o patnáctipal-

cové pneumatiky obuté na kolech z lehk˘ch slitin,

zadní spoiler a kÛÏí potaÏen˘ volant a hlavice fiadicí

páky. K pohodû na cestách zase pfiispívají pfiední

mlhovky, klimatizace a v˘‰kovû nastavitelné sedadlo

fiidiãe s bederní opûrkou. Zatímco konkurenãní

„na‰lápnuté“ vozy, jak v˘konem, tak v˘bavou, ãasto

atakují hranici 450 aÏ 500 tisíc korun, cena nejspor-

tovnûj‰ího Getze zaãíná na 369 900 korunách.

Samostatnou kapitolou je Hyundai Getz vybaven˘ mo-

derním turbodieselem o objemu 1,5 litru a v˘konu

58 kW. Pro pfieplÀovan  ̆vznûtov  ̆motor je charakteristická

ãtyfiventilová technika a pfiímé vstfiikování common

rail. Díky tûmto prvkÛm je schopen Hyundai Getz jet

rychlostí aÏ 170 km/h pfii kombinované spotfiebû

5 l nafty na 100 km. Pro zájemce o verze vybavené

záÏehov˘mi motory, bude Hyundai Getz 1,5 CRDi

nabízen od leto‰ního záfií.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai Getz 
Motor: 1,1 SOHC 12V 1,3 SOHC 12V 1,6 DOHC 16V

Zdvihový objem (cm3) 1086 1341 1599

Max. výkon (kW/k/ot./min) 46,4/63/5500 60,3/82/5500 77,2/105/5800

Max. toč. mom. (Nm/ot./min) 94,2/3200 116,7/3200 143,2/3200

Maximální rychlost (km/h) 150 164 176

Komb. spotřeba  (l/100km) 5,8 6,2 6,5
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SROVNÁNÍ GETZE S KONKURENČNÍMI VOZY:
Model Hyundai Getz Škoda Fabia Peugeot 206

Verze Comfort 5dv. Comfort 5dv. Prima 5dv.

Ob. mot. (l), výkon (kW/k) 1,3, 60/82 1,4, 55/74 1,4, 55/75

Kombin. spotř. (l/100 km) 6,2 6,4 6,4

Záruka v měsících 36 24 24

Ceníková cena (Kč): 254 900 363 900 347 700

Rozměry:

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Rozvor (mm) Zavaz. prostor (l)

3810 1665 1490 2455 254/977

na cestě getz
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Není nejmen‰ích pochyb o kvalitách efektního SUV

Hyundai Santa Fe. Toto tvrzení dokládá mimo jiné i skuteã-

nost, Ïe právû tento automobil se stal v roce 2002 nejús-

pû‰nûj‰ím zástupcem segmentu off-road v âeské republice,

kdyÏ se pro nûj rozhodlo 465 zákazníkÛ. Santa Fe má totiÏ

skuteãnû co nabídnout. Kromû originálnû tvarované karo-

serie poskytuje moderní ovládací a kontrolní systémy

a bohatou v˘bavu za pfiijatelnou cenu. Paleta motorÛ zaãíná

záÏehov˘m ãtyfiválcem 2,4 l s nejvût‰ím v˘konem 107 kW.

Naopak pro nejnároãnûj‰í zákazníky je urãeno prestiÏní

‰estiválcové provedení 2,7 l s v˘konem aÏ 127 kW, které je

standardnû vybaveno samoãinnou pfievodovkou.

Více jsme se soustfiedili na model Hyundai Santa Fe

2,0 CRDi. Toto provedení pfiichází na poãátku leto‰ního

roku s v˘znamnou zmûnou. Základní koncepce motoru

zÛstává zachována. Jde totiÏ o velmi moderní vznûtov˘

pfieplÀovan˘ ãtyfiventilov˘ ãtyfiválec, kter˘ je vybaven

vysokotlak˘m pfiím˘m vstfiikováním common rail. Jako
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LEPŠÍ
Hyundai Santa Fe se dostává do prodeje s modernizovaným turbodieselem

se čtyřventilovou technikou a vstřikováním common rail pod kapotou, který

má více síly a nabízí maximální výkon až 125 koní.

JeštěJeště
na cestě santa fe



novinka se v‰ak objevilo turbodmychadlo s variabilní

geometrií rozvádûcích lopatek s oznaãením VGT (Variable

Geometry Turbocharger). 

Princip nového turbodmychadla umoÏÀuje je‰tû lep‰í

pfiizpÛsobivost okamÏit˘m provozním podmínkám neÏ je

tomu u klasick˘ch turbodmychadel. Zaji‰Èuje ji právû

turbodmychadlo s promûnnou geometrií, v nûmÏ se mÛÏe

mûnit natoãení statorov˘ch lopatek rozvádûcího kola

turbodmychadla. 

PÛvodní dieselov˘ motor mûl nejvût‰í v˘kon 83 kW

a toãiv˘ moment 255 Nm. Novinka v‰ak nabízí 92 kW

a 285 Nm. Tohoto zv˘‰ení je navíc dosaÏeno za souãasného

zmen‰ení spotfieby paliva o 0,1 l v kaÏdém mûfieném reÏimu.

V kombinovaném reÏimu jde o sníÏení ze 7,6 na 7,5 l/100 km.

Vozy Hyundai Santa Fe s nov˘m turbodieselov˘m

motorem jsou vybaveny i modernizovan˘m pohonem

v‰ech kol. Ten vyuÏívá elektronicky ovládanou lamelo-

vou spojku umístûnou u zadní nápravy, která podle

nejrÛznûj‰ích údajÛ mûní míru svého sevfiení. Zaji‰Èuje tím

optimální distribuci síly mezi pfiední a zadní nápravou.

Santa Fe je typick˘m moderním SUV. Jeho pfiitaÏliv˘

vzhled majitele dobfie reprezentuje ve mûstû, tfieba i pfii

cestû za kulturou. V˘borné jízdní vlastnosti mu pfiiná‰í

potû‰ení z volnosti pfii v˘letech za sportem a koníãky do

pfiírody.
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai Santa Fe 
Motor: 2,4i 16V DOHC 2,7i V6 24V DOHC 2,0 CRDi 2,0 CRDi VGT

Zdvihový objem (cm3) 2351 2656 1991 1991

Max. výk. (kW/k/ot./min) 107/145/5500 127/173/6000 83/113/4000 92/125/4000

Max. toč. mom. (Nm/ot./min) 200/4000 250/4000 255/2000 285/2000

Maximální rychlost (km/h) 173 182 166 171

Komb. spotř. (l/100km) 9,8 11,4 7,6 7,5

SROVNÁNÍ SANTA FE A JEHO NĚKTERÝCH KONKURENTŮ:
Model Hyundai Santa Fe Toyota RAV 5D Kia Sorento

2.0 CRDi 2,0 D-4D 2,5 DRDi

Počet válců/zdv.objem (cm3) 4/1991 4/1995 4/2497

Nejvyšší výkon (kW/k)          83/113 85/116 103 /140

Nejvyšší toč. moment (Nm) 255 250 330

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 7,6 7,1 8,5 

Základní cena s DPH (Kč) 799 900 909 000 859 980 

Rozměry:

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Rozvor (mm) Zavaz. prostor (l)

4500 1820/1845 1675/1730 2620 690/1475

/s boč. oblož. dveří /s ližinami

na cestě santa fe



sStaãí se jen podívat na mapu v˘znamn˘ch historic-

k˘ch míst a zjistíte, Ïe v okruhu nûkolika desítek km

najdete fiadu velmi zajímav˘ch lokalit. My jsme si pro

v˘let vybrali místa nedaleko Prahy – zejména jeden

z nejznámûj‰ích a nejstar‰ích ãesk˘ch hradÛ Kfiivoklát,

jehoÏ historie spadá aÏ do 12. století. Za panování Pfie-

mysla Otakara II. vznikl rozsáhl˘ a velkolep˘ královsk˘

hrad, na jehoÏ v˘razn˘ch pfiestavbách se podepsali

zejména Václav IV. a pozdûji Vladislav Jagellonsk˘.

Pfied v˘stupem na hrad doporuãujeme, abyste se

vydatnû posilnili. Ideální je k tomu napfiíklad stylová

restaurace v pensionu U Jelena, kter˘ vyrostl z roz-

padlého ml˘na pfiímo pod skalním masivem hradu.

Jaksi pfiirozenû vás do sv˘ch útrob vtáhne sv˘m sty-

lov˘m historick˘m nábytkem a dobov˘mi fotografiemi.

Bohat˘ jídelní lístek nabízí fiadu specialit z divoãiny,

napfiíklad ze srnãího ãi jeleního masa. Ty je moÏné

ochutit brusinkami ãi dal‰ími tradiãními lesními plody.

Porce jsou tak bohaté, Ïe i zdatn˘ jedlík má co dûlat,

aby je zvládl. Pro ty, ktefií na ãerstvém vzduchu po-

fiádnû vyhládli, je pfiipravena chutná palaãinka plnûná

zmrzlinou a dal‰í pamlsky. Ideální je jejich spojení

s dobrou ãernou kávou, kterou U Jelena pfiipravují na

nûkolik zpÛsobÛ. Od jarních mûsícÛ je moÏné sedût

také na terase, kde se pfiipravují na otevfieném ohni

rÛzné chuÈovky, napfiíklad do zlata opeãená selátka. 

Vydatnû posíleni potom mÛÏete vzít hrad útokem.

Jeho brány jsou pro vefiejnost otevfieny od bfiezna do

fiíjna, ale první mûsíc pouze pfies víkend. Kdo se roz-

hodne pro prohlídku, bude urãitû nad‰en kouzelnou

hradní kaplí, ale také královsk˘m a rytífisk˘m sálem

a gotick˘mi obrazy a sochami. Hradní areál Ïije boha-

t˘m kulturním Ïivotem. Koná se zde velikonoãní jar-

mark, probíhají rytífiská klání ãi rÛzné kulturní akce.

Náv‰tûvníky Kfiivoklátu lákají také rÛzné aktivity, kte-

ré se odehrávají v jeho tûsné blízkosti. Galerie Nakfiivo

pfiedvádí uÏitkovou a umûleckou keramiku, stejnû

jako rÛzné v˘robky, které potû‰í jak malé, tak i dospûlé

náv‰tûvníky. Do svého pfiíjemného prostfiedí vás vtáhne

netradiãní bylinková ãajovna ãi vinotéka. Je zde zbro-

jífiství ãi svíãkafiství, kde mÛÏete nejen vidût, ale také

si koupit rÛzné suven˘ry.

Pfii návratu se mÛÏete zastavit v obci NiÏbor, kterou se

nyní ve svûtû snaÏí proslavit místní sklárna Rıckl

Crystal. V pfiípadû, Ïe si na v˘let vyrazíte v pracovní den,

pak se do tfií hodin odpoledne zastavte v podnikové prodejnû,

kde vás urãitû potû‰í krásné v˘robky ze skla a moÏná si

koupí nûkterého udûláte radost.  Nedaleko leÏí Stradonice,

svûtoznámé díky rozsáhlému keltskému hradi‰ti a zlatému

pokladu objevenému koncem 19. století.

Mnozí si v dnešní uspěchané době nenajdou čas ani na pár dní klasické

dovolené. Kdo však chce alespoň na den uniknout z pracovního kolotoče,

má k tomu nepřeberné množství příležitostí bez toho, aby vycestoval do

zahraničí. Přijměte naše pozvání a objevte krásu výletů po Čechách.

1) Z ruiny mlýna vznikl pod Křivoklátem penzion.  2) Na Točníku najdete repliky historických zemědělských vozů  3) V obci Žebrák svítí do dálky
restaurace Karla IV.  4) Až na dohled ke Křivoklátu můžete přijet osobním vozem.
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Návštěva
u Keltů a Přemyslovců

na cestě cestování



cCílem bylo získat v˘robní zku‰enosti, takÏe automo-

bily smûfiovaly pouze na domácí trh. První skuteãnû

korejsk˘ osobní vÛz se znaãkou Hyundai sjel z v˘robní

linky v roce 1974 a svoji premiéru si odbyl na autosa-

lonu v italském Milánu. Byla z nûj je‰tû cítit silná vazba

na zahraniãní automobilku, kdyÏ motor, pfievodovka

a pérování byly pfievzaty z vozu Mitsubishi Lancer.

Karosérie a vybavení charakteristicky hranatého vozu,

které navrhla slavná italská designérská firma Ital

Design, v‰ak byly zcela domácí produkce. Italsk˘ vliv

se pozitivnû projevil také na koeficientu odporu vzduchu,

kdyÏ Cx ãinil na danou dobu slu‰n˘ch 0,32. Pony byl

necelé ãtyfii metry dlouh˘ a rozvor mûl 2,34 m. Pod

plochou kapotou mohl mít zejména ãtyfiválcové záÏehové

motory o objemu 1,2 l ãi 1,4 l. Se slab‰ím pohonem

vyvinul vÛz maximální rychlost 155 km/h, se silnûj‰ím

potom 168 km/h. Interiéru dominoval zajímavû tvaro-

van˘ ãtyfiramenn˘ volant umístûn˘ pfied kompaktní

palubní deskou, vedle které bylo luxusní autorádio

s pfiehrávaãem. Na svoji dobu mûl velmi slu‰n˘ zava-

zadlov˘ prostor o objemu 420 l, ale v provedení kombi

pfii sklopení zadních sedaãek dokonce 1300 l. VÛz se

vyrábûl aÏ do roku 1990 a ze západní Evropy se dostal

také na ãesk˘ trh, a znamenal tak první kontakty

ãesk˘ch motoristÛ s tehdy je‰tû ve stfiední Evropû málo

známou jihokorejskou automobilkou.

Cesta k prvnímu vozu z dílny automobilky Hyundai trvala několik let. Vše

začalo v roce 1967, kdy na základě licenční dohody vyjel z nového výrobního

závodu automobilky v Ulsanu vůz Ford Cortina a poté Granada. 

1) Jako první se v Ulsanu vyráběl v licenci vůz Ford Cortina. 2) Modernizovaný Pony se dostal později také do Evropy. 3) Pony – první osobní
vůz se značkou Hyundai sjel z výrobní linky v roce 1974.
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První skutečný
Hyundai měl jméno Pony

na cestě pony



Na trhu je nûkolik sportovních automobilÛ. Îádn˘

z nich v‰ak nenabízí tak poutav˘ vzhled a tak pfiízni-

vou cenu jako právû Hyundai Coupe. Souãasná gene-

race je velmi pfiitaÏlivá. V˘raznû klínovit˘ profil karo-

serie spojen˘ s efektními kfiivkami na bocích stejnû

tak jako markantní v˘stupy vzduchu z motorového

prostoru za zadními koly – to jsou pfiesnû ty prvky,

které odli‰ují tento automobil od v‰ech ostatních

kupátek na trhu. MoÏná by se nûjaké s podobn˘m

vzhledem na‰lo. Museli bychom v‰ak zajet do italského

Maranella, ale to je uÏ jin˘ pfiíbûh.

Hyundai Coupe pÛsobí navenek velmi dynamicky.

Podobn˘ charakter v‰ak má i vnitfiní prostor. Zde je

dostatek místa a nejlep‰í moÏné hodnocení je tfieba

vznést i k rozmístûní v‰ech ovládacích prvkÛ. Interiér

se nese ve sportovním, av‰ak zároveÀ pomûrnû stfiízli-

vém duchu. Na modelu Coupe je tfieba ocenit i velmi

bohatou v˘bavu. Ta mÛÏe obsahovat automatickou

klimatizaci, centrální zamykání s dálkov˘m ovládá-

ním, elektricky ovládaná boãní okna ãi koÏené ãalou-

nûní a vyhfiívaná pfiední sedadla. 

Znaãka Hyundai samozfiejmû myslela i na bezpeã-

nost. Model Coupe se mÛÏe pochlubit nejen dvojicí

ãelních, ale i boãních airbagÛ, stejnû tak jako protib-

lokovacím systémem ABS vybaven˘m i elektronick˘m

rozdûlovaãem brzdného úãinku EBD. Standardem je

i protiprokluzové zafiízení TCS podobnû jako pyro-

technické pfiedpínaãe bezpeãnostních pásÛ. 

Sportovní Hyundai Coupe láká zejména svými svůdnými tvary. Nyní je dalším

magnetem výkonnější a pružnější vidlicový šestnáctiventilový zážehový motor.

Dravý vzhled
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na cestě coupe



dravější
motor

Automobily Hyundai Coupe mají poháněná přední

kola prostřednictvím jednoho ze dvou motorů.

Vrchol nabídky tvoří vidlicový šestiválec o objemu

2,7 l, který nabízí největší výkon 123 kW a je spojen

s přímo řazenou šestistupňovou převodovkou. 

Základ nabídky tvoří dvoulitrový motor, který je

schopný model Coupe pořádně rozhýbat. Zde však

Hyundai důkladně přezbrojilo. Svůj zážehový šest-

náctiventilový čtyřválec totiž vybavilo plynulým pro-

měnným časováním ventilů CVVT zlepšujícím nejen

výkon motoru, ale také průběh křivky točivého

momentu. Hydraulicky ovládaný modul proměnného

rozvodu umístěný přímo u výfukové vačkové hřídele

umožňuje její relativní pohyb oproti hřídeli klikové.

Zajišťuje, aby se motor lépe přizpůsoboval aktuálním

provozním podmínkám, tedy okamžité zátěži

a otáčkám motoru. Výkon motoru vybaveného

systémem CVVT má nyní hodnotu 105 kW při 6000

min-1. Točivý moment vrcholí číslem 186 Nm při

4500 min-1. Výkon tedy ve srovnání s předchozím

motorem vzrostl o 4 kW, zatímco točivý moment

o 5 Nm. Změny nastaly i ve spotřebě paliva. Ta

měla původně následující trojici hodnot (město/

mimo město/kombinace) 11,4/6,6/8,4 l/100 km.

Motor CVVT však dosahuje hodnot v průměru o 0,4 l

na 100 kilometru nižších. S novým motorem je nyní

i základní provedení modelu Hyundai Coupe ještě

sportovněji laděným vozem. 

Automobily Hyundai Coupe mají poháněná přední

kola prostřednictvím jednoho ze dvou motorů.

Vrchol nabídky tvoří vidlicový šestiválec o objemu

2,7 l, který nabízí největší výkon 123 kW a je spojen

s přímo řazenou šestistupňovou převodovkou. 

Základ nabídky tvoří dvoulitrový motor, který je

schopný model Coupe pořádně rozhýbat. Zde však

Hyundai důkladně přezbrojilo. Svůj zážehový šest-

náctiventilový čtyřválec totiž vybavilo plynulým pro-

měnným časováním ventilů CVVT zlepšujícím nejen

výkon motoru, ale také průběh křivky točivého

momentu. Hydraulicky ovládaný modul proměnného

rozvodu umístěný přímo u výfukové vačkové hřídele

umožňuje její relativní pohyb oproti hřídeli klikové.

Zajišťuje, aby se motor lépe přizpůsoboval aktuálním

provozním podmínkám, tedy okamžité zátěži

a otáčkám motoru. Výkon motoru vybaveného

systémem CVVT má nyní hodnotu 105 kW při 6000

min-1. Točivý moment vrcholí číslem 186 Nm při

4500 min-1. Výkon tedy ve srovnání s předchozím

motorem vzrostl o 4 kW, zatímco točivý moment

o 5 Nm. Změny nastaly i ve spotřebě paliva. Ta

měla původně následující trojici hodnot (město/

mimo město/kombinace) 11,4/6,6/8,4 l/100 km.

Motor CVVT však dosahuje hodnot v průměru o 0,4 l

na 100 kilometru nižších. S novým motorem je nyní

i základní provedení modelu Hyundai Coupe ještě

sportovněji laděným vozem. 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: Hyundai Coupe

Motor: 2,0 DOHC 2,0 CCVT 2,7i V6 DOHC

Zdvihový objem (cm3) 1975 1975 2656

Max. výkon (kW/k/ot./min) 101,5/138/6000 105,1/142/6000 122,9/167/6000

Maximální toč. moment (Nm/ot./min) 181,4/4500 186,3/4500 245,1/4000

Maximální rychlost (km/h) (5MT/4AT) 206/196 208/200 (6MT/4AT) 220/218

Kombin.spotřeba (l/100km) (5MT/4AT) 8,4/9,1 8/8,8 (6MT/4AT)10,4/10,3
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Rozměry:

Délka (mm) 4395

Šířka (mm) 1760

Výška (mm) 1330

Rozvor (mm) 2530

Zavaz. prostor (l) 312

na cestě coupe



sSkoro pût metrÛ dlouh˘ koncept naznaãuje, jak by

mohly vypadat jiÏ v blízké budoucnosti luxusní a pro-

storné sedany, kter˘m rovnûÏ

nechybí sportovní duch. K navr-

Ïûní ladn˘ch tvarÛ karoserie, ale

také k uspofiádání perfektnû pro-

vedeného interiéru hledali desig-

néfii inspiraci dokonce v leteckém

prÛmyslu. 

Na první pohled zaujme hladce fie‰en˘ a v˘raznû

zaoblen˘ pfiedek vozidla s mohutn˘mi blatníky. Ty

ukr˘vají ‰iroká hliníková litá kola, která je‰tû zdÛ-

razÀují úsilí kladené na bezpeãnost. Sebevûdom˘

a luxusní pfiedek zv˘razÀují vertikálnû umístûné ref-

lektory a v˘razná kovová mfiíÏka chladiãe. Obdobnû

je fie‰ena i zadní ãást vozu, která je rovnûÏ lemována

protáhl˘mi svûtly. 

Pod hladkou kapotou je ukryta hliníková pohonná

jednotka o objemu 4,5 l a v˘konu 270 koní, která

jasnû naznaãuje, Ïe vozidlo je urãeno také ke spor-

tovnímu zpÛsobu jízdy. Síla je na

kola pfiená‰ena prostfiednictvím

pûtistupÀové automatické pfievo-

dovky, která obsahuje také sys-

tém shiftronic. Ten umoÏÀuje

i její ruãní ovládání.

Pfii návrhu luxusního interiéru

byla pouÏita kombinace kÛÏe a hliníku, kter˘ zdobí

zejména volant tvofien˘ z pûti segmentÛ, stejnû jako

na palubní desce a fiadicí páce. Díky mohutnému

rozvoru 2,83 m nabízí vÛz velk˘ prostor i pro vût‰í

postavy.  Koncept má nejen zv˘‰it povûdomí o znaãce,

ale rovnûÏ naznaãit, jak by mohla v budoucnosti

vypadat nová vlajková loì automobilky Hyundai. ·lo

by o vÛz, kter˘ by stál o stupeÀ v˘‰e neÏ stávající

luxusní limuzína XG.

Automobilka Hyundai, která úspěšně usiluje o posílení svých pozic ve Spo-

jených státech amerických, předvedla na loňském chicagském autosalonu

koncept HCD-7. Velmi zajímavý vůz vznikl v designovém centru společnosti

v kalifornském Fountain Valley. 

Při návrhu luxusního interéru,
který vznikl v designovém centru 
společnosti v Kalifornii, byla
použita vyvážená kombinace
kůže a hliníku.
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Nový standard
pro luxusní vozy

na cestě koncept



LEASING
otevírá rychle cestu
k automobilu

n

7

Nejvût‰í zájem ze strany zákazníkÛ o financování

prostfiednictvím leasingu byl o automobily Hyundai

Accent, Elantra, Sonata, Santa Fe a Coupe. „Podstatnû

vût‰í poãet leasingov˘ch smluv pfiipadá u nás na firmy,“

fiíká Karel Pirunãík, vedoucí prodeje dealerství Auto

Palace Butovice. Právû firmy, které se na leasingu

podílejí nejménû 60 %, si pofiizují tímto zpÛsobem

draÏ‰í automobily. Naopak, soukromé osoby vyuÏívají

nabízenou moÏnost prostfiednictvím Hyundai Leasing.

Ten je pfiipravován ve spolupráci s âSOB Leasing, a to

tfieba i pfii nákupu v souãasnosti nejprodávanûj‰ího

vozu Getz. 

Ve sv˘ch plánech dal‰ího zvy‰ování prodeje se chce

spoleãnost Hyundai Motor CZ více zamûfiit i na prodej

uÏitkov˘ch vozÛ. Díky bohaté paletû lehk˘ch uÏitko-

v˘ch automobilÛ fiady H-1 se znaãka stává pfiitaÏlivou

zejména pro firmy a podnikatele. Vozy lze optimálnû

vybrat podle zamûfiení firmy od otevfien˘ch valníkÛ aÏ

po skfiíÀové provedení s rÛzn˘mi typy nástaveb.

Firmy, které se zajímají o leasing, mohou poãítat

v pfiípadû odbûru vût‰ího poãtu vozidel s v˘znamnou

slevou, která mÛÏe ãinit aÏ 10 % kupní ceny. 

Zájemci o nákup automobilu na leasing

vyuÏívají také toho, Ïe jim u solidních

a spolehliv˘ch leasingov˘ch spoleãností

staãí pouh˘ch 10 % pofiizovací ceny vozu

a k tomu samozfiejmû odpovídající

finanãní pfiíjem. Vozidlo je navíc

v rámci leasingov˘ch splátek i ha-

varijnû poji‰tûno. Leasingové spo-

leãnosti ãastokrát nabízejí havarijní

poji‰tûní ãi povinné ruãení po

dobu leasingu zdarma. Délku lea-

singu si pfiitom volí kaÏd˘ kupující

individuálnû podle sv˘ch moÏností. 

Velmi jednoduch˘mi poãty lze

dojít k závûru, Ïe s automobilem,

jehoÏ pofiizovací hodnota ãiní

250 000 Kã, jako napfiíklad u jedné z verzí nejprodá-

vanûj‰ího vozidla Getz, mÛÏete z autosalonu odjet jiÏ

po sloÏení hotovosti 25 000 Kã.

Leasing sehrává ve stále rostoucím prodeji vozů Hyundai

významnou úlohu. V loňském roce se podílel více než 40%

na celkových prodejích. 

PŘÍKLAD LEASINGU:

Pořizovací cena automobilu Getz 1,1i 3dv. 234 900 Kč

Akontace % Akontace Kč Měs. splátky

20 % 46 980 6 895

30 % 70 470 6 174

40 % 93 960 5 460

50 % 117 450 4 747

60 % 140 940 4 054

Hyundai Leasing, 36měsíční leasing, havarijní pojištění
po dobu leasingu zdarma.
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na cestě leasing



pProto v‰echnu dovednost a zku‰enosti sv˘ch inÏe-

n˘rÛ a technikÛ zamûfiila automobilka Hyundai na v˘voj

kompaktního vanu Matrix, kter˘ se objevil v roce

2001. Cíl byl jedin˘ – zjednodu‰it a zpfiíjemnit moto-

ristÛm Ïivot, a to nejen za volantem. 

VÛz, kter˘ se mÛÏe pochlubit vysokou spolehlivostí,

bezpeãností a pohodlím, získal ve slavné italské návr-

háfiské dílnû Pininfarina pfiitaÏlivé tvary. Na první pohled

rozeznateln˘ design vycházel jednoznaãnû z poÏadavkÛ

nároãn˘ch evropsk˘ch motoristÛ. Aerodynamicky

tvarovan˘ pfiedek a prostorné, v˘raznû ze‰ikmené pfiední

okno zaji‰Èují fiidiãi vynikající v˘hled smûrem dopfiedu.

Inovativní tvary se podepsaly také na interiéru, kde

byly palubní pfiístroje lépe sdruÏeny, takÏe se palubní

deska stala  pfiehlednûj‰í. Pûtidvéfiové provedení nabízí

v prostorném interiéru pût pohodln˘ch míst a v Ïád-

ném pfiípadû ne‰idí ani zavazadlov˘ prostor. Ten

v základním provedení nabízí 350 l a po sklopení zad-

ních sedaãek se zvût‰í na velmi zajímav˘ch 1284 l.

Zájemci si v souãasnosti mohou vybrat ze tfií pohon-

n˘ch jednotek – dvou záÏehov˘ch a jedné vznûtové. Benzi-

nové motory mají zdvihov˘ objem 1,6 a 1,8 l. Se silnûj‰ím

pohonem mÛÏe vyvinout maximální rychlost pfies 

180 km/h pfii prÛmûrné spotfiebû 8,5 l. Rostoucímu poãtu

zájemcÛ o dieselové motory se systémem common rail je

k dispozici motor 1,5 CRDi o v˘konu 82 koní. Jeho kom-

binovaná spotfieba nepfiesahuje slu‰n˘ch 6,0 l/100 km. 

VÛz Matrix je podle odborníkÛ perfektní mûstské

auto, které zapadá do souãasného ãasovû nároãného

Ïivotního stylu. Prostorn˘ a prakticky fie‰en˘ interiér

s fiadou odkládacích míst, drÏákÛ na nápoje ãi sklopn˘ch

stolkÛ ocení jak rodiny s dûtmi, tak dospûlé osoby pfii

v˘letech do pfiírody.

Každá automobilka, která se chce výrazně prosadit v globálním měřítku,

musí mít co nejširší nabídku. V žádném případě v ní nesmí chybět v poslední

době motoristy stále žádanější jednoprostorové vozy.
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai Matrix
Motor: 1,6i DOHC 1,8i DOHC 1,5 CRDi

Zdvihový objem (cm3) 1599 1795 1493

Max. výkon (kW/k/ot./min) 76/103/5800 90/123/6000 60/82/4000

Max. toč. mom. (Nm/ot./min) 141/4500 161/4500 184/1900

Maximální rychlost (km/h) 170 184 160

Komb. spotřeba  (l/100km) 7,9 8,5 6,0/158

Rozměry:

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Rozvor (mm) Zavaz. prostor (l)

4025 1740 1635/1685 2600 350/740/1284

/se střešními ližinami

Evropský kabát
od Pininfariny

na cestě matrix



mTrajet je pro motoristy zajímav˘ pfiedev‰ím tím, Ïe

úspû‰nû kombinuje poÏadavky na komfort a jízdní

vlastnosti osobních vozidel a souãasnû nabízí prostornost

a vyuÏitelnost minivanu. 

V˘robce klade mimofiádn˘ dÛraz na bezpeãnost

pasaÏérÛ vozu. K jejich ochranû v pfiípadû nehody

slouÏí fiada aktivních i pasivních prvkÛ. Jde zejména

o velmi tuh˘ pomocn˘ rám, mimofiádnû odolné nára-

zové prvky a v neposlední fiadû o nízkotlaké airbagy.

VÛz splÀuje velmi pfiísné bezpeãnostní pfiedpisy ve

Spojen˘ch státech americk˘ch i v Evropû.

Z trojice nabízen˘ch motorÛ je z pohledu úspornosti

velmi zajímav˘ dieselov˘ agregát 2,0 CRDi, jehoÏ kom-

binovaná spotfieba ãiní 7,2 l/100 km. Pro sportovnû

ladûné fiidiãe nabízí v˘robce drav˘ benzinov˘ motor

o zdvihovém objemu 2,7 l a v˘konu 173 koní. UmoÏ-

Àuje vyvinout maximální rychlost pfies 190 km/h

a z 0 na 100 km/h zrychlí za solidních 11,3 s. Témûfi

4,7 m dlouhé vozidlo Trajet se vyrábí v pûtidvéfiovém

provedení. Nabízí sedm plnohodnotn˘ch míst, pfiiãemÏ

lze interiér pruÏnû a rychle upravovat podle okamÏité

potfieby. 

Zásluhou velmi dobr˘ch jízdních vlastností, velkému

pohodlí a vysoké bezpeãnosti pfiedstavuje Trajet

optimální rodinné vozidlo, které dobfie poslouÏí jak

pfii uÏívání ve mûstû, tak pfii cestách za sportem ãi

odpoãinkem v pfiírodû.

Maximální bezpečí a velké pohodlí nabízí velkoprostorový Hyundai Trajet, který se

úspěšně vyrábí od roku 1999. Interiér určený pro sedm pasažérů je možné podle

aktuální potřeby rychle upravit a výrazně tím zvětšit objem zavazadlového prostoru.
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai Trajet 
Motor: 2,0i 16V DOHC 2,7i V6 24V DOHC 2,0 CRDi

Zdvihový objem (cm3) 1997 2656 1991

Max. výkon ( kW/k/ot./min) 100/136/5800 127/173/5900 83/113/4000

Max. toč. mom. (Nm/ot./min) 183/4600 250/4000 255/2000

Maximální rychlost (km/h) 179 192 170

Komb. spotřeba  (l/100km) 9,3 11,3 7,2

Rozměry:

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Rozvor (mm) Zavaz. prostor (l)

4695 1840 1710/1760 (s ližinami) 2830 270

a prostorný elegán
Pohodlný

na cestě trajet



sSnad nejvíce postiÏená byla obec Zálezlice, kde

pfii‰lo o stfiechu nad hlavou 60 rodin a zniãeny byly

desítky obytn˘ch i hospodáfisk˘ch budov. Obec se jiÏ

vyrovnala s prvním ‰o-

kem spojen˘m s neb˘-

valou katastrofou, ale

nyní musí místní rad-

nice i obãané dál ope-

rativnû fie‰it sloÏitou

situaci. Pfii vyfiizování

ãetn˘ch povolení, osobní

komunikaci s úfiady

a pfii fie‰ení nezbytn˘ch

a dÛleÏit˘ch záleÏitostí

spojen˘ch s obnovou

obce je zapotfiebí b˘t

mobilní. 

Proto spoleãnostHyun-

dai Motor CZ poskytla

zálezlické radnici svÛj nejnovûj‰í model Getz na dobu

‰esti mûsícÛ – tedy do konce leto‰ního bfiezna. Za

necel˘ch pût mûsícÛ najezdil vÛz po rÛzn˘ch úfiadech

a institucích pfies 14 000 km. „Urãitû patfií ve své

tfiídû k nejlep‰ím automobilÛm, s jak˘mi jsem jezdil,“

pochvaluje si zástupce starosty Jaroslav Novák.

„VyuÏíváme ho pfii cestách na krajské úfiady i do

Prahy, v‰ude tam, kde

potfiebujeme nûco vyfiídit,

sehnat peníze i jinou

pomoc,“ upfiesÀuje. 

Radní ze Zálezlic

se sv˘mi 180 cm v˘‰ky

oceÀuje na voze prostor-

n˘ interiér, dobré jízdní

vlastnosti a Ïiv˘ motor

o zdvihovém objemu 1,3 l,

kter˘ má souãasnû slu‰-

nou spotfiebu. Dále si

pochvaluje, Ïe Getz velmi

dobfie manévruje v husté

mûstské dopravû a díky

sv˘m mal˘m vnûj‰ím

rozmûrÛm dává vût‰í ‰anci pfii hledání místa k parko-

vání. V neposlední fiadû upozorÀuje na spolehlivost

vozidla, které je ani jednou nenechalo na holiãkách

a nepotfiebovalo sebemen‰í opravu.

Od loňských katastrofálních povodní již uplynula řada měsíců,  voda je pryč,

ale následky se bohužel budou odstraňovat ještě dlouhou   dobu. Firmy i jed-

notlivci stále pomáhají jak finančně, tak i materiálně. Společnost Hyundai

Motor CZ také již loni v srpnu finančně přispěla na konto Člověk v tísni.

1), 2) Vodní živel napáchal loni v obci Zálezlice obrovské škody a ještě dlouho bude trvat, než se škody způsobené povodněmi podaří odstranit.

Prodejní ředitel Hyundai Motor CZ Zdeněk Fořt předává vůz Getz
zástupci starosty Zálezlic Jaroslavu Novákovi.

30

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

2

DROBEČEK
pomáhal Zálezlicím

na cestě pomoc při povodních



mMajitelé zimních i klasick˘ch zahrad, ale také vnitfi-

ních ãi venkovních bazénÛ, si zde mohou vybrat podle

svého vkusu a samozfiejmû také penûÏenky. „Zákazníci

se zajímají jak o plastov˘, tak o kovov˘ ãi dfievûn˘

zahradní nábytek,“ fiíká Zdenûk Franc, vedoucí mar-

ketingu a prodeje v rodinné firmû Hartman Czech, dce-

fiiné firmy nizozemské

spoleãnosti Hartman. Ta

vyrábí a prodává za-

hradní nábytek zejména

v Evropû, ale také

v Austrálii a Argentinû. 

K nejkvalitnûj‰ím, ale

samozfiejmû nejdraÏ‰ím

patfií v˘robky z velmi tvr-

dého a stálého teakové-

ho dfieva, které se nemusí

upravovat ani v pfiípadû,

Ïe je vystaveno ãastûj‰ím

de‰ÈÛm.  Po roce 1998,

kdy spoleãnost Hartman

vstoupila do âeska,

nebylo vÛbec lehké se

prosadit na hodnû obsa-

zeném trhu, zejména

u velk˘ch zákazníkÛ.

Nyní sotva staãí dodávat

do Makra, Obi, Globusu

a dal‰ích v˘znamn˘ch

fietûzcÛ. O tom, Ïe se fir-

mû v souãasnosti dafií

velmi slu‰nû, svûdãí sku-

teãnost, Ïe byla za své hospodáfiské v˘sledky vyhodno-

cena v rámci celé spoleãnosti Hartman jako nejlep‰í.

Pro pfieváÏení nábytku mezi sklady, nebo pfii cestách

na v˘stavy a dal‰í akce vyuÏívá spoleãnost lehk˘ uÏit-

kov˘ vÛz Hyundai H1. „Máme ho jiÏ druh˘ rok a jsme

s ním velmi spokojeni,“ fiíká Zdenûk Franc. VÛz, kter˘

uveze aÏ 6 m3, slouÏí k tûmto úãelÛm velmi spolehlivû.

Lze s ním najet aÏ tûsnû k nakládací rampû, takÏe

manipulace se zboÏím je pohodlná. Ve firmû si pochvalují

také vznûtov˘ motor o objemu 2,5 l, kter˘ i se zaplnûn˘m

zavazadlov˘m prostorem jede na dálnici bez problémÛ

rychlostí 130 km/h, coÏ oceÀují zejména pfii del‰ích

cestách, napfiíklad na v˘stavní akce do Brna.

H1 není jedin˘m vozem Hyundai, kter˘ firma a její

pracovníci pouÏívají. Za svoji vlajkovou loì povaÏuje

Zdenûk Franc vÛz So-

nata. Ten je pouÏíván

zejména k dlouh˘m za-

hraniãním cestám do

Nûmecka, Nizozemska ãi

Itálie, kam pracovníci

praÏské firmy vyjíÏdûjí

za dodavateli. Pfiesto, Ïe

je pod kapotou „jen“

dvoulitrov˘ ãtyfiválec,

s jízdními vlastnostmi

a pohodlím vládne

maximální spokojenost.

Zatímco s H1 najezdí

pracovníci firmy bez

sebemen‰ích problémÛ

kolem 20 tisíc km roãnû,

se Sonatou je to vzhle-

dem k del‰ím cestám

je‰tû o 10 tisíc km více. 

Tfietím vozem od

znaãky Hyundai je

vozidlo Accent, které

vyuÏívají pracovníci

spoleãnosti ke v‰eobecné

spokojenosti k ãast˘m

sluÏebním pojíÏìkám zejména po Praze. 

Není vÛbec náhoda, Ïe se ãeská dcera spoleãnosti

Hartman zamûfiila na vozy Hyundai. JiÏ v roce 1992 si

Zdenûk Franc koupil pûtidvéfiov˘ vÛz Pony, pro kter˘

si dokonce zajel aÏ do Nûmecka. Následovala Lantra,

se kterou najezdil bez vût‰ích poruch velmi slu‰n˘ch

200 tisíc km. O tom, Ïe zÛstane znaãce Hyundai vûrn˘,

potvrzuje jeho rozhodnutí pofiídit si do dÛchodu

jednoprostorov˘ Matrix.

Hned při vstupu do prosklené prezentační místnosti firmy Hartman mne po-

hltila příjemná atmosféra. Všude kolem byl vystavený sympaticky vyhlížející

zahradní nábytek z kvalitních materiálů včetně teakového dřeva.
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TEAK
vozí v automobilu H1

na cestě teak vozí v H1
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24
Zájem nejpočetnější skupiny zákazníků

chomutovského regionu po léta směřoval

především k zavedeným vozům Škoda.

Není tedy vůbec divu, že se prodejci vozů

Hyundai v počátcích potýkali s menším

povědomím veřejnosti o značce.

Poskytují
služby denně

hodin
24
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Chomutovská firma Hyundai - K·V se na zdej‰ím

trhu pohybuje jiÏ od roku 1997 a v prosinci loÀského

roku se jejím nov˘m sídlem stala právû b˘valá prodejna

znaãky ·koda. Za dobu svého pÛsobení dokázala

pfiesvûdãit i ty nejkonzervativnûj‰í severoãechy o kva-

litách své nabídky. Dnes prodejnu opou‰tí zhruba

stejn˘ poãet vozÛ jako v ãasech, kdy se zde prodávala

auta s okfiídlen˘m ‰ípem ve znaku. Napfiíklad

v loÀském roce si nov˘ automobil odvezlo celkem 200

spokojen˘ch zákazníkÛ. K·V sídlí na v˘hodném místû

v blízkosti velk˘ch obchodÛ Baumax a Kaufland.

Poloha prodejny v‰ak sama o sobû dobrou povûst

nezaruãí, a K·V proto vsadila na osvûdãen˘ recept.

O prodej a servis v‰ech jedenácti modelÛ základní

fiady se zde stará 25 zku‰en˘ch profesionálÛ, ktefií se

snaÏí splnit v‰echna pfiání sv˘ch klientÛ. „¤íkáme

tomu systém domácího lékafie. KaÏd˘ zákazník se

vÏdy setkává s jednou kontaktní osobou, která jej

provází od zaãátku aÏ do konce,“ vysvûtluje zásady

prodeje Martin ·ourek.

Tím ale péãe o zákazníky zdaleka nekonãí. Lidé

z K·V nemûfií svÛj ãas jen podle hodinek, a tak je zcela

bûÏné, kdyÏ ruch v prodejnû a v servisu neutichá ani

dlouho po zavírací hodinû. Zákazníci mohou také poãítat

s tím, Ïe servis provede okamÏitû opravu a ve zvlá‰tních

pfiípadech zajistí odtah a pfiistavení náhradního vozu.

„AÈ je sobota nebo nedûle, jsme tady 24 hodin dennû,“

shrnuje firemní strategii Martin ·ourek.

Lidé z K·V tedy mohou b˘t právem spokojeni se

sv˘mi v˘sledky, na nichÏ se podle jejich slov podílí

i kvalitní mediální podpora ze strany importéra. Jedi-

n˘m nesplnûn˘m pfiáním tedy zÛstává jen vlastní

lakovna, jejíÏ stavba je cílem nejbliÏ‰í budoucnosti.

na cestě Hyundai - KŠV



Česká republika Prodejní místa Tel. Fax E-mail

AUTO PALACE BUTOVICE, s.r.o. Bucharova 16, 155 00 Praha 5 251025251 251626973 apbinfo@hyundai.ap-group.cz

ORBIS REAL, s.r.o. U Pyramidy 721, 252 43 Průhonice 267184747 267184748 prodej@hyundai-pruhonice.cz

NUBO CAR, s.r.o. Žabovřeská 1191, 156 00 Praha 5 257920439 257921468 nubocar@asmnet.cz

AUTOAGENT, s.r.o. Bešťákova 1, 182 00 Praha 8 283881540 286884238 hyundai@autoagent.cz

AUTO ZEMAN, s.r.o. Poděbradská 54, 190 00 Praha 9 266311617 266311619 info@autozeman.cz

AUTO HOFFMANN, s.r.o. Kutlíře, 280 02 Kolín 321719171 321719172 info@hyundai-auto.cz

RV AUTOPROFI, s.r.o. Dubno 121, 261 01 Příbram 318633554 318625603 hyundai@rvautoprofi.pb.cz

CEMA TRADE, s.r.o. Sukorady, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi 326397747 326397748 cema.trade@tiscali.cz

AUTOPROFI, s.r.o. Husova 1420, 370 05 České Budějovice 385349910 387204704 rusin@hyundaicb.cz

AUTOCENTRUM - PRESL, s.r.o. Sklářská 555, 385 01 Vimperk 388412424 388412425 autopresl@telecom.cz

AUTOSALON Běhounek, s.r.o. 28. října 29, 301 00 Plzeň 377533160 377533150 autobehounek@volny.cz

AŠA - auto, s.r.o. Nepomucká 120, 317 02 Plzeň 377430503 377430504 autoprodej@cmail.cz

PNEU - CAR, s.r.o. Volšovská 1183, 342 01 Sušice II 376523012 376523012 hyundaisu@ipnet.cz

ALGON PLUS, a.s. Joštova 1, 350 02 Cheb 354430013 354430013 hyundaicheb@seznam.cz

PETA CAR spol. s r.o. Měšická 1993, 390 02 Tábor 381251746-7 381251766 petacartabor@volny.cz

Pavel Rakovec -  Auto Typ K Panelárně 186, 362 32 Karlovy Vary 353566783 353566784 prakovec.autotyp@iol.cz

HYUNDAI - KŠV, s.r.o. Dolní 661/1, 430 01 Chomutov 474629285-6 474629285-6 ksv@hyundai-ksv.cz

Moskevská 1999, 434 01 Most 476202034 476202034 ksv@hyundai-ksv.cz

Zdeněk Tůma, AUTOLAND T&T Benešovská 583, 405 01 Děčín II 412527802 412527802 autolandtuma@volny.cz

ul. 5. května 781, Česká Lípa 487823396 487823396 není

AUTOCENTRUM - HÁŠA, s.r.o. Masarykova 54, 411 56 Bohušovice n. Ohří 416781157 416781177 autosalon@hasa.cz

TRUCK CENTER, s.r.o. Vodní 38, 466 01 Jablonec n. Nisou 483312282 483312281 autosalon.hyundai@worldonline.cz

KoreCar, s.r.o. Dražkovice 160, 533 33 Pardubice 466310692 466310693 korecar@volny.cz

Průmyslová 643, 500 02 Hradec Králové 495218075 495220873 hyundai@volny.cz

S.A.S. cz, s.r.o. Lhotka 81, 560 02 Česká Třebová 465535896 465535896 hyundai.ct@pvtnet.cz

HDF MOTOR a.s. Brněnská 28, 591 01 Žďár nad Sázavou 566629880 566629881 hdf@hyundaizr.cz

IROMEZ, s.r.o. Pod náspem 2005, 393 01 Pelhřimov 565325380 565323439 dubfilip@iromez.cz

AUTODRUŽSTVO Havl. Brod Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod 569426476 569428589 autodr@hbnet.cz

AUTOSTYL, s.r.o. Bubeníčkova 13, 615 00 Brno 545226012 545226012 hyundai@autostyl.cz

Herčíkova 1a, 612 00 Brno  541213664 541213664 hyundai.hercikova@autostyl.cz

Auto BALVIN, s.r.o. U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno 541236959 541240594 vedeni@autobalvin.cz

HYUNDAI MOTOR ZLÍN, a.s. Na Morávce 1263, 686 01 Uh. Hradiště 572556517 572552073 hyundai@uhr.cz

Tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín-Louky 577616401 577616400 hyundai.zlin@iol.cz

HYUNDAI Olomouc, s.r.o. Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc 585227158 585227198 info@hyundai-olomouc.cz

PROKEŠ SERVIS, s.r.o. Frýdecká 53, 739 61 Třinec 558322714 558322715 hyundai@prokes.cz

AUTO LIPA CZ, s.r.o. Dukelská 589, 742 42 Nový Jičín 556707411 556707410 autolipa@iol.cz

ACH, s.r.o. Národních mučedníků 594, 738 01 Frýdek-Místek 558623402 558623402 autosalon@hyundaicz.cz

GMP MIX, a.s. Grmelova 2008, 709 00 Ostrava 596619844 596612773 auto@gmpmix.cz

BOS CZ, s.r.o. Na Besedě 97, 541 10 Trutnov 499810380 499814554 bos.auto@tiscali.cz

Slovenská republika Prodejní místa Tel. Fax E-mail

AUTO PALACE BRATIS. spol.s r.o. Mierová 1, 821 01 BA 02/5363 7037 02/5363 7038 predaj@hyundai-apb.sk

M.A.N. Slovensko s.r.o. Povážská 5, 940 01 Nové Zámky 035/ 64 24 261 035/64  24 099 mazda@nextra.sk

H a H AUTO spol. s r.o. Moldavská 28, 040 01 Košice 055/644 49 09 055/644 52 58 auta@hrehor.sk

AUTOMO spol.s r.o. Petrovodská 36, 080 01 Prešov 051/77 331 39 051/772 18 87 automo@automo.sk

MOTOSPORT spol. s r.o. Zvolenská cesta 11, 974 01 Banská Bystrica 048/47 00 255 048/410 34 64 motospo@bb.psg.sk

ALTERIA spol.s r.o. Predmestská 90, 010 01 Žilina 041/763 52 95 041/723 55 75 alteria.zilina@stonline.sk

Ing. Radoslav Popovič – RADES Okružná 5, 071 01 Michalovce 056/644 33 22 056/644 33 22 rades@rades.sk

Marián Juhász – AUTO-MOTO-MJ SNP 15, 990 01 Veľký Krtíš 047/483 10 90 047/483 10 90 automotomj@globtelnet.sk

AUTO MP s.r.o. Bratislavská 1328,  911 05 Trenčín 032/640 2070 032/640 1612 automp@stonline.sk

TESKO s.r.o. Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves 053/441 05 11 053/441 05 11 kia@sn.psg.sk

EUROPAMAN s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica 034/651 80 82 034/651 25 57 hyundai@btgroup.sk

DAK NOVÁKY s.r.o. Hlinku 483/1, 972 01 Nováky 046/54 523 62 046/54 523 62 predajna.dak@stoline.sk

EKOAUTO s.r.o. BARDEJOV Štefániková 90, 085 01 Bardejov 054/448 19 18 054/474 61 72 ekoauto@stonline.sk

AUTO ZOBOR s.r.o. Levická cesta 13, 949 01 Nitra 037/658 20 11 037/658 20 12 autozobor@stonline.sk

SÍŤ
autorizovaných
prodejců v ČR a SR
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vVlajkovou lodí v˘znamné japonské elektronické

spoleãnosti zÛstává autorádio MEX-1HD, které je vy-

bavené 16 GB pevn˘m diskem, vyrovnávací pamûtí

G-protection, moÏností pfiehrávání MP3 a slotem pro

Memory Stick. Pfiístroj s témûfi studiov˘m retro-desig-

nem mÛÏe uloÏit v pamûti asi

4000 skladeb, a promûnit se

tak v nekoneãn˘ jukebox.

Tro‰ku z jiného soudku je

pfiístroj MEX-5DI. Oslovuje

posádku pfiedev‰ím velkoplo‰-

n˘m aktivním TFT disple-

jem, kter˘ dokáÏe zobrazit aÏ

32 000 barev. Z fiady zajíma-

v˘ch funkcí stojí za zmínku

moÏnost kopírování skladeb

z karty Memory Stick.

Mlad‰ím bratrem MEX-5DI a leto‰ní horkou novin-

kou je CDX-M1000TF, od kterého je na první pohled

témûfi k nerozeznání. Uvnitfi je o nûco jednodu‰‰í, ale

nabízí velmi dobr˘ pomûr mezi cenou a vysok˘m

v˘konem. 

Dal‰í novinkou s extravagantním designem je pfií-

stroj s otáãecím ãelním panelem CDX-M850MP. V kli-

du je autorádio k nerozeznání od ostatních ãástí

palubní desky, ale jakmile otoãíte klíãkem zapalování,

panel se rozzáfií a zaãne grafická show velkého bodo-

vého FL displeje. Pro ovládání v‰ech funkcí se kromû

dálkového ovladaãe pouÏívá druhá strana otoãného

panelu, která je vybavena dal‰ím displejem.

Prodejním hitem se v niÏ‰í stfiední tfiídû

single CD tunerÛ prav-

dûpodobnû stane novin-

ka CDX-MP40. Neotfie-

l˘ design charakterizují

v˘razné elipsovité prvky

a tradiãní ãerveno-

stfiíbrné kombinace. MP

ãtyfiicítka zaujme pfiede-

v‰ím vynikajícím pomû-

rem ceny a v˘konu. První

srovnávací testy potvrdily dokonalé sladûní v‰ech para-

metrÛ. Skuteãná revoluce letos u Sony Mobile nastala

v oblasti nejhlub‰ích tónÛ. Zrodila se nová fiada vysoce

v˘konn˘ch a pfiedev‰ím vzhledovû nev‰edních zesilo-

vaãÛ a subwooferÛ Pentagon. Zajímavou novinkou jsou

pûtiúhelníkové reproduktory, které mají maximální

zatíÏitelnost úctyhodn˘ch 1100 aÏ 1400 wattÛ.

Sedm špičkových přístrojů autohifi, některé z nich jako žhavé novinky, nabízí v le-
tošním roce milovníkům kvalitní audiotechniky pro automobily společnost Sony. 

Sony Mobile 
ve stylu hi-tech

MEX-5DI High endový model autorádia s MP3 kompatibilním CD
přehrávačem a slotem pro Memory Stick, který umožňuje úpravu
displeje umístěním vlastního digitálního obrázku, případně
přehrávání hudebních souborů. Doporučená cena 39 900 Kč.

CDX-L380X Základní plnohodnotný model CD přehrávače kombi-
novaný s RDS tunerem. Doporučená cena 4 990 Kč.

CDX-L480X Elegantní CD přehrávač ve stříbrném designu s vynika-
jícím poměrem užitná hodnota/cena. Doporučená cena 5 990 Kč.

CDX-MP40 CD přehrávač střední třídy s celoplošným displejem
umožňující přehrávání MP3 souborů. Doporučená cena 7 990 Kč.

CDX-M1000TF Plně vybavený top model CD MP3 přehrávače
s TFT displejem zobrazujícím 32 000 barev a bohatou nabídku
přednastavených programů pro úpravu displeje. Doporučená cena
24 990 Kč.

XS-L121P5 Špičkový basový reproduktor
z nové řady P5. Doporučená cena 3 990 Kč.
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