
 

 

 

  



 

 

 

 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 

EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

 

 

 

 

Název tématu:    
 

Interkulturní rozdíly v preferencích při nákupu automobilů 

 

Anglický název tématu: 
 

Cultural Preference Differences in Cars Purchase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Bc. Adam Konkolski 

 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Roman Kozel, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2010 



 

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava           Fakulta ekonomická 

Katedra Marketingu a obchodu          Akademický rok 2009/2010 

 

Zadání diplomové práce 
 

ve smyslu § 17, odst. f, zákona č. 111/98 Sb. a Studijného zkušebního řádu pro studium 

v bakalářských studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava, čl. 23 a 26 

 

Jméno studenta:   Bc. Adam Konkolski 
 

Studijní program:  N6208 Ekonomika a management 

 

Studijní obor:    6208R062 Marketing a obchod 

 

Název tématu: Interkulturní rozdíly v preferencích při nákupu 

automobilů 

 

Anglický název tématu: Cultural Preference Differences in Automotive 

Purchuase 

 
Zásady pro vypracování (osnova): 

 

1.Úvod 

2.Charakteristika zkoumaných trhů   

3.Teoretická východiska interkulturních rozdílů 

4.Metodika shromaţďování dat 

5.Vymezení kulturních rozdílů ve spotřebě automobilů 

6.Závěr 

 Seznam pouţité literatury 

 Seznam zkratek 

 Prohlášení o vyuţití výsledků diplomové práce 

 Přílohy 

 

Rozsah původní zprávy:   50 – 60 stran 

 

Rozsah příloh:     podle potřeby 

 
Seznam odborné literatury: 

PELSMACKER, P.; GEUENS, M.; BERGH, J. Marketingová komunikace. Přel. V. 

Šafařiková. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1. 

KOZEL, R. a kol. [i]Moderní marketingový výzkum.[/i] 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X 

SVĚTLÍK, J. Interkulturní marketing a komunikace v zemích EU.[/i] 1. vyd. Zlín: 

Univerzita Tomáše Bati, 2001. 134 s. ISBN 80-7318-035-9. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou práci včetně všech příloh vypracoval 

samostatně. 

 

V Ostravě dne 04. července 2010    Bc. Adam Konkolski 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu své diplomové práce Ing. Romanu Kozlovi, Ph.D. za podnětné 

vedení, cenné rady a připomínky, kterými mě motivoval po celou dobu mého psaní práce a 

studia. 

 



 

 

Obsah 

 
1 Úvod .............................................................................................................................. 1 

2 Charakteristika zkoumaných trhů .................................................................................. 3 

2.1 Česká Republika ......................................................................................................... 4 

2.1.1 Geografická poloha ............................................................................................. 6 

2.1.2 Škoda Auto, první a druhé místo v České Republice .......................................... 6 

ŠKODA OCTAVIA druhé generace ............................................................................. 7 

Škoda FABIA .............................................................................................................. 11 

2.1.3 Třetí místo v České Republice FORD............................................................... 13 

Ford Fusion .................................................................................................................. 13 

2.2 Spojené Království ................................................................................................... 16 

2.2.1 Geografická poloha ........................................................................................... 16 

2.2.2 První dvě příčky ve Spojeném Království FORD ............................................. 17 

Ford Fiesta ................................................................................................................... 17 

Ford Focus ................................................................................................................... 20 

2.2.3 Třetí místo ve Velké Británií VAUXHALL ..................................................... 21 

Vauxhall Corsa ............................................................................................................ 22 

2.3 Belgie ........................................................................................................................ 23 

2.3.1 Geografická poloha ........................................................................................... 25 

2.3.2 První místo v  Belgii Renault ............................................................................ 25 

Renault Megane ........................................................................................................... 25 

2.3.3 Druhé místo v  Belgii Volkswagen ................................................................... 28 

Volkswagen GOLF ...................................................................................................... 28 

2.3.4 Třetí místo na Belgickém trhu Ford .................................................................. 30 

Ford Fiesta ................................................................................................................... 30 

3 Teoretická východiska interkulturních rozdílů ............................................................ 32 

3.1 Kultura a automobilismus ......................................................................................... 32 

3.1.1 Pojetí kultury ..................................................................................................... 33 

3.1.2 Základní charakteristiky kultury ....................................................................... 34 

3.1.3 Národní kultura ................................................................................................. 35 

3.2 Kulturní rozdíly ........................................................................................................ 36 

3.2.1 Česká kultura ..................................................................................................... 36 

Česká automobilová historie ....................................................................................... 38 

3.2.2 Spojené Království a kultura ............................................................................. 39 



 

 

Britská automobilová historie ...................................................................................... 40 

3.2.3 Belgická kultura ................................................................................................ 41 

Belgové a automobilová historie ................................................................................. 41 

3.3 Spotřebitelské chování .............................................................................................. 42 

Spotřební predispozice ................................................................................................ 42 

Chování ........................................................................................................................ 43 

Kupní rozhodovací proces ........................................................................................... 43 

Kupní rozhodování v rodině ........................................................................................ 44 

Ţivotní styl ................................................................................................................... 44 

4 Metodika shromaţďování dat ...................................................................................... 45 

5 Vymezení kulturních rozdílů ve spotřebě automobilů ................................................ 47 

5.1 Komparace sledovaných zemí .................................................................................. 47 

Budoucí vývoj celosvětových trhů .............................................................................. 54 

Zákaznická kritéria při koupi automobilu od roku 2004 ............................................. 55 

5.2 Nákupní preference vozů na území České Republiky .............................................. 55 

5.3 Nákupní preference vozů na území Velké Británie .................................................. 58 

5.4 Nákupní preference vozů na území Belgie ............................................................... 60 

6 Závěr ............................................................................................................................ 62 

Seznam pouţité literatury .................................................................................................... 63 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 69 

 

 

 



1 

 

1 Úvod 

Vozidla, nazývána auta jsou kaţdodenní samozřejmostí v našich ţivotech a jsou 

součástí nás všech, avšak celosvětově se různí pohledem spotřebitele. Automobil má 

staletou tradici, kdy prošel neuvěřitelným vývojem.  

Automobilový trh je obrovský, mnoho konkurentů usiluje o dobytí majoritní pozice 

na trhu, a však trhy jsou velmi odlišné dle zemí. Automobilový průmysl je jedním z 

nejrychleji rostoucích odvětví v některých zemích, jako například v Polsku. 

S otázkou automobilu je spojeno mnoho stereotypů a jeho vnímání, pouţívání napříč 

světem je velmi rozdílné. A právě tyto rozpory mě zaujaly natolik, ţe jsem si zvolil tuto 

oblast jako téma své diplomové práce.  

Pro svou práci jsem zvolil tři země, a to trhy České Republiky, Belgie a Spojeného 

Království. Zvolil jsem tyto země, aby chování spotřebitele bylo jak co nejvíce odlišné. 

Tyto země se od sebe liší historickým vývojem, geografickou polohou, zvyky a podobně. 

Česká Republika představuje část východního bloku, která tvoří novou post 

komunistickou ekonomiku. Belgie zase na druhé straně je „hlavním městem“ Evropské 

Unie, která představuje typickou evropskou tradiční kapitalistickou zemi. Velká Británie je 

zemí Evropskou, ale plnou odlišností, počínaje tím ţe se jedná o ostrovní zemi, konče 

řízením na pravé straně.  

Porovnávám jednotlivé trhy, a tvaruji jednotlivé preference spotřebitelů a jejich 

chování na daných trzích, na základě charakteristik nejprodávanějších automobilů v kaţdé 

z daných zemí.  

Na základě dostupných četností registrací nových vozů za rok 2009, vyberu první tři 

vozy a ty následně popíšu podle jejich vlastnosti. To znamená výbav, motorizací, 

technologických pokroků či novinek, designu, bezpečnosti, historie značky automobilky, 

poruchovosti, ceny a jiných. 

Následně na základě těchto vlastností daného vozu provedu sumarizaci, kterou jsem 

nazval „charakterizace kupce“. „Charakterizace kupce“ není nic jiného neţ nákupní 

preference spotřebitele, který právě volí daný vůz. Tvaruji řidiče, který právě hledá 

vlastnosti daného vozu.  
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Pro kaţdý trh tak vzniknou tři odlišné „ charakterizace kupce“, které sumarizují 

vlastnosti kupce pro daný trh.Charakterizují danou kulturu, pro získání majoritní pozice na 

trhu s osobními vozy v dané zemi.  

Shrnutí bude provedeno v kapitole č. 5 pod názvem „Vymezení kulturních rozdílu ve 

spotřebě automobilů“, rozděleno následně do tří trhů, zemí. 

Cílem mé práce je vytvořit model, který charakterizuje kupce, který se vyskytuje na 

daném trhu v majoritní pozici. Dále práce poukazuje, jaké preference jednotlivé kultury 

mají, proč volí právě takovéto vozy, které vlastnosti vozů jsou na daném trhu prioritní, a 

které nejsou příliš zaubírány v potaz.  
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2 Charakteristika zkoumaných trhů 

Předem, neţ budu podrobněji analyzovat mnou zvolené cílové trhy, přiblíţím 

výsledek celoevropský a jiných světových trhů za rok 2009. Pro informace a statistiky jsem 

zvolil informace společnosti JATO Dynamics a DATAMONITOR. 

Severní Amerika 

Automobilový trh Severní Ameriky trpěl kvůli recesi v roce 2009. Celkový prodej 

Severní Ameriky poklesl o 20,6% oproti předcházejícímu roku 2008. Nejmenší propad 

nastal v Kanadě (-10,8%), naopak nejvíce bylo poznamenáno Mexiko (-28,8). Ve 

Spojených Státech prodej poklesl o 2.8 milionu kusů, to znamená o 21,2%.[2] 

Zajímavým jevem se stal vetší prodej importovaných vozů, neţ domácích 

automobilek. 

Nejprodávanějšími vozy se na tomto území právě staly FORD, Toyota a Chevrolet. 

Toyota na Evropském trhu dosáhla na devátou pozici. [2] 

Evropa 

Prodej vozů klesl oproti roku 2008 o pouhých 0,7%. V tomto období bylo prodáno 

více neţ milion kusů (viz. Příloha č.2). [51] 

Analýza JATO, poukazuje na konec prosince ve Francii, Velké Británií, Itálii, a 

Španělsku. Tyto země rekordně v tomto období zvýšili prodej o dvouciferná procentuální 

čísla a to hlavně díky šrotovnému Naopak v tom samém prosincovém období se Německu 

prodej propadl o 4,6%.[2] 

Země Východní Evropy JATO analyzuje tak, ţe nedostatek šrotovného návrhu a 

rostoucí daně, razantně omezily poptávku po nových vozech. Nejprodávanějším vozem na 

tomto území je Škoda Octavi, následuje Škoda Fabia a na třetím místě Dacii Logan. [2] 

Nejprodávanějším automobilem pro rok 2009 v Evropě se stal Volkswagen Golf, 

který takto porazil Ford Fiestu o vice jak 100 000 prodaných kusů. [51]  
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Tabulka2 Chyba! V dokumentu není ţádný text v zadaném stylu.-1 Nejprodávanější vozy v Evropě 

Make & Model  Dec_09  Dec_08  
% Change 

Dec  FY_09  FY_08  
% Change 

FY  
VOLKSWAGEN GOLF  38,394  35,110  +9.4%  571,838  461,539  +23.9%  
FORD FIESTA  34,222  23,905  +43.2%  472,091  327,828  +44.0%  
PEUGEOT 207  27,432  23,760  +15.5%  367,160  406,718  -9.7%  
RENAULT CLIO  27,145  17,250  +57.4%  312,925  335,920  -6.8%  
VOLKSWAGEN POLO  24,452  20,424  +19.7%  282,780  276,077  +2.4%  
OPEL/VAUXHALL CORSA  24,012  26,496  -9.4%  351,807  360,761  -2.5%  
FORD FOCUS  22,044  20,315  +8.5%  309,134  364,226  -15.1%  
FIAT PANDA  21,695  14,379  +50.9%  298,914  223,441  +33.8%  
FIAT PUNTO  21,595  16,013  +34.9%  323,536  279,115  +15.9%  
OPEL/VAUXHALL ASTRA  20,892  21,127  -1.1%  275,638  320,878  -14.1% 

Zdroj: [http://www.jato.com] 

Co se týče nejprodávanější automobilky, dle počtu prodaných kusů vozů, tak první 

příčka právě patří automobilce Volkswagen a za ním se drţí Ford. Tyto příčky byly 

obsazeny hlavně kvůli dobře prodávaným dvou automobilům zmíněným výše, Golfu a 

Fiestě. Příkladem je, ţe kaţdé jedno ze čtyř vozidel Fordu koupených v Evropě je Fiesta. 

[2] 

Tabulka 2 -Chyba! V dokumentu není ţádný text v zadaném stylu.-2 nejprodávanějších automobilek v Evropě 

Make  Dec_09  Dec_08  
% Change 

Dec  FY_09  FY_08  % Change FY  

VOLKSWAGEN  118,650  112,071  +5.9%  1,640,451  1,553,332  +5.6%  
FORD  95,755  74,597  +28.4%  1,288,367  1,216,247  +5.9%  
RENAULT  88,947  58,845  +51.2%  1,087,712  1,082,871  +0.4%  
PEUGEOT  79,262  61,631  +28.6%  989,170  995,184  -0.6%  
OPEL/VAUXHALL  71,408  80,038  -10.8%  1,057,313  1,135,484  -6.9%  

FIAT  69,719  56,044  +24.4%  1,009,623  943,164  +7.0%  
CITROEN  66,264  54,087  +22.5%  865,839  853,092  +1.5%  
BMW  47,910  46,967  +2.0%  571,701  676,409  -15.5%  
TOYOTA  47,554  42,953  +10.7%  705,172  742,860  -5.1%  
MERCEDES  44,226  39,805  +11.1%  587,895  683,435  -14.0% 

Zdroj: [http://www.jato.com] 

2.1 Česká Republika 

Na českém území se nachází tradiční automobilka Škoda, takţe není divu, ţe zrovna 

vozy této značky budou jedny z nejvíce poptávaných. Prodejům, tak jak jsem zmínil, 

vládne Škoda, i kdyţ její trţní podíl rok od roku klesá. Ještě v říjnu se zdálo, ţe 

mladoboleslavská automobilka ztratí přes 20 % objemu prodejů roku 2008. Během 

posledních dvou měsíců, listopad a prosinec, se automobilce povedlo meziroční ztrátu 

sníţit na 14,3 %. Tímto tak dosáhla prodeje 48 620 automobilů Škoda. Statisticky tak 

kaţdý čtvrtý automobil je právě Škoda [52] 
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Druhou pozici upevnil Ford, kdyţ meziročně prodal o neuvěřitelných 5 157 

automobilů více, čímţ si upevnil náskok před třetím Volkswagenem, viz příloha č. 3. [3] 

Benzín nebo nafta 

Ceny pohonných hmot stále rostou, a tak při volbě vozu je důleţitým rozhodnutím 

agregát. V Česku prodej automobilů vybavených záţehovou pohonnou jednotkou stále 

převaţuje. V celkovém součtu patří 64,88 % trhu s osobními automobily právě 

benzínovým motorům. Agregáty spalující naftu tak pohánějí pouze 31,77 % automobilů a 

zbytek připadá na ostatní druhy pohonu (LPG, CNG, E85 atd.). [3] 

Například většinu (99,46 %) automobilů segmentu mini vozů pohání benzínový 

agregát. Jedná se většinou o nízko-objemové tříválce, případně čtyřválce. Malým 

automobilům vévodí v 

97,32 % rovněţ záţehové 

pohonné jednotky. V 

niţší střední třídě patří 

61,90 % benzínu, kdeţto 

naftě 38,09 % trhu. Ve 

střední třídě se situace 

obrací ve prospěch dieselových motorů, které pohání 74,39 % vozů. Mezi vozy vyšší 

střední třídy dominují z 81 % naftové pohonné jednotky. Mezi luxusními vozy rovněţ 

kraluje nafta v poměru 62,22 % : 36,38 %. Situace se obrací aţ u sportovních automobilů, 

které z ¾ pohání záţehové motory. U terénních automobilů se naopak ze ¾ o pohon stará 

nafta. U MPV mírně vládne diesel s 55,46 %.[3] 

V následujících odstavcích charakterizuji první tři nejprodávanější modely na území 

ČR, a charakterizuji jejich vlastnosti. Nejprodávanějším modelem napříč obchodními 

třídami je Škoda Octavia (21 923 ks), kterou následuje Fabia (17 175 ks), Ford Fusion (6 

957 ks). [52] 

Dle posledních statistických informací z registru osobních vozidel v České Republice 

lze říci, ţe vozový park opět o něco zestárl. Nyní je to 13,87 roku (loni 13,82).  

  

Zdroj: [http://www.businessinfo.cz] 

Obrázek 2- 1 Benzín vs Diesel 
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Optimální stáři vozu se pohybuje kolem osmi aţ deseti let. Česká Republika je 

hluboko pod průměrem EU, důvodem je dovoz ojetin ze zahraničí, hlavně Německa, tvrdí 

novinky.cz. 

2.1.1 Geografická poloha 

Geografická poloha a klimatické podnebí, jsou důleţitými prvky, které ovlivňuje 

chování spotřebitele, při výběru automobilu. 

Obecně lze říci, ţe Česká republika je 

vnitrozemským státem). Z hlediska umístění ČR 

v Evropě, je moţné říci, ţe se republika nachází v 

oblasti přechodného klimatu středoevropského. 

Východní části státu jsou chladnější s většími 

rozdíly mezi létem a zimou a západnější části 

státu jsou teplejší s menšími rozdíly mezi létem 

a zimou. [41] 

V Česku dochází k extremním teplotním výkyvům, teploty často klesají k -30 

stupňům Celsia a naopak v létě teploty lehce přesahují 30 stupňů. Dále mohutné dešťové 

sráţky, sněhové přeháňky, sluneční intenzita a jiné povětrnostní podmínky mají vliv na 

délku ţivotnosti automobilu i samotné spolehlivosti. 

2.1.2 Škoda Auto, první a druhé místo v České Republice 

Historie společnosti Škoda začíná v roce 1895, kdy se dva cyklisté, 

mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement, rozhodli zaloţit 

malý podnik na výrobu jízdních kol. V roce 1899 začíná továrna 

Laurin & Klement vyrábět i motocykly, se kterými se účastní soutěţí. [4] 

V roce 1905 se začíná vyrábět první model automobilu: Voiturette 

A; okamţitě se stává prodejním trhákem. Komerční úspěch působí, ţe se 

v roce 1907 automobilka mění na akciovou společnost. Za první světové 

války je podnik součástí válečné výroby. [57] 

Po druhé světové válce je automobilka oddělena od plzeňské části podniku Škoda a 

přeměněna na tzv. AZNP Mladá Boleslav („Automobilové závody, národní podnik“), 

přičemţ je monopolním výrobcem osobních aut v tehdejším Československu. Kvůli 

omezeným moţnostem styku se zahraničím je postupně patrné zaostávání v moderních 

Zdroj: 

[http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/klimapis/klimapis.asp] 

Zdroj: 

[http://www.skoda-

auto.cz] 

Obrázek 2 – 2 Produkt ČR 

Obrázek 2 – 3 Logo 

Škoda 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1895
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Laurin
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klement
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADzdn%C3%AD_kolo
http://cs.wikipedia.org/wiki/1899
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motocykl
http://cs.wikipedia.org/wiki/1905
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
http://cs.wikipedia.org/wiki/1907
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akciov%C3%A1_spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_podnik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monopol
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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technologiích. Automobily Škoda nejsou na západních trzích konkurenceschopné a 

významně se prodávají pouze ve východním bloku. [4] 

 Spojení zahraničního partnera Volkswagen Group se uskutečnilo 16. dubna 1991, 

čímţ se Škoda stala čtvrtou značkou koncernu (vedle značek VW, Audi a Seat). Škoda se 

přejmenovala na Škoda, automobilová akciová společnost. [57] 

Technologický skluz byl velmi rychle dohnán. V dnešní době se vozy prodávají pod 

značkou Škoda Auto. Tyto vozy se prodávají na trzích celého světa. Škoda Auto je v 

současnosti největším českým exportérem. [4] 

ŠKODA OCTAVIA druhé generace 

Octavie je nabízená ve dvou kategoriích, jako sedan a Combi v provedení Combi je 

nabízena také jako 4x4, či Scout. [5] 

Vyspělé technologie  

Nabídka pěti benzinových,  tří dieselových agregátů i nabídka moderních 

mechanických a automatických převodovek. Vůz je nabízen s moţností nové 7° 

automatické převodovka DSG, speciálně konstruované a připravené pro některé 

z motorů.[4] 

Nabídka motorizací  

Zahrnuje benzinové agregáty i dieselové motory. [5] 

Octavie nabízí širokou paletu motorů, tak aby zaujaly kaţdého. Škoda auto začala 

provozovat tak zvaný downsizing, coţ  vlastně znamená.  

Anglické slovo „downsizing“ 

můţeme přeloţit jako zmenšování. 

Základním myšlenkou „downsizingu“ 

je zmenšování objemu motoru při 

zachování stejného výkonu. Toto 

zvýšení efektivity motoru přináší 

zároveň sníţení emisí. [10]  

Tímto způsobem se snaţí 

apelovat na zákazníky, kteří hledají, při vzrůstajících cenách pohonných hmot, poměr 

výkon ku spotřebě a samotné opotřebení dílů. Octavie tak zaujme spotřebitele, který hledá 

Zdroj: [www.renault.com] 

Obrázek 2-4 Downsizing 

http://cs.wikipedia.org/wiki/16._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seat
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minimální spotřebu ve verzi green line, která tak řidiči přináší velmi příznivou 

kombinovanou spotřebu 4,4l/100km. [11] 

DSG 

Zkratka DSG vznikla z německého výrazu 

Direktschaltgetriebe, resp. anglického ekvivalentu Direct Shift 

Gear. Manuální převodovky jsou stále preferovány zákazníky 

v Evropě. Automatické převodovky jsou preferovány zase na 

trhu americkém. Spojení výhod manuální a automatické 

převodovky slibuje znovuobjevený koncept paralelní 

převodovky s dvojitou spojkou. Převodovka DSG určená pro 

automobily skupiny VW. Nová konstrukce byla navrţena s cílem uspokojit sportovní styl 

jízdy evropskému řidiči. DSG sniţuje spotřebu paliva. Celé řazení trvá 0,3 aţ 0,4 s. [7] 

Bezpečnost 

Octávie je vybavena šesti airbagy - airbag řidiče, 

spolujezdce (s moţností deaktivace), boční airbagy 

vpředu a hlavové airbagy. [7] 

Crash test  

Tento crash test byl proveden na Octávii 2004. 

Pevná karosérie Octavie zabezpečila cestujícím dobrou 

ochranu. Bezpečnostní prvky vozidla zahrnují 

jednopolohové čelní airbagy řidiče i spolujezdce, boční airbagy a přední bezpečnostní pásy 

vybavené předpínači a omezovači zatíţení. Ochrana poskytnutá dětem byla dobrá a za 

ochranu chodců chybělo Octavii k tříhvězdičkovému ohodnocení pouze málo. [8] 

Výbava 

Škoda Octavie nabízí širokou paletu barev, interiérových výplní, a vybavení. Škoda 

auto připravila speciální pakety, které se liší základním vybavením. Octavie je tak nabízena 

ve verzi Classic, která je základní provedení omlazeného modelu.  

Dieselové agregáty mohou být vybaveny elektrickým přídavným topením, za 

příplatek. Celkově u této verze lze volit z 6 různých motorizací.[17] 

Octavie je vyráběna s náhonem na přední nápravu, popřípadě s moţností volby 4x4. 

Jaké jsou rozdíly a výhody popisuje následující odstavec. [5] 

Zdroj: [http://www.auto.cz] 

 

Zdroj: [http://www.euroncap.com] 

 

Obrázek  2 –5 DSG 

Obrázek 2 – 6 Crash Test Octavia 
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Poháněná přední nebo zadní kola, 4x4 

Pro optimální přenos hnací síly se samozřejmě jeví vhodnější pohon zadní nápravy. 

Vozidla s pohonem zadních kol mají přirozenou tendenci k přetáčivosti. Přední náhon 

naopak vyuţívá efektu, kdy je vůz předními koly do zatáčky vlastně vtahován. To je při 

běţné jízdě velmi pozitivní efekt a pro průměrného řidiče je chování takového vozidla 

obecně předvídatelnější. Výhodou přední nápravy lepší ovladatelnost vozidla, kdy vůz 

zapadne do bláta, sněhu, písku. Benefitem pohonu všech kol je tahová síla, která je 

mnohem účinnější neţ li u vozů s jednou hnanou nápravou. Dále nabízí bezpečnější jízdní 

vlastnosti nezávisle na daných podmínkách počasí., neţ li nabízí vozy s náhonem na jednu 

nápravu.[43] 

Poruchovost TÜV Test 

Kaţdý vůz v této práci porovnám v ţebříčku TÜV reportu, pro znázornění 

poruchovosti. Tento faktor je velmi důleţitý pro případné minimalizování budoucích 

nákladu na amortizaci, či oprav.  

Škoda Octavie se dělí o 71. příčku s VW Fox, Mercedesem S, Smartem ForFour, 

s kvótou poruchovosti 5,4. Jak je moţno vidět, tak v této disciplíně Octávie konkuruje o 

mnoho zvučnějším značkám. [24] 

Cena 

Jeden z velmi důleţitých faktorů při volbě vozu je cena. Nejlevnější Octavii sedan 

v základní výbavě v provedení Classic, lze pořídit jiţ od 352 900 Kč v motorovém 

provedení 1.4 MPI/59 KW. Na druhém konci cenové škály stojí Octavie RS z cenou 

v základní verzi 796 900 Kč v motorovém provedení 2.0TDI PD/125 KW AP (automatická 

převodovka). Pro ty co by preferovali vůz v provedení Combi, musí připočítat k základním 

cenám Octavii sedan 40 000 Kč. To znamená Octavie Combi Classic 1.4 MPI/59 KW 

392 900 Kč. Kompletní přehled cen je uveden v příloze č.4. 

Charakterizace kupce  

Nyní popíšu, jaký zákazník si koupi toto vozidlo. Finálního spotřebitele můţeme 

charakterizovat jako osobu, která hledá novodobý design, který byl navrţen, projektován a 

sestaven českýma rukama. Design je lahodný oku řidičům pocházejícím právě z 

východních zemí, dokazují to prodejní statistiky v této části Evropy, kde nejprodávanějším 

vozem je právě Octávie. 
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Český řidič voli tento vůz jednak, kvůli značce Škoda, v domnění, ţe dostává do 

ruky vůz vyrobený Čechy pro Čechy, a věří, ţe se tak můţe spolehnout na širokou síť 

prodejen a servisů, které mu vţdy na cestách pomohou. Dále ví, ţe kvalita, technologický 

dohled a různé technologické vymoţenosti jsou pouţity z VW Group, které byly vyvinuty 

právě pro tento koncern (Německá kvalitní technika), jako například DSG převodovka, 

klimatizace, audiosystém, či špičkové výkonné motory a jiné další vymoţenosti, které tak 

řadí mladoboleslavský okřídlený šíp mezi vyspělé automobilky, a umisťuje je zpět na 

konkurence schopnou pozici v celém světě. Nedovedu si představit toto postavení 

společnosti, kdyby měla všechny tyto jednotlivé věci sama vyvinout. Auto by se 

prodraţilo, právě kvůli technologickému vývoji. 

Octavie patři do skupiny niţší střední třídy, tak jako Kia Ceed, Reanult Megane či 

VW Golf. Octavie bezpochyby nabízí kvalitní zpracování materiálu, s moţností voleb 

dřevěných či koţených doplňků. To u jiných konkurentů hlavně těch, kteří pocházejících 

z Koreji a Francie, můţeme hledat marně. 

Bezpečnost posádky, je velmi důleţitá. Kdyţ se podívám na statistiky nehod 

v Česku, tak zjistím, ţe za rok 2009 zemřelo na českých silnicích 826 osob, které byly 

zapříčiněny různými faktory, ať uţ povětrnými či nadměrnou nepřizpůsobenou rychlostí. 

Takţe bezpečné vozidlo na „naších cestách“ je podmínkou, a Octávie pro posádku téměř 

dosáhla maxima při crash testech. 

Toto vozidlo je nejen ve vlastnictví fyzických osob, ale jak si můţeme povšimnout 

na silnicích velmi často toto vozidlo je právě jako manaţerské vozidlo právnických osob. 

Fyzické osoby, které volí tento vůz, chtějí vozidlo, po případné cestování, rodinné nákupy. 

To vše aby bylo zaručeno při plném obsazení vozidla, tím myslím dvou dospělých a 

maximálně dvou dětí, s pohodlím a moţností pohodlného cestování. 

Tento vůz má náhon na přední kola, popřípadě pohon všech kol. Náhon na přední 

nápravu je upřednostňován pro bezpečnější a spolehlivější jízdu na sněhu, zapříčiněné to je 

tím, ţe motor je umístěn vpředu, tím zvyšuje váhu na přední nápravu a tak zkvalitňuje 

jízdu po kluzké vozovce, či na sněhu. Jelikoţ se jedná o vůz zkonstruován čechy pro 

čechy, tak zákazník doufá, ţe kupuje vůz přímo postaven a nastaven na naše povětrnostní a 

silniční podmínky. 
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Vůz v nejdelším provedení, to znamená kombi, měří 4572mm, to ho řadí do střední 

třídy obtíţností, zaparkování ve městě. Samozřejmě nemůţe konkurovat řadám mini, jako 

je SMART, ale není problém s menším úsilím a zručnosti zaparkovat. 

Škoda FABIA 

Druhým nejprodávanějším modelem na českém trhu se stala setra OCTAVIE 

FABIA. Škoda Fabia představuje jedinečnou volbu pro mladé páry i jednotlivce, kteří 

hledají originální design vytvořený s ohledem na dokonalou funkčnost. 

Pro Fabii je charakteristický stylový interiér. Nabízí variaci barev. Fabie je nabízená 

ve verzi hatchback a combi. Kufr je velký a lze pohodlně uloţit i rozměrnější zavazadla. 

Základní objem kufru činí 315 l a 1180 l po sklopení zadních sedadel patří k největším ve 

své třídě. [11] 

Nabídka motorizací  

Škoda Fabia je prodávaná jak v benzinovém tak i dieselovém provedení. Všechny 

motory splňují poţadavky normy EU4 a EU5. Škoda-Auto nezapomněla i v této třídě na 

osoby, které volí automatické převodovky před manuálními a to u benzinového motoru 1.6 

[12] 

Bezpečnost 

Fabia můţe mít aţ šest airbagů. Za příplatek je moţné dokoupit hlavové airbagy. Na. 

Zadní sedadla mají rovněţ úchyty pro bezpečnostní pás Top-Tether, který po upevnění na 

zadní části opěradla vytvoří třetí kotvící bod autosedačky a v případě čelního nárazu 

výrazně omezí její pohyb vpřed. [13] 

Crash test 

 Čelní náraz 

Kabina pro cestující zůstala v době nárazu stabilní, ale 

tvrdé konstrukce v přístrojové desce představovaly moţné 

riziko pro kolena a stehna řidiče i spolujezdce.  

 Ochrana dětských cestujících 

Při zkoušce čelního i bočního nárazu získala Fabia za 

ochranu osmnácti měsíčního dítěte plný počet bodů. Při 

bočním nárazu se sedačka pro tříleté dítě otočila tak, ţe nedokázala úplně udrţet hlavu 

Obrázek 2- 7 Crash Test Fabia 

Zdroj: [http://www.euroncap.com] 
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dítěte, kvůli tomu se mohla hlava dítěte dostat do kontaktu s vnitřními částmi vozidla. K 

dispozici je tlačítko na deaktivaci airbagu spolujezdce, takţe na jeho sedadle se dala pouţít 

dětská sedačka orientovaná proti směru jízdy. [14,15] 

Výbava 

I kdyţ se jedná o vůz řady mini, Škoda Fabia nabízí širokou paletu barev a 

vybavení. Škoda auto připravila speciální packety, které se liší základním vybavením. 

Fabie je tak nabízena ve verzi Easy, které představuje základní nabídku v paletě výbav 

modelu Fabia a vychází vstříc zejména těm zákazníkům, kteří preferují nejniţší 

moţné náklady na pořízení nového vozu a je tak nabízená pouze se základní motorizací 1,2 

HTP/44 kW. 

Nejluxusnější verzí nabízenou je Fabia Elegance.  

Fabia Elegance přináší cestujícím v porovnání s verzí Ambiente další pestrou škálu 

komfortních, designových a v neposlední řadě i bezpečnostních prvků. Nejvyšší stupeň 

výbavy u vozů Škoda zkrátka znamená i maximum komfortu a bezpečí. 

Speciální zákaznickou výbavou je výbava Fabia Sportline  

Přesnější rozdíly v cenách a výbavách viz příloha 5. [16] 

Poruchovost 

Tento faktor je velmi důleţitý pro případné minimalizování budoucích nákladu na 

amortizaci, či oprav. Fabia v ţebříčcích TÜV se dělí o 51. příčku s koncernovým 

spoluhráčem Seatem Alhambra a Oplem Zafira, s kvótou poruchovostí 4,5. Fabie tak 

překonala Octávií o celých 20 příček. [24] 

Cena 

Vůz Škoda FABIA je cenově velmi dostupný. Startovací cena pro vůz v nejniţší 

výbavě začíná na 199 900,- Kč. Jedná se výbavu Easy. Na druhém cenovém pólu stojí 

Škoda FABIA v provedení Elegance 1.6 TDI CR/77 kW 5-stup.mech. převodovka, jejíţ 

cena základní cena začíná na 440 900,- Kč. Přesné rozdíly ve výbavách jsou uvedeny výše 

a v příloze č.5  

Charakterizace kupce  

Kupující bude kupovat FABII, protoţe je to vůz vhodný jak pro mladé páry, tak pro 

rodiny na denní popojíţdění do práce, nákupy a i dokonce na občasné cestování. 

Řidič, který kupuje toto vozidlo ví, ţe vůz přejal řadu technologických prvků z VW 

Group, které řidič ocení. 
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Budoucí majitel tohoto automobilu je dobře informován o bezpečných prvcích, které 

chrání řidiče, a posádku. 

Majitel preferuje tento vůz z důvodů motorizace, které jsou agilní a úsporné, coţ 

sniţuje náklady na provoz, a všechny motorizace jsou objemově udělané tak, aby se vešly 

do niţších kategorii pro povinné ručení. 

Řidič si je vědom, a proto preferuje jízdní vlastnosti tohoto vozu, který nabízí pouze 

s náhonem na přední kola, coţ zvyšuje pohodlí při jízdě na sněhu, neţ kdyby tak tomu bylo 

s náhonem na zadní nápravu, protoţe sniţuje prokluzování. 

Cenově je automobil velmi přijatelný, pokud nám opravdu postačí základní vlastnosti 

vozu tak si můţeme pořídit vůz jiţ pod hranici 200 tisíc. 

Nízká poruchovost a náklady jsou ekonomickými vlastnostmi Fabie, která se dostala 

dokonce na lepší pozici v poruchovosti, neţ Octavie, a tak nabízí spotřebiteli „jistotu“, ţe 

automobil je spolehlivý a s nízkými budoucími náklady na amortizaci či opravy. 

Řidič chce vlastnit automobil s pocitem jistoty, ţe bude o něj dobře postaráno při 

jakýchkoliv problémech či poruchách na cestách. Vozy Škoda, mají po celé České 

Republice širokou síť prodejen i servisů jak autorizovaných tak i neautorizovaných, takţe 

si řidič kupuje vůz s vědomím spolehlivého servisu při potíţích v různých situacích. 

2.1.3 Třetí místo v České Republice FORD 

Ford Motor Company je americká nadnárodní společnost a jedna ze čtyř největších 

automobilových výrobců na světě dle prodeje automobilů. Sídlo se nachází v Dearborn, 

Michigan, na předměstí Detroit, automobilka byla zaloţena 

Henry Fordem 16. 6. 1903. Ford nyní zahrnuje mnoho značek, 

včetně Lincoln a Mercury v USA a Volvo ze Švédska. Dne 

4.února 1922 Ford rozšířil své působení na trhu, o luxusní auto 

díky akvizici společnosti Lincoln Motor Company, 

pojmenovaná po Abrahamovi Lincolnovi, kterého Henry Ford 

obdivoval. Divize Mercury byla zaloţena v roce 1938 a slouţila jako střední cenová 

skupina na trhu. [18] 

Ford Fusion 

Vozidlo kombinuje všechny výhody většího robustního vozu, při zachování jízdních 

vlastností kompaktního automobilu, který zachovává nízké provozní náklady. Zvýšená 

Zdroj: [http://www.ford.com] 

Obrázek 2 – 8 Logo Ford 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhgWInC4vRdyp6NhWgTDyVK5NXKx0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhifa1pWnIdZUFyqpBshxHUEZMdMew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Worldwide_vehicle_sales&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhgvAqkolAZC1yA1q9IxGHY5v5Cpnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn,_Michigan&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhj9dcyrNaZXjmzt470cu-qP3DDVOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn,_Michigan&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhj9dcyrNaZXjmzt470cu-qP3DDVOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhi4S4P89iaBhXrxyO4JHxEhGO2NTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhjW5g4IQF3DBrrHZAR8ftmqTJg4Ew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_%28automobile%29&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhhxNLw9y1iMSIxl9-QECVsW8l5TUg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_%28automobile%29&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhiMTzzNVse9W-YYD_-YA6Q_MbuFBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Cars&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhhogqHaz1WUNW6m2q4h5LEon-dHoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhhUSyh5TbfrEiiV9Re4RFRv5gwD0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_%28automobile%29&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhiMTzzNVse9W-YYD_-YA6Q_MbuFBw
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sedadla Fordu Fusion řidiči dodávají pocit jistoty. Interiér je prostorný. Fusion navíc 

disponuje řadou inovačních prvků pro vyšší komfort a bezpečí rodiny. [19] 

Praktičnost na prvním místě 

V době uvedení na trh mohl Fusion moţná působit mezi malými automobily 

poměrně luxusně, ale v současnosti se jeho interiér, řadí  mezi vozy praktického designu, 

to znamená bez módních zbytečností. Zřejmě právě jednoduchý, praktický a prostorný 

interiér působí na zákazníky. Zavazadlový prostor nabízí v základním uspořádání objem 

337 litrů. Po sklopení zadních sedaček vznikne téměř rovná podlaha. [19] 

Motorizace 

Pro uspokojení poţadavků si zákazník můţe vybrat z nabídky čtyř velikostí motorů 

a tří převodovek, je moţno vybírat jak s benzínových tak i dieselových agregátů[22] 

Výbava a cena 

Ford nabízí vůz Fusion ve třech stupních základní výbavy. Základní výbavou je 

Ambiente s cenou začínající na 311 990 Kč. Střední třídou výbavy je Comfort, kde interiér 

se vyznačuje ještě větší flexibilitou díky plně sklopnému opěradlu spolujezdce, který můţe 

poslouţit jako šikovná pracovní plocha nebo stolek. Základní cena vozu v této výbavě 

startuje na 353 990Kč.  

„Nejluxusnější“ nabízenou verzí Fordu Fusion, je výbava Collection, kde základní 

cena této verze je 371 990 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze 6. 

Bezpečnost- Crash test 

Bezpečnost je velmi důleţitá, a pro některé spotřebitelé i 

zásadní, takţe se podívám, jak si vede vůz Ford při Crash testu. 

Ford Fusion pouţívá stejnou strukturu jako model 

Fiesta a jeho výkon tak byl podobný. Kabina cestujících se 

ukázala jako pevná a utrpěla pouze malé deformace při čelním 

nárazu. Řidiči a spolujezdci hrozilo riziko zranění hrudníku, 

způsobené nárazovou sílou od bezpečnostních pásů. [42] 

 Čelní náraz 

Ochranné systémy fungovaly, ale obzvláště na řidičův hrudník byla přenesena 

vysoká nárazová síla. Fusion se ukázal jako pevný a utrpěl pouze malé deformace v úrovni 

palubní desky a v oblasti pedálů řidiče. Jako v kaţdém malém automobilu, i zde je obtíţné 

poskytnout prostor k ochraně řidičových kolen. [20] 

Zdroj:[http://www.euroncap.com] 

Obrázek 2 – 9 Crash Test Fussion 

 

 

javascript:wOpen('http://magazin.auto.cz/index.php?seo_rubrika=999&im_id=48bb92584896e&cr=1&auid=48bb91bc672a9','im',875,726,1);
javascript:void(0)
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 Ochrana dětí 

V testech byly pouţity doporučené dětské sedačky a to pro tříleté dítě s orientací po směru 

jízdy a pro osmnáctiměsíční s orientací proti směru jízdy. Vypínač spolujezdcova airbagu 

nabízí Ford prostřednictvím dealerů jako výbavu na přání. [21] 

Poruchovost, závady 

Ford Fusionu patří společně s Volkswagenem Golf třetí místo – jen 2,2 procenta 

těchto aut mají na technických kontrolách váţné problémy. [24] 

Závěr 

Ford Fusion je důkazem toho, ţe jednoduše působící věci mohou skvěle fungovat. 

Přestoţe vedle většiny svých konkurentů na českém trhu je důstojným veteránem, můţe 

stále stát na vrcholu prodejních statistik. Za své dobré prodejní výsledky vděčí tento model 

především praktické karoserii s prostorným interiérem, klasickým pohonným jednotkám, 

dobře naladěnému podvozku a samozřejmě i přijatelné cenové a výbavové politice. 

Cena 

Co se ceny týče, tak vůz s motorem 1.4 Duratec a výbavou Ebony začíná akční 

ceníková cena na 269.990,- Kč. [23] 

Charakteristika kupce 

Ford Fusion, je vyhledáván řidiči, mající rodinu a poţadující praktičnost. Tím chci 

říct, ţe vůz je lehce přizpůsobitelný pro občasné nadměrné předměty, je lehce flexibilní a 

má moţnost přizpůsobit sedadla dle potřeby. 

Stejně jako Škoda Ford má četné zastoupení na území Česka, a tak dodává pocit 

jistoty zákazníkům v případě potřeby poradit či servisu.  

Řidič kupuje tento vůz, protoţe Ford je známá automobilka z velmi dlouhou tradicí a 

s rozsáhlým portfoliem technologických prvků, které řidič preferuje.  

Ford Fussion volí řidič pro jeho patřičně naladěný podvozek. 

Řidič volí tento vůz kvůli zajímavé ceně, tak i politika výbav je velmi příznivá. 

Bezpečnostní prvky řadí vozidlo mezi bezpečné. Vůz je bezpečný pro dospělé, ale pro děti 

nedosahuje 100 procentní úspěšnosti. 

http://onlineshopcz.takeit.cz/cas-zmenit-vasi-lednicku-7156471?279360&rtype=V&rmain=149520&ritem=7156471&rclanek=779483&rslovo=466748&showdirect=1
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2.2 Spojené Království 

Před tím neţ se budu věnovat analýze jednotlivým typům vozidel, přiblíţím dění 

automobilového průmyslu v Británii. Signifikantním rozdílem oproti zbytku Evropy je, 

volant na opačné straně a tím i samotné řízení vozu na cestě. 

Prodej automobilů ve Velké Británii v roce 2009 prošel dramatickou změnou v 

podílu na trhu soukromého a firemního nákupu vozů. Většina automobilů v Británii v roce 

2009 byla zakoupena fyzickými 

osobami. FO tvořily 50,8% z britského 

automobilového trhu v roce 2009, 

v minulém roce poměr činil 41,9%. 

Graf ukazuje, ţe výroba 

osobních automobilů prudce klesla 

v období krize a ke konci roku 2009 se 

pomaličku dokázala vzkřísit.  

Britský automobilový průmysl si 

vedl výrazně lépe, neţ se předpokládalo na počátku roku. To byl efekt vládního 

šrotovného.  

Průměrný věk automobilu registrovaných ve Velké Británií je kolem 8 let. 

Úmrtnost na silnicích Spojeného Království, je velká. Za rok 2008 zemřelo na 

silnicích 2 538 osob. Coţ je v průměru téměř kaţdý sedmý den. [50] 

Fordu se povedlo udrţet náskok před Vauxhallem jako nejlepším automobilovým 

výrobcem v Británii. Daleko překvapivější bylo, ţe Fordu Fiesta se podařilo předčit v 

prodeji Ford Focus, který je v Británii nejoblíbenějším automobilem jiţ deset let. [25] 

2.2.1 Geografická poloha 

Velká Británie je ostrov na severozápadě Evropy, největší ostrov ze souostroví 

Britských ostrovů na severozápadě Evropy. S rozlohou 229 850 km² je největším ostrovem 

celé Evropy a osmým na světě. Ostrov je hlavní součástí Spojeného království  

Klima převáţné části území Velké Británie je oceánské, s malými teplotními rozdíly 

během roku. Zimy jsou mírné, s průměrnými teplotami 1 - 6 °C, léta chladná, s teplotami 

okolo 11 - 19 °C, Skotsko je asi o dva stupně chladnější. Typické jsou vysoká vlhkost 

Zdroj: [http://www.businessinfo.cz] 

Obrázek 2 – 10 Výroba 
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vzduchu, oblačnost a hojné sráţky. Západní pobřeţí Skotska a 

přilehlých ostrovů je příznivě ovlivňováno Golfským 

proudem. Drsnější podnebí mají Shetlandy, leţící 6 

zeměpisných stupňů pod polárním kruhem. Sráţkově se liší 

sever a jih, a hornatý východ a níţinatý západ.  

Podívám se nyní a následně charakterizuji první tři 

„bestsellery“. První dvě příčky obsadil Ford a to v pořadí Ford Fiesta, Ford Focus, třetí 

místo patří Vauxhall Corsa. 

2.2.2 První dvě příčky ve Spojeném Království FORD 

Bliţší historický vývoj automobilky Ford je uveden v odstavci „Třetí místo v České 

Republice FORD“ 2.1.2. 

Ford Fiesta 

V roce 2009, britští kupující koupili Ford Fiesta 117 296 krát. Poprvé od roku 1998, 

Ford Fiesta se podařilo umístít na začátek seznamu „bestsellerů“ aut v Británii. 

Ford Fiesta byl jediný typ automobilu v Británii, kterému se podařilo zvýšit objem 

prodeje v roce 2009 -  a to na 94.989. [26] 

Britský magazín What Car? ho vyhlásil "autem roku 2009", čtenáři německých 

periodik Guter Rat a SUPERillu poctili Fiestu ECOnetic titulem "Auto der Vernunft 

2009", v České republice je Fiesta "auto roku 2009" v kategorii malých a kompaktních 

vozů a probojovala se také do finále ankety "Světové auto roku 2009".[28] 

První věcí, kterou musím nastínit je novodobý design, za kterou Ford obdrţel Mezinárodní 

cenu za design "red dot".  

Design 

Šéf Ford designu Evropy Martin Smith, řekl:  

"Nová podoba Fiesty znamená, ţe jsme museli hledat 

expresivní design, silný, pestrobarevné osobnosti a 

vzhledu, který je módní a zaráţejíci. [27] 

Při pohledu na vůz, můţeme charakterizovat za moderní, sportovně střiţenou a 

nepopiratelně atraktivní, s tváří dravce. Nejen, ţe tak zaujme náročné ţeny, které hledí na 

vzhled a přitom nechtějí drahý, či velký vůz, ale tak i nezahanbí nejednoho Pána řidiče. 

Zdroj:[http://www.axadipc.com] 

Zdroj: [ http://www.carpages.co.uk] 

Obrázek 2 – 12 Design Fiesta 

Obrázek 2 – 11 Vlajka UK 

javascript:void(0)
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Výbava 

Na výběr mají potencionální zákazníci pět různých provedení - Studio, Edge,Zetec, 

Zetec S a Titanium v 15 odstínech laku a 11 různých barevných kombinacích interiéru. 

Součástí kaţdé výbavy je dvojtónová palubní deska, barevně sladěná s exteriérem.  

Mezi další zajímavé prvky výbavy na přání ve třídě malých aut patří bezklíčové 

odemykání a startování nebo projektorové světlomety, jeţ budou u vyšších stupňů výbav 

standardem. [29] 

Technické novinky 

Nová Fiesta má téměř stejnou základnu jako předchozí generace, ale je o něco 

lehčí, téměř aţ o 40 kilogramů. K dobrému pocitu za volantem má přispívat ve Fiestě 

elektrický posilovač řízení (EPAS). Tento posilovač upravuje tvrdost volantu podle 

s rychlosti. Zároveň sniţuje spotřebu paliva. Bezpečnost posádky kromě elektronických 

systémů zajišťuje také pouţitá vysokopevnostní ocel. Fiesta můţe být vybavena aţ sedmi 

air-bagy. [29] 

Systém doplňování paliva Ford EasyFuel 

Ford vyvinul geniální záklopku hrdla palivové nádrţe, která odmítne 

nekompatibilní čerpací pistoli, která tak zabrání k poškození motoru natankování 

nevhodného paliva. Tuto vymoţenost stěţí lze hledat u konkurence. 

Motorizace 

Ford nabízí Fiestu s pěti různými motory, výkonově v rozhraní od 44kW- 71kW. 

Podrobný přehled agregátů a výkonů najdete v příloze č.7 

Jízdní vlastnosti 

Jízdní vlastnosti jsou velmi uspokojivé – auto si nechá v zatáčkách hodně líbit (neţ 

se dostaví přirozená nedotáčivost), podvozek je komfortní a dobře tlumí rázy od 

nerovností. Stabilita je i ve vysokých rychlostech výtečná, stejně jako vedení stopy v 

zatáčce. Jízdní vlastnosti i nadále patří mezi to nejlepší mezi malými auty, i kdyţ se z 

novinky částečně vytratila hravost minulé generace. [29] 

Bezpečnost Crash test 

Čelní náraz 
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Prostor pro cestující zůstal při nárazu stabilní, 

přičemţ čelní pilíř se posunul dozadu pouze o 4 mm po 

zkoušce. Figuríny ukázaly, ţe řidič i spolujezdec mají 

dobře chráněné kolena a stehenní kosti, řidičovy nohy 

byly chráněný kolenním airbagem. [24] 

Poruchovost 

Co se týče poruchovosti a nákladu na údrţbu, tak tento model Fordu, drţí 17 pozici 

v ţebříčku s 3,3 kvóty. Tento vůz říká, ţe nevyţaduje vysokých budoucích nákladu na 

údrţbu. [24] 

Cena 

Cenu jsou uvedeny v Britských Librách a do závorky budu uvádět ceny v Kč dle 

středního kurzu ČNB, za lomítkem ceny na českém trhu, jen tak pro zajímavost. Cenný 

jsou uvedeny včetně DPH. Střední kurz činí 28,271 Kč k 23.02.2010. 

Nejdostupnější verzí Fordu Fiesta je verze Studio 3 Door 1.25 s cenou 11 565 £ 

(326 954 Kč/ 224 190 Kč). Nejdraţší naopak je verze Titanium 5 Door 1.6 TDCi095 DPF 

5 Speed, kde cena základní verze začíná na 16 615 £ (469 722Kč / 408 190Kč). Podrobný 

ceník naleznete v příloze číslo 7. 

Charakterizace kupce 

Charakterizoval bych řidiče, jako osobu mající ráda barvy a design, který má rád 

extravagantní linie, moţnost kombinace různých barev, a materiálů., který tak doplní 

řidičovu image. Tvar vozu nezahanbí muţskou populaci.  

Pro řidiče tohoto vozu, je bezpečnost velmi důleţitá. 

Řidič jde s dobou a volí progresivní vůz, který prostřednictvím nových technických 

vymoţeností a detailů dodávají řidiči radost z jízdy 

Vůz bude volit řidič spíše jako prostředek dopravy na kratší vzdálenosti, pro dvojice, 

neţ rodinný vůz. Vůz budou volit řidiči, kteří nechtějí platit daň, protoţe za provedení 

Econetic není daň uplatněna. Kupující jde s trendem a kupuje tento vůz, protoţe automobil 

je velmi šetrný, a s nízkou spotřebou, Fiesta jde snadno opravit a malé automobily jsou 

stále více populární.  

Zdroj: [http://www.euroncap.com] 

Obrázek 2 – 13 Crash Test Fiesta 



20 

 

Automobil je nabízen v několika agregátech, od 1.4 aţ po 1.6, které nesou dostačující 

výkon pro vůz, a tak i apeloval na řidiče, kteří chtějí vůz s motorem, který spadá do niţší 

kategorie pro povinné ručení. 

 Ford Focus 

Tento vůz vedl tabulku prodeje po několik let, aţ do roku 2009 kdy byl přeskočen 

Fiestou. Ford Focus zaznamenal 93 517 nových registrací automobilů ve Velké Británii v 

roce 2009. Poprvé od roku 1999 se Fordu Focus nepodařilo umístit na začátek seznamu 

„bestsellerů“ aut v Británii. 

V roce 2008 byl ještě Focus v Británii nejoblíbenějším automobilem s 101 593 

prodaných vozů v Británii. Není divu, ţe po deseti letech na vrcholu, je Ford Focus za 

ojetý vůz desetiletí příliš. [51] 

V tomto roce se světu představil nový ford Focus, takţe se uvidí v příštích letech, zda 

se Ford Focus zase ocitne zpět na výsluní tabulky ve Velké Británii. 

Jízda 

Jízda s Focusem je opravdu potěšení, podvozek není měkký, ale ani tvrdý takţe 

nerovnosti na cestě krásně tlumí a tak umoţňuje vychutnat si jízdu. Focus je praktické 

vozidlo patří ve své třídě mezi jedny z nejširších automobilů, coţ znamená, ţe přináší 

pohodlnou jízdu pro všechny cestující, aniţ by se museli mačkat. Kufr s 385 litry je 

dostačující.  

Místa vzadu pro nohy je přiměřeně, přirozeně nohy cestujících se zaboří do opěradel 

předních sedaček, ovšem prostor nad hlavou překvapí. 

Technologie 

Nezávislé zavěšení zadních kol Control Blade Tato chytrá technologie dělá jízdu plynulejší 

a jistější. 

Bezpečnost-crash test 

Focus zabezpečuje všestrannou ochranu. Tento vůz byl testovaný bez bočních 

airbagů, protoţe ty jsou součástí příplatkové výbavy, ale i oproti tomu poskytlo vozidlo 

řidiči při bočním náraze přiměřenou ochranu. Dětské sedačky podaly dobrý výkon, i kdyţ 

sedačka určená pro děti ve věku tří let dostatečně neudrţela hlavu dítěte při bočním nárazu. 

Ochrana chodců byla nedostatečná, stejně jako v případe mnohých jiných testovaných 

vozidel. [42] 
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Výbava a cena 

Na britském trhu je Ford Focus nabízen v sedmi odlišných stupni výbavy. 

Nejzákladnější je Focus Styles cenou 17 870 £ (505 202 Kč/370 000), další úrovní je Zetec 

s cenou 18 279 £ (516 747/390 190) na druhém konci stojí dvě nejsportovnější verze 

s neuvěřitelnou silou pod kapotou a to Ford Focus ST 2 a ST 3 tyto verze stojí ST 2 

22 447£ (634 576Kč) ST 3 23 488£ (664 005Kč ). Podrobné informace o výbavách i 

cenách jsou uvedeny v příloze č. 8. 

Poruchovost 

Ford celkově je vyhlášeny pro minimální poruchovost, i tento krát dle TÜV testů je 

Ford Focus na 24 místě, které dělí s kvótou 3,7 s VW Golfem. [24] 

Charakterizace kupce 

Toto vozidlo kupují osoby, které hledají výborné jízdní vlastnosti. 

Ford Focus byl na trhu několik let a dokonce. Automobilka Ford má svou  dlouhou 

tradici. Vůz má minimální poruchovost a je s pěti hvězdičkami crash testu bezpečný, a tak 

oslovuje řidiče, kteří chtěji jezdit pohodlně a bezpečně při vynikajících jízdních 

vlastnostech. 

Automobil je vhodný pro pohodlné cestování více osob, ale přitom dostatečně 

kompaktní pro pohodlné parkování ve městě, a tak jedním z kupujících je rodina, bydlící 

ve městě. Vůz volí i řidiči, pro které je výkon velmi důleţitý a celkové jízdní vlastností. 

Ford má mnoholeté zkušenosti z rally, které uplatnil i do verze ST, kterou si tak můţou 

pořídit vášniví řidiči. 

Cenově je tento vůz nejdraţší z prvních tří. 

Jedním z prioritních vlastností, které kupující chce je design, protoţe vůz má 

sportovní charakter, interiér je klasický Fordovský a materiály jsou na vysoké úrovní, 

nabízející širokou paletu barev. 

2.2.3 Třetí místo ve Velké Británií VAUXHALL 

Neţ přejdu k analýze vozu, načrtnu si historií této automobilky. 

Vauxhall Motors Limited je britský výrobce automobilů ve vlastnictví General Motors. 

Nejaktuálnější modely Vauxhall jsou deriváty s pravostranným řízením německého 

koncernu GM Opel, nicméně výroba vlevo-i pravostranným řízením vozidel se koná pro 
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vývoz do jiných částí Evropy a některé okrajové trhy. Několik vozidel 

přijíţdějí z Opel Performance Center (OPC) a Holden / Holden jsou 

speciální vozidla z Austrálie. Vauxhall sídlí v Griffin House v Lutonu. 

Na počátku roku 2009, byla budoucnost Opel uvrţena do nejistoty, 

globální finanční krize srazila GM k bankrotu. Dne 10. září 2009, bylo 

oznámeno, ţe Magna, kanadský výrobce automobilových dílů, a 

Sberbank, ruská společnost, koupili většinový podíl (55%), v rámci 

svého Evropské Opel / Vauxhall operace. GM by vlastnili 35%, Opelu,  

zatímco Opel zaměstnanci by vlastnili 10%. [30] 

Vauxhall Corsa  

Vauxhall prodal 84 478 automobilů Corsa v roce 2009 v Británii. Loňská dvojka tak 

klesla o jednu pozici. Vauxhall Corsa byla na seznamu nejprodávanějších automobilů v 

Británii od svého zavedení na trh jiţ od roku 1993 jako náhrada za Vauxhall Nova. Nova 

byla stejně populární v Británii i přes jméno, které znamená "nejde!" ve španělštině. 

Řízení a pocit z jízdy 

Nový Vauxhall Corsa, který je na trhu od roku 2006, vůz je větší neţ jeho 

předchůdce, nabízí vynikající stabilitu, velmi dobrou kontrolu a stabilitu.  

Bezpečnost 

Corsa zahrnuje standardní bezpečnostní prvky jako ABS s EBD, kontrola stability 

(SCS), Kontrola brzdění v zatáčkách (CBC), řízení točivého momentu (DTC), který 

pomáhá stabilizovat automobil v případě, ţe plynový pedál je náhle propuštěn, EBA, nebo 

v Emergency Brake Assist a Adaptivní brzdová světla, který automaticky zasvítí při 

aktivaci ABS. ESP s kontrolou trakce, je k dispozici za příplatek(400 liber) nebo jako 

součást Hill Start Assist Pack na Easytronic vybavených modelů. [42] 

Crash test 

Vauxhall Corsa získala v hodnoce NCAP 5 hvězd za ochranu dospělého. 

Technologické novinky 

Flex-fix 

Nosič FlexFix představuje uţivatelsky příjemné řešení přepravy jízdních kol v 

osobním automobilu. Konstrukce připomíná šuplík, který se vysune z nárazníku pomocí 

Zdroj:[http://www.vaux

hall.co.uk] 

Obrázek 2 – 14 Logo 
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ovládací páky. Manipulace s nosičem je díky tomu velmi jednoduchá a není potřeba ţádné 

nářadí.  

Poruchovost 

Poruchovost vozu Corsa s hodnotou 4,8 kvóty, obsadila 62 pozici a celkově patři 

mezi střední třídu v poruchovosti. [24] 

Výbava a cena 

Corsa má dobře zpracovaný interiér. Je nabízená v šesti odlišných základních 

vybavách. Od ekonomických aţ po sportovní, které osloví nejen muţe. Corsa má velmi 

hezký design oproti konkurenci Škodovky Fabie, a navíc má více technických a 

praktických řešení. Měkčené plasty, barevné variace sedaček. Nejlevnější verze začíná na 

9995 Britských liber. Více informací naleznete v příloze č 9. 

Charakterizace kupce  

Corsa je volbou pro mladé řidiče, kteří hledají tzv. Low – cost, dobře vybavené a 

malé vozidlo se kterým lze bez problému zaparkovat. Určitou roli hraje i historie, jelikoţ 

Corsa se prodává jiţ od roku 1993, samozřejmě během této evoluce prošel nejednou 

estetickou změnou či různými bezpečnostními úpravami, ale řidiči si tento model oblíbili a 

zůstávají věrni natolik by se stal tento vůz třetím bestsellerem za minulý rok ve Velké 

Británii a osloval tak řidice, kteří jsou loajální a mající rádi tradici. 

Automobil kupují páry, popřípadě rodiče s malými dětmi.  

Vozidlo je vybaveno technologickým prvkem, který najdeme pouze u Vuxhalu/Oplu, 

a to Flex fixem, který osloví hlavně sportovce, kteří jezdí rádi, často na kole. Proto bych i 

řekl, ţe vozidlo je vhodné pro páry, protoţe flex fix pojme dvě kola. 

Cenově je tento vůz oproti výše postaveným vozům levný. 

2.3 Belgie 

Počet registrací nových vozidel na území Belgie 

poklesl oproti roku 2008 o 11,15%. Tento výsledek je 

poměrně dobrý, kdyţ vezmeme v úvahu, ţe Belgie nevzala 

ţádná podpůrná opatření pro podporu automobilového trhu, 

jako například Německo či Francie. Byl však vyuţíván 

Zdroj: 

[http://gamingmindset.files.wordpress.com/] 

Obrázek 2 - 15 Belgie 
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systém fiskálního zvýhodnění při nákupu vozidel s niţšími emisemi CO2, coţ směřovalo 

poptávku spíše k menším modelům. K určité nervozitě na trhu přispívala rok 2009, 

záleţitost prodeje evropské filiálky GM–OPEL a zachování či uzavření výrobně 

montáţního závodu OPEL v Antverpách. Celkem se prodalo 476 194 vozidel, coţ je o 

11,15 % méně, neţ v roce 2008 (535 947 aut) a tato čísla znamenají jasný pokles, ale 

celkově v absolutní hodnotě rok 2009 patří spíše k těm dobrým. [31] 

Bankovní a hospodářská krize neměla stejný vliv na kaţdého. Pro některé 

automobilky v Belgii měla velmi dobrý vliv, jen zřídka se zvýšením objemu, nejčastěji tím, 

ţe zvýšili svůj podíl na trhu. Jiní, kteří byli v nevýhodě, opravdu trpěli nejen výrazným 

sníţením objemu registrací. Jasnou představu o zisku, a stavu trhu lze získat pohledem na 

statistiky, kde Renault drţí velký náskok před Peugeot, Citroen, Volkswagen, Opel a 

dalšími viz příloha č.3. [32] 

Renault uspěl se svojí řadou středního segmentu Megan a Scenic a podíl této značky 

na belgickém trhu se přiblíţil 10 %. Trochu překvapivě zaznamenaly velmi dobré výsledky 

značky Audi (pokles jen o 2 %) a Volvo (dokonce +6,4 %). Zde se jedná 

nejpravděpodobněji o přesun spotřebitelské poptávky segmentu sluţebních vozů z luxusní 

kategorie (kupříkladu Mercedes a BMW) na modely běţnějšího provedení. [33] 

Bývá obvyklé v době krize, ţe chudí se stávají chudšími a bohatí bohatšími. Tento 

efekt se na automobilovém trhu Belgie v roce 2009 neprojevil, protoţe s výjimkou Ferrari, 

kterých se prodalo 89 kusů, o 14 více neţ v roce 2008, všechny ostatní  luxusní a sportovní 

značky ztratily. [33] 

Jako zajímavost uvedu, jak se vede české automobilce na trhu Belgie. Pro ČR jsou 

nejdůleţitější výsledky nových registrací značky Škoda. Osobních automobilů Škoda se 

prodalo 12 235 kusů, coţ je o 961 méně, neţ v roce 2008. Pokles prodejů o 7,28 % je tedy 

niţší, neţ celkový pokles trhu (-11,15 %). Škoda dosahuje historicky nejvyššího podílu na 

trhu 2,57 %. Škoda je 14. nejprodávanější značkou. Její pozice mezi největšími značkami 

se lehce zhoršila. V roce 2009 se na přednější místa dostaly automobilky Volvo, Fiat a 

Nissan. Automobily Škoda jsou v Belgii zastupovány jedním z posledních soukromých 

dovozců na světě společností D´Ieteren, respektive její filiálkou SKODA–IMPORT. 

D´Ieteren zastupuje všechny značky koncernu VW (Audi, VW, SEAT, Škoda, Bentley, 

Lamborghini ) a Porsche. D´Ieteren je v Belgii velice populární, existuje jiţ přes 200 let a 

je největším dovozcem-distributorem osobních aut v Belgii. [32] 



25 

 

2.3.1 Geografická poloha 

Belgické království je nevelká evropská země při pobřeţí Severního moře. Klima v 

Belgii je typicky přímořské, tedy s malými výkyvy mezi zimou a létem, s velkým 

mnoţstvím sráţek. Vyznačuje se velmi příjemnými teplotami a to jak v letních měsících 

tak i přes zimu, kdy rtuť teploměru neklesá hluboko pod bod mrazu. Je zde vţdy teplo tak 

akorát, v létě nevládnou tropická vedra, ale teplotní průměr zde dosahuje 13 - 21°C a 

v zimě nemrzne, ale teplotní rozmezí je mezi bodem mrazu a 6°C nad nulou.  

Podívám se nyní na první tři best sellery v Belgii. Na prvním místě se umístil Reanault 

Megane (17 329), druhou příčku drţí VW Polo (13 983) třetí místo patří Fordu Fiesta. [31] 

2.3.2 První místo v  Belgii Renault 

Renault Corporation byla vytvořena díky iniciativě a genialitě jednoho muţe, Louis 

Renault. Louis se narodil v únoru 1877 a byl nejmladší z pěti dětí. Louis Renault měl vášeň 

pro mechaniku a nové techniky jiţ v raném věku. [34] 

Po své vojenské povinnosti Louis zkonstruoval malý vůz, který pojmenoval Renault 

typu A. Poté, dostal dvanáct objednávek na jeho revoluční automobil. [34] 

V roce 1905 Louis Renault přešel z výrobce začátečníka na sériového 

automobilového výrobce s objednávkou 250 taxíků. V období dvou let, Renault měl přes 

1.500 taxíků na ulicích Paříţe a vyvezl velký počet do Londýna, New Yorku a Buenos 

Aires.[34] 

Dnes, Renault je soukromě vlastněná společnost, dobře známá pro četné revoluční 

konstrukce, bezpečnostní technologie, a motorismus. Je to také v Evropě číslo jedna pro 

osobní automobily a lehká uţitková vozidla. [34] 

Renault Megane 

Renaul Megane na Belgickém trhu je prodáván ve čtyřech různých provedeních a to 

jsou:Megane Berline, Megane Coupé, Megane Grandtour a Megane Coupe- Cabriolet. 

Motory 

Renault na trhu nabízí jak benzinové tak i dieselové motory. 

Celkově nabízí 11 agregátů v kombinací s manuální či automatickou 

převodovkou. Renault nabízí i 5 verzí označených Renault Eco2. 
Zdroj: [http://www. 

renault.com] 

Obrázek 2 - 11 Renault 

ECO 
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Touto značkou jsou označeny výhradně dieselové agregáty a to jen u 5 z7 moţných 

dieselových variant.  

Se zavedením Renault eco2 značka potvrzuje svůj aktivní přístup k ochraně 

ţivotního prostředí a vytváří nabídku ekologických a ekonomických vozů. 

Technologie 

Podívám se jaké technologické novinky nabízí nový Reanult Megane.  

HANDS-FREE KARTA RENAULT, tato karta umoţňuje otevření a nastartování 

vozu bez nutnosti zasunutí klíče 

POLOAUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA, Při vypnutí motoru systém 

automaticky zaaretuje vozidlo pomocí parkovací brzdy. 

Bezpečnost 

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM ESP, Systém ESP spolu s 

protiskluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV zajišťují stabilitu vozu za 

zhoršených jízdních podmínek.  

Tyto systémy hlídají bezpečnost posádky, zhodnotím jak se osvědčili při crash 

testech. 

Crash test 

Čelní náraz 

Byl testová nový Renault niţší střední třídy s motorem 1,5 dCi. Pohotovostní 

hmotnost 1292 kg zbrzdila při čelním nárazu aţ deformovatelná bariéra, do které narazil 

testovaný exemplář přídí na straně řidiče. A-sloupek (sloupek je součástí karoserie 

automobilu, rozděluje boční skla a nese střechu.) se přitom posunul jen o 10 mm, všechna 

konstrukční opatření i zádrţné systémy fungovaly správně a Renault Mégane si odvezl 

maximum bodů v testech pro čelní náraz. [42] 

Boční náraz 

Maximum bodů dostal Mégane také za boční náraz a náraz bokem na kůl.  

Celkem tedy bodové skóre čítá 16 bodů za ochranu při čelním nárazu, 16 bodů za 

ochranu při bočním nárazu, 2 body za ochranu při nárazu bokem na kůl a 3 body za 

přítomnost kontrolek při  nezapnutí bezpečnostních pásů. Celkem tedy 37 bodů a 5 hvězd 

od Euro NCAP. 
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Poruchovost 

Renault Mégane obsadil 102 pozici s kvótou 7,2 a řadí ji tak v poruchovosti do 

nejslabší třídy. [24] 

Výbava 

Renault Megane je nabízen ve čtyřech stupních výbavy a to jako Authentique, 

Dynamique, Expresion a Privilege,  

Cena 

Ceny jsou uvedeny v Eurech a do závorky budu uvádět ceny v Kč dle středního 

kurzu ČNB, za lomítkem ceny na českém trhu, jen tak pro zajímavost. Ceny jsou uvedeny 

včetně DPH. Střední kurz činí 25,150 Kč k 12.04.2010. 

Nejdostupnější verzí Renault Megane je 5p. 1.6 16V 100 Authentique s cenou 16.700 

€ (420 000 Kč/ 309 900 Kč). Nejdraţší naopak je verze Renault Mégane Grandtour 2.0 dCi 

150 Auto. Privilège, kde cena základní verze začíná na 27.350 € (687 852 Kč / 589 900 

Kč). Jelikoţ domácí stránky, www.renault.be, neposkytují cenu, tak jsem musel pouţít jiný 

zdroj. [39] 

Charakterizace kupce  

Renault Mégane v dnešní době patří k nejzajímavějším zástupcům niţší střední třídy 

a tímto i oslovuje majitele. Pro řidiče, kteří by chtěli úsporné dálniční vozidlo, tak ti musí 

sáhnout po výkonnějším moturu dCi. Automobilka se snaţí sníţit počet odpůrců, na druhé 

straně přibývá těch, kterým se Renaultovský design líbí. Oproti minulému modelu se 

zaoblené tvary více podobají evropským standardům a tak i oslovuje širší spektrum 

zákazníků, pro které design je jedním z prioritních vlastností při koupi auta. 

Kupující volí toto vozidlo pro jeho prostorný interiér a za stejnou cenu oproti 

konkurenci, nabízí řidiči špičkové materiály, technické novinky, které lze marně hledat u 

konkurence. 

Majitel volí toto vozidlo, kvůli vysoké bezchybné bezpečnosti, kde vozidlo obdrţelo 

pětihvězdičkový výsledek v testu Euro NCAP. 

Řidič kupuje tento vůz z důvodu francouzského designu, Francouzi navrhují design 

tak odlišný, ţe lidi ho můţou milovat nebo nenávidět. 
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Vůz je velmi bezpečný dokazuje to test crash. Řidič kupuje tento vůz z toho důvodu, 

aby poskytl jak komfortní jízdu, tak i bezpečí celé posádky. 

Řidič volí tento vůz také z důvodu technologických novinek, které vůz nabízí. 

Vůz patří do stejné kategorie jako Škoda Octávie, a cenová relace je velmi podobná, 

více o statistkách vozů Škoda viz úvod Belgie. 

Cenově je tento vůz velmi dostupný. Nabízí zajímavé doplňky. 

2.3.3 Druhé místo v  Belgii Volkswagen 

Společnost byla zaloţena v roce 1937 s cílem vyrábět právě 

vozy, které by si mohl dovolit téměř kaţdý pracující občan. Tuto 

ideu prosazoval především Adolf Hitler, který konstrukcí takového 

vozu pověřil Ferdinanda Porsche. Pověření obdrţel Ferdinand 

Porsche jiţ v roce 1934, ale nejasný způsob financování celý 

projekt pozdrţel aţ do roku 1937. [35] 

Po začátku druhé světové války byla zahájena reorientace na 

zbrojní výrobu. Závod přebral opravárenské práce na letadlech 

Junkers Ju 88 a začal vyrábět vojenské terénní a obojţivelné vozy KdF 82 a KdF 166[35] 

Roku 1950 zahájila automobilka výrobu jednoho ze svých nejslavnějších modelů, 

vozu Volkswagen Transporter. Vůz pod tímto jménem vyrábí značka dodnes. 

70. léta přinesla zásadní restrukturalizaci modelové výroby značky-zahájení 

produkce dodnes vyráběných modelů Volkswagen Passat a Volkswagen Golf a na druhé 

straně ukončení výroby modelu Brouk v Německu. [35] 

Volkswagen GOLF 

Volkswagen Golf je nabízen ve třech provedeních. Klasický Golf, pak trochu 

prostornější Golf Plus a Golf Variant [37] 

Technické novinky 

4MOTION, toto je označení pro pohon všech kol od VW, který se nyní dodává také 

pro nový Golf. [36,37] 

DSG, tento systém jsem jiţ zmínil v kapitole 2.1.1, je vyuţit značkou Škoda Octavia. 

[36,37] 

Zdroj: 

[http://www.volkswagen.de] 

Obázek 2-12 Logo VW 
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Nový Golf vyuţívá techniky na špičkové úrovni. Špičkový komfort při parkování 

poskytuje řidiči asistent pro parkování „Park Assist“, „ParkPilot“ se senzory umístěnými 

na předním i zadním nárazníku, a zpětná kamera „Rear Assist“, která je ukryta ve 

výkyvném emblému VW. [36,37] 

Další společnou politikou, v rámci koncernu je downsizing, co to znamená 

v automobilovém, respektive motorovém průmyslu si taktéţ můţete přečíst v kapitole 2.1.1 

[36,37] 

Výbavy 

Belgický trh nabízí Golf ve třech úrovních výbav. Jedná se o Trendline, HIghline, 

GTI.[36,37] 

Motory  

Na motory můţe navazovat pěti- nebo šestistupňová převodovka, případně 

šestistupňová převodovka s dvojitou spojkou DSG. [36,37]  

Motory optimalizované z hlediska spotřeby dodávají potřebný výkon pro nový Golf. 

Mezi nimi vynikají především inteligentní záţehové motory s inovativní technikou TSI. 

Podstatným přínosem ke sníţení spotřeby paliva a emisí je vyuţití sedmistupňové 

převodovky s dvojitou spojkou DSG. [36,37] 

Bezpečnost 

Nový Golf nabízí vynikající bezpečnostní koncepci – je vybaven nejnovější generací 

ESP, systémem ABS s brzdovým asistentem, podporou natočení volantu proti směru 

pohybu vozidla ve smyku, omezovačem točivého momentu motoru MSR, [36,37] 

Crash test 

Tento vůz se stal nejbezpečnějším vozem v roku 2009. [42] 

Ochrana dětí 

Kdyby byla ochrana dětí hodnocena jen na základě dynamických testů, získal by 

Golf plný počet bodů. Hodnotí se ale také další oblasti, související s prevencí, a tak k 

maximu přeci jen cosi scházelo.[38] 

Volkswagen Golf získal podle nového systému hodnocení Euro NCAP pět hvězd.  
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Poruchovost 

Co se týče poruchovosti a nákladu na údrţbu, tak tento model VW, drţí 24 pozici 

v ţebříčku s 3,7 kvóty. Tento vůz dokazuje , ţe nebude potřeba vysokých budoucích 

nákladu na údrţbu. O tuto příčku se dělí s Fordem Focusem. [24] 

Cena 

Ceny jsou uvedeny v Eurech a do závorky budu uvádět ceny v Kč dle středního 

kurzu ČNB, za lomítkem ceny na českém trhu, jen tak pro zajímavost. Ceny jsou uvedeny 

včetně DPH. Střední kurz činí 25,150 Kč k 12.04.2010. 

Nejdostupnější verzí Volkswagen Golf je 3p. 1.4 Trendline s cenou 16.420 € (412 

963 Kč/ 224 190 Kč). Nejdraţší naopak je verze Volkswagen Golf 3p. GTI, kde cena 

základní verze začíná na 28.830 € (725 074Kč / 709 200Kč). Jelikoţ domácí webové 

stránky VW neudávají cenu, tak jsem musel pouţít jiný zdroj. [39] 

Charakterizace kupce 

Volkswagen Golf je automobil, který je preferován řidiči, kteří poţadují potřebný 

komfort, německou kvalitu a propracovaný design jak v interiéru tak exterieru. 

Golf nabízí kvalitní materiály, kombinace barev. To vše řidič preferuje při zvýšené 

cenně oproti konkurence.  

Nabízí širokou škálu technologických vylepšení, které v nabídce konkurence ve 

stejné třídě hledat lze jen stěţí. 

VW Golf patři do stejné skupiny vozů jak Škoda Octávie a Renault Mégane. 

Vozy VW nabízejí kvalitní servisní síť. 

2.3.4 Třetí místo na Belgickém trhu Ford 

Bliţší historický vývoj automobilky Ford je uveden v odstavci „Třetí místo v CZ 

FORD“ 2.1.2, my se přímo přesuneme k charakterizaci. 

Ford Fiesta 

Tento vůz jsem jiţ charakterizoval pro britský trh, takţe já jen podotknu rozdíly, 

které jsou na Belgickém trhu u tohoto vozu. Samozřejmě první výjimkou, kterou si 

povšimne kaţdý, je volant na levé straně oproti Britskému trhu. 
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Všechny specifikace si můţete pročíst v podkapitole číslo 2.2.1. a příloze č.6. 

Rozdílem, který je nutno poznamenat je změna názvů pro základní vybavení, a také 

rozdílná samozřejmě bude cena. 

Vybavení 

Výbava Edge na Belgickém trhu se jmenuje Ambiente, Zetec v Belgii nazývají Trend, 

Zetec S zase Sport, a Titanium zůstává Titanium. Viz příloha č.7. 

Cena 

Ceny jsou uvedeny v Eurech a do závorky budu uvádět ceny v Kč dle středního 

kurzu ČNB, za lomítkem ceny na českém trhu, jen tak pro zajímavost. Cený jsou uvedeny 

včetně DPH. Střední kurz činí 25,150 k 12.04.2010. 

Nejdostupnější verzí Fordu Fiesta je verze Ambiente 3 Door 1.25 s cenou 12 200 € 

(306 830 Kč/ 224 190 Kč). Nejdraţší naopak je verze Sport 5 Door 1.6 TDCi095 DPF 5 

Speed, kde cena základní verze začíná na 18 350 £ (461 502Kč / 408 190Kč). Podrobný 

ceník naleznete v příloze číslo 7. 

Charakterizace kupce 

Charakterizoval bych řidiče, jako osobu, která má ráda pestrost barev a vkusný 

design. Tvar vozu nezahanbí muţskou populaci. Vůz je progresivní, nové technické 

vymoţenosti a detaily dodávají řidiči radost z jízdy. Automobil je bezpečný jak pro řidiče, 

tak i pro spolujezdce. Určitě bych tento vůz nehodnotil jako rodinné auto, spíše se jedná o 

prostředek dopravy na kratší vzdálenosti, pro dvojice, a ty i poptávají tento vůz. Vůz má 

dostačující jízdní vlastnosti. Vůz budou volit osoby, které nechtějí platit daň, protoţe 

v případě vozidla není daň uplatněna Econetic není daň uplatněna. Vozy jsou obecně velmi 

šetrné, a s nízkou spotřebou.  
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3 Teoretická východiska interkulturních rozdílů 

Tuto kapitolu jsem věnoval teoretické části a historickému vývoji. Nejdříve popisuji 

evoluci automobilismu a následně charakterizuji, co vlastně je kultura. Následně popisuji 

jednotlivé trhy jak jsou vnímány ve světě, a jejich automobilovou kulturu a historii.  

Poslední část této kapitoly definuji spotřební chování, co na spotřební chování má 

vliv. Výběr vozu často je spjat s rozhodnutím v rodině, tak i tento proces popisuji v této 

části. 

3.1 Kultura a automobilismus 

Nejvýznamnější část historie automobilů se začala psát koncem 18. století, kdy byly 

realizovány první úspěšné pokusy s vozidly poháněnými parním strojem. Parní stroj z té 

doby uvezl v roce 1769 čtyři pasaţéry a dokázal vyvinout rychlost aţ 9 km za hodinu. 

Počátek 19. století byl stále doménou parních strojů, které se postupně zlepšovaly a 

zrychlovaly. Nic to ovšem neměnilo na jejich provozní náročnosti a těţkopádnosti. Zvrat 

nastal ve druhé polovině 19. století, kdy se konstruktérům podařilo zprovoznit první 

spalovací motory. Vlastní vývoj dnešních automobilů začal v roce 1885 v německém 

Mannheimu u Karla Benze, který si nechal patentovat svoji motorovou tříkolku. V roce 

1887 zcela nezávisle na Karlu Benzovi začal automobily stavět také Gottlieb Daimler, 

který při výrobě motorů spolupracoval s Wilhelmem Maybachem. V roce 1897 pak 

Rakušan Rudolf Diesel sestrojil první provozuschopný vznětový motor. 

Prvním automobilem zkonstruovaným na území dnešní České republiky byl v roce 

1897 Präsident (na počest prezidenta rakouského autoklubu) postavený v Kopřivnické 

továrně pro výrobu a prodej kolejových vozidel (Nesselsdorfer 

wagenbaufabriksgesellschaft). V roce 1898 následoval první nákladní automobil. 

Koncem 19. století se rovněţ objevily první elektromobily. Soutěţ mezi automobily s 

parním, elektrickým a spalovacím motorem trvala téměř aţ do konce prvního desetiletí 20. 

století. Poté začaly dominovat automobily se spalovacím motorem, i kdyţ z hlediska 

efektivity přenosu energie je i po století vývoje dvakrát výhodnější elektromobil. 

V dvacátém století se benzínem či naftou poháněné automobily staly 

nejvýznamnějším dopravním prostředkem. [54] 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1885
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mannheim
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Benz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patent
http://cs.wikipedia.org/wiki/1887
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Daimler
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Maybach
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromobil
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3.1.1 Pojetí kultury 

Vliv kultury na spotřební chování je všudypřítomný, v běţném ţivotě však natolik 

samozřejmý, ţe si jej ani neuvědomujeme, protoţe uvnitř této kultury ţijeme. To platí jak 

pro spotřebitele (v mém případě řidiče), tak i pro toho kdo mu automobil nabízí. A přitom 

jde o vliv, který spotřebnímu chování vymezuje rozhodujícím způsobem rámcový prostor. 

[6] 

Pro kvalitní rozvoj automobilismu a konkurence schopnosti, uspokojení zákazníkova 

přání, rozvoj mezinárodního obchodu a sluţeb a zejména rozšiřování různých forem 

mezinárodního podnikání vedou k intenzifikaci mezinárodních kontaktů. Dochází ke střetu 

různých kultur, národů, etnik, náboţenství, zvyklostí. [9] 

Příkladem je Belgie, země mnoha kultur, která je otočena vlivem germánským a 

frankofonním, dochází k velkým migracím z Afrického kontinentu, zejména do části 

frankofonních. Důvodem proč země jako Maroko, Kamerun a mnohé jiné země Afriky, 

emigrují právě do této části Belgie je právě francouzština. V těchto zemích Afriky je 

úředním jazykem francouzština. Jazyk je důvodem, který usnadňuje emigraci těchto zemí a 

samotný nástup do práce a kaţdodenního ţivota. [49] 

Výraz kultura je zde chápán v souvislosti s hodnotami, zvyklostmi, tradicemi, 

jednáním, způsobem komunikace, které osvojují a sdílejí osoby, jeţ jsou součástí určité 

skupiny. Kultura se vztahuje pouze k lidským bytostem a je vše co lidé mají, co si myslí, 

co dělají a čím se zabývají, jako členové určité konkrétní společnosti. [9] 

Bártová zase píše, ţe kultura je umělé ţivotní prostředí vytvořené člověkem také je 

to komplex materiálních, institucionálních a duchovních výtvorů slouţících k uspokojování 

lidských potřeb. [48] 

Koudelka zase jednoduše sumarizuje, ţe kultura je to co nás obklopuje a co je 

výsledkem lidských rukou či mysli. [6] 

Kultura nejsou jednotlivosti, ale sestává z řady prvků. Její základní charakteristikou 

je, ţe jde o naučené chování (jednání), které se přenáší z generace na generaci – od starších 

na mladší. Druhou charakteristikou je, ţe naučené chování sdílejí všichni (nebo téměř 

všichni) členové společnosti. Kultura tedy formuluje jednání členů a jejich představy o 

světě. Lidé patří k rozdílným kulturám, jestliţe se jejich způsoby jednání odlišují podle 

skupin. [20] 



34 

 

Autoři, kteří se teorii kultury věnují, přistupují k tématice z různých hledisek: 

antropologického, sociologického, psychologického i dalších. Dalším významným zdrojem 

poznávání kultur je praxe, tedy znalosti a zkušenosti osob, které je získaly v průběhu svých 

činností a které je zevšeobecňují nebo předávají k dalšímu pouţití. [9] 

3.1.2 Základní charakteristiky kultury 

Kulturu společnosti vyjadřuje vzájemné působení postojů, tradic, přesvědčení i 

dalších hodnot, jeţ sdílejí lidé náleţící k dané kultuře. Za kulturu nelze povaţovat 

jednotlivosti, nýbrţ souhrn nebo soubor hodnot. Ty představují zásady, které členové určité 

skupiny uznávají a jimţ se kaţdý člen skupiny přizpůsobuje. V mnoha kulturách, avšak ne 

ve všech, mají hodnoty základ v náboţenství. [9] 

Jedním z mnoha národností, které emigrují do Británie, jsou právě lidé vyznávající 

islám, jednoduše je moţno rozeznat a to právě stylu oblékání, převáţně ţen. [58] 

V různých kulturách jsou představy o základních hodnotách rozdílné, coţ se 

projevuje v odlišnostech vyhlašovaných cílů. Hodnoty se projevují mimo jiné obecnou 

tendencí vyjádřením přednosti určité okolnosti nebo situaci ve vztahu k jiným, nebo 

opačným okolnostem nebo situacím. [9] 

S působením kultury jsou spojeny určité významné okolnosti, rysy, které výrazně 

mohou ovlivnit přístupy k zákazníkům: 

I. Kultura je učená (není záleţitostí genetickou) 

II. Kultura se přenáší generace na generaci 

III. Kultura je sdílená- je společnou záleţitostí širokých skupin tedy i skupin 

spotřebitelů. 

IV. Obsah kultury se mění v souvislosti s danou oblastí 

V. Kultura se šíří verbálně i neverbálně 

VI. Kultura je adaptivní[ 1] 

Pocity, myšlenky nebo činnosti, jeţ vyplývají ze základních hodnot, jsou zřejmé 

z postojů zaujímaných členy společnosti. Týká se to například postojů k individualismu a 

kolektivismu, k času, věku a pohlaví, ke změnám vztahu nadřízenosti a podřízenosti 

k jiným. [9] 
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 Zvyklost je způsob myšlení nebo jednání, jenţ charakterizuje určitou 

skupinu osob. Zvyklosti ovlivňují způsob, jakým se lidé oblékají, co jedí, 

jak jednají a jak se chovají. Mohou mít formu morálních, nebo právních 

norem. [9] 

Jedním ze zvyků Belgičanů, je pití piva a speciální příprava hranolků, které 

konzumují ve velkém mnoţství. [49] 

 Tradice je obecné předávání a přebírání mravů, zvyklostí, znalostí, 

ţivotních zkušeností a institucí. Je to právě ta podstatná část praxe a víry, 

která přechází z minulosti do současnosti a v ní je povaţována za 

směrodatnou a poţívá váţnosti proto, ţe vystihuje moudrost a zkušenost 

minulosti. [9] 

Právě velká Británie je zemí zaloţená na tradicích jako Guy Fawkes, dva 

data narozenin Královny, a mnohotných[58] 

3.1.3 Národní kultura 

U států, které jsou homogenní nebo jazykově jednotné, je téměř bezvýhradně moţné 

hovořit o jednotě mezi státem a kulturou. [9] 

Zejména ve velkých zemích obvykle existují různé menší subkultury, pospolitosti či 

skupiny lidí, které spojuje podobný ţivotní styl a nezáleţí na tom, jakého původu jsou. [48] 

Do této skupiny patří například Polsko nebo Japonsko. Jde o země národnostně a 

jazykově téměř homogenní s tím, ţe mimo jejich hranice nejsou ucelenější skupiny Poláků 

nebo Japonců, které by působily na kulturu jiných zemí. Vedle toho lze uvést příklad 

Portugalska a portugalštiny. Země je jazykově a národnostně zcela jednotná, portugalština 

je však zároveň základním kamenem samostatné kultury brazilské. [9] 

To samé lze říci o Francii a její vliv po celém světě, Belgie, kolonizované země, 

Canada a další. [49] 

V některých zemích jsou výrazné elementy kultury, které přispívají k pohledu na 

jednotnost kultury v rámci jednoho státu. Například švýcarská přesnost, alespoň v očích 

jiných, překryje odlišnosti uvnitř švýcarské společnosti. V případě Švýcarska je však 

přesnost nejen projevem, nýbrţ symbolem něčeho, co je výrazem kultury země, bez ohledu 

na to zda jde o obyvatele hovořící francouzsky, německy nebo italsky. [9] 
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Také Britská posedlost bezpečností, která je všeobecně známa. Britové jsou národ, 

který dbá na pravidla a bezpečnost, tuto vlastnost také poţaduji při volbě vozu. [58] 

V některých zemích převaţují regionální charakteristiky do té míry, ţe příslušnost 

k celostátní kultuře je druhořadá. [9] 

To platí právě o Belgii, o zemi kde se mísí Vlámové a Valoni. Vlámovéi usilují o 

zabrání Bruselu, rozdělení země a vytvoření nové Belgie. Důvodem je politický nesoulad 

těchto kultur a také ekonomické obviňování Valonů, ţe jsou ekonomickou přítěţí. 

Frankofonií část dostala příslib Francie, ţe v případě rozdělení Belgie, můţou se připojit k 

Francii. Hlavním důvodem se jiţ proč tak nestalo je, ţe majoritní část Bruselu je právě 

frankofonní. a tak by se i toto město mělo připojit k Francii a s tím nesouhlasí Vlámové.  

Přestoţe řada argumentů hovoří ve prospěch rovnítka mezi kulturou a státem, neplatí 

to pro všechny státy, přičemţ je mnoho států, u nichţ tomu tak není vůbec. Kultura se tedy 

vůbec nemusí rovnat státu a je spíše spojená s jazykovými, etnickými nebo náboţenskými 

základy. [9] 

Národní podnikatelská kultura vychází z podnikatelského prostředí dané země, 

přičemţ obě na sebe vzájemně působí. Vyrůstá ze zeměpisných, politických, 

ekonomických, sociálních a právních faktorů převaţujících v zemi. Představuje průřez 

názory a hodnotami obvykle sdílenými v dané zemi a charakterizujícími způsob, jakým se 

v ní podnikání uskutečňuje. Zároveň však můţe být definována pouze ve vztahu ke kultuře 

jiných zemí. [9] 

3.2  Kulturní rozdíly 

3.2.1 Česká kultura 

Jak je vnímána Čeká kultura ve světě, zobrazuje následující odstavec. 

Češi jsou spíše méně známým státem ve světě. Hodně lidí a firem neví co očekávat 

při vstupu do České Republiky. Historický vývoj a komunismus trvající 41 let měl na 

vývoj české kultury velký vliv.  

V představách cizinců jsou Češi prostí, rázovití venkované. Průzkum ukázal 

zaráţející věc: image Česka v zahraničí je strašlivý. 

Cizinci si myslí o Češích, ţe Česko není národem skvělých hokejistů a krásných 

dívek, nýbrţ civilizací nepříliš zasaţená země obývaná rázovitými a udřenými vesničany s 
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vrásčitými tvářemi. Dále průzkum poukazuje na levnou pracovní sílu a to hlavní, na co se 

Češi zmůţou, je výroba slunečnicového oleje a věţních hodin. Následně cizinci myslí, ţe 

jsme chudí a pevně spjatí s půdou a krajinou.  

Dále výzkum poukazuj jak jsou Češi náladoví v očích cizinců. Češi jsou neveselí a 

mají sklon k melancholii, neiniciativní, zaostalí a nekosmopolitní. 

Tento výzkum vznikl na základě zakázky komunikační strategie ministerstva 

zahraničí. 

Výzkum se prováděl v Japonsku, USA, Británii, Francii, Německu, Rakousku a 

Švédsku. Zúčastnili se ho vzdělaní lidé, spíše střední vrstvy a elity. 

„Česko je skvělé, protoţe to je, jako kdyţ se vrátíte do světa svých rodičů,“ uvedl 

jeden z účastníků průzkumu.  

„Je vzrušující jet do České republiky, protoţe je to jako výprava padesát let zpátky.“ 

Je vidět, ţe lidé zahraničního původu neberou Českou zemi a kulturu jako moderně 

vyspělou zemi. V podstatě si za to můţeme sami, hodně se změnilo, ale stále nejsme ještě 

standardní evropskou zemí. Jelikoţ hodně cestuji, také srovnávám česko s jinými zeměmi. 

Po překročení českých hranic vidíme rozdíl, kdyţ porovnám čistotu a úpravu měst a 

vesnic. Pořád se nemůţeme rovnat městům v Bavorsku a Rakousku. 

Lze větou říci, ţe dle mínění světa o Českém národu-„Češi jsou prostí vesničané“. 

Pro Francouze, Rakušany je problém ukázat Česko na slepé mapě. Lepší to nebylo 

dokonce ani s Rakušany. Nejhorší mínění o češích mají sousedé, čím vzdálenější národ, 

tím lépe o nich smýšlí. Švédům připadá Český národ velmi sympatický. 

Pověst ekonomiky se zlepšuje, ale cizinci znají Česko hlavně z důvodů starých 

vývozních artiklu, jako je sklo a pivo. [55] 

Necelých 90 %české populace říká, ţe pokud jde o peníze, snaţí se neriskovat, drtivá 

většina populace je opatrná. Celkem 62 % spotřebitelů nakoupí tovar ve větším mnoţství, 

aby ušetřili  

Češi nakupují minimálně dvakrát týdně, o obchodu rozhoduje jeho dosaţitelnost, 

nejsou příliš orientováni na značky, ale kdyţ se jim nějaká osvědčí, tvrdí ţe jsou loajální a 

nezkouší jiné. Při niţší ceně jsme ochotni slevit na kvalitě.  
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80 % Čechů, dá na osobní doporučení od přátel a známých, ale i od prodejců, expertů 

a poradců. 70 % Čechů deklaruje, ţe na ně mají vliv informace v místě prodeje. Zahrnuje 

to všechno, od promočních akcí přes letáky, broţury, katalogy, POS v místě prodeje aţ po 

informace na obalu. [56] 

Česká automobilová historie 

V této části nastíním jak se vyvíjela automobilová kultura v Čechách. Česká 

Republika od pradávna měla velmi kladný vztah k automobilům a samotnému 

automobilovému průmyslu. 

Před tím neţ vznikly první vozy, budovaly se 

takzvané voiturety, cyklekary a podobné. Tyto vehikly 

byly vyráběny jiţ před počátkem První Světové Války. 

Mezi nejznámější produkující na našem území patřili 

firmy Petr Kohoutv Brně (1905), Vilém Michl ve 

Slaném, Josef Walter v Praze na Smíchově (1906), 

karlínská firma Velox (1906), Christian Linser (1906) a 

firma RAF v Liberci (1907) a jiní. Většina z nich se po 1. 

světové válce však uţ ke čtyřem kolům nevrátila, a 

pokud se znovu o výrobu pokusili, přeţili nejdéle do velké hospodářské krize na přelomu 

dvacátých a třicátých let. 

Na začátku XX. století 

zahájili u nás malosériovou 

výrobu automobilů větší a lépe 

finančně situovaní výrobci. 

Připomeňme z nich zejména 

Kopřivnickou vagonku NW 

(1898 – později Tatra), Laurina a 

Klementa, mladoboleslavské 

výrobce jízdních kol a 

motocyklů značky Slavia (1906 

– později Škoda), První praţskou 

továrnu na automobily PAT 

(1907 – později Praga) a strojírnu 

Zdroj: [PROCHÁZKA H, MARTOF 

J.,Automobily Aero, Jawa, Walter, Wikov, 

"Z" 1905 – 1946, Computer Press 2009 

ISBN: 978-80-251-1940-2] 

Zdroj: [PROCHÁZKA H, MARTOF J.,Automobily Aero, Jawa, Walter, 

Wikov, "Z" 1905 – 1946, Computer Press 2009 ISBN: 978-80-251-

1940-2] 

Obrázek 3- 1Vůz Tatra 

Obrázek 3 – 2 Dobový leták 
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Josefa Waltra na Smíchově, která však k automobilům přešla přes motocykly a tříkolky aţ 

v roce 1913.  

Od roku 1910 se PAT stala samostatným dceřiným podnikem 1.ČMTS a začala 

vyrábět auta a speciální vozidla pod vlastní značkou Praga. Mezi válkami se kvalitou a 

technickou úrovní svých vozů, jejichţ ţivotnost se právem počítala „na statisíce 

kilometrů“, se Praga stala naší nejlepší a také nejproduktivnější automobilkou. Výrobní 

kapacita v polovině XX. Století dosáhla na 10 000 vozidel za rok, coţ znamenalo, ţe kaţdý 

druhý automobil jezdící na našich silnicích, byl výroby Praga. 

Dalším mimořádným úspěchem Pragy bylo vítězství tzv. americké Pragy Piccolo v 

konkursu na taxík pro New York. Z důvodu výrobních kapacit nebyla schopna Praga dodat 

100 000 těchto vozů za rok a tak od zakázky odstoupila. 

Po Druhé Světové začleněním ČSR do bloku ovládané Sovětským svazem došlo u 

nás v roce 1946 ke znárodnění velkých průmyslových podniků a po převratu v únoru 1948 

k přechodu na plánované „socialistické“ hospodářství, které zpomalilo a deformovalo náš 

hospodářský vývoj. Vývoj motorizace u nás na dlouhých čtyřicet let ustrnul. K návratu 

mezi evropskou špičku ve výrobě osobních automobilů pomohla po pádu komunismu 

automobilka Volkswagen, která v roce 1992 koupila automobilku Škoda a za cenu 

vysokých investic v ní rychle zavedla moderní technologie i moderní způsoby řízení 

výroby. Podobně dobře dopadla naštěstí i Karosa se svými autobusy. Podstatně hůř 

skončili naši výrobci nákladních a uţitkových automobilů Tatra, Liaz a Avia. [57] 

Česká kultura a automobilismus, má tradici, několik desítek let vznikaly na území 

nové společnosti, které produkovaly dopravní prostředky, ať uţ to byly automobily, 

nákladní vozy či autobusy. V posledních letech se Česko stalo atraktivní pro investory 

jiných automobilových značek, jako Hyundai, PSA (Peugeot a Citrone), které tak 

vybudovaly na území továrny. 

Jak lze vidět, Češti obyvatelé mají nějakým způsobem automobil zakomponován 

v sobě denně ovlivňuje jejich ţivoty, ať uţ v podobě pracovních moţností, či dopravního 

prostředku. 

3.2.2 Spojené Království a kultura 

Británie je plná tradic a kultury, která obklopuje svět jiţ po staletí. Britské zvyky a 

tradice jsou známé po celém světě. Kdyţ si lidé představí Británií, často jim přijde na 
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myšlenku lidé popíjející čaj, obědvající fish and chips, ale pod jménem Británie se skrývá 

národ, kultura sportovně, hudebně, kulinářsky zaloţena. 

Názor na Brity se ve světě mění, načrtnu, jak jsou vnímáni Britové. Hodně lidí si 

myslí, ţe se jedná o uzavřené osobnosti. Občané jsou otevření, a velmi ochotní. V České 

Republice mají pověst turistů, kteří jezdí do Prahy si levně uţít. Globálně, se jedná o národ 

hrdý a nebojácný, který je pyšný na své zvyky a tradice, které jsou dodrţovány po staletí. 

Dále je Britský národ znám pedantní dodrţováním, bezpečnostních opatření. 

Bezpečnost pro Brity je velmi důleţitá. [58] 

Britská automobilová historie 

Britský národ byl vţdy v historii znám drahými auty jako Bentley, Jaguar,etc., ale 

v posledních letech doško k rozprodání značek konkurentů. Například Jaguar byl odkoupen 

Indickou společností TATA Motors, tato značka je světoznámá pr  její design a spracování. 

Jaguar byl zaloţen 1945, ale firma nedokázala udrţet pozici na trhu a strácela tak peníze. 

Další velmi známou automobilkou přetrvávající do dnes je Land Rover zaloţena před 

60 lety jako divize Rover Group. Taktéţ byla odkoupena indickou společností Tata.  

Dále automobilka MINI, která 

vznikla jako idea levného rodinného 

vozidla, byla odkoupena společnosti 

BMW. 

Bentley, jedná z nejluxusnějších 

automobilek Británie, byla odkoupena 

Volkswagen Group. V dnešní době je 

známa taky pro účast v Hip-Hop, R n B 

klipech. 

Jeden z nejluxusnějších vozidel vůbec v historii lidstva je Rolls-Royce, který začal 

vyrábět vozy na počátku XX. století. Automobilka byla prodana BMW. 

V dějinách Velké Británie vznikly další značky ,jako Lous, Aston Martin, známa 

jako volba Jamese Bonda, McLaren,TVR, MG, Austin,Triumph, a mnoho dalších, které 

jsou stále v dnešních nabídkách.  

Během historie mnoho automobilek zaniklo  

Zdroj: [CULSHAW D., HORRIBIN P.,The Complete Catalogue 

of British Cars, 1895-1975, Veloce Publishing PLC,1998, ISBN: 

1874105936] 

Obrázek 3 – 3 Britské vozy 
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Bez pochyby vývoj automobilového průmyslu měl markantní vliv na kulturu 

Británie. Značka MINI vznikla na bázi kulturních poţadavků a zvyku běţného pracujícího 

Angličana s rodinou. Zase Rolls-Royce je symbolem Britského bohatství a luxusu. [53]  

V průběhu dějin tvořila a tvoří vozy unikátních linii a vkusu. 

3.2.3 Belgická kultura 

Belgie je trochu podobná České Republice, a to rozlohou a počtem obyvatelstva. 

Krom báječné čokolády je známá ve Světě kvalitním pivem. Je to země bohatá na kulturní 

rozdíly. Také je to země Evropské Unie, ze které se ovládá dění a chod celé Unie. Belgie je 

vyspělou evropskou zemí, která se pyšní jedním z nejvyšších HDP na světě. Má velké 

historické a především kulturní bohatství. V zemi je moţno navštívit nespočet památek 

z různých historických období. 

Belgie je zajímavá různorodostí svého obyvatelstva. Belgie je rozdělena do tří 

oblasti, kterými jsou Vlámsko (Flandry), Valonsko a Brusel. V severní části, Vlámsku, ţijí 

Vlámové, kteří mluví vlámsky (vlámština je belgickou variantou nizozemštiny). V jiţní 

části, Valonsku, ţijí Valoni, kteří hovoří francouzsky. V regionu Brusel se mluví vlámsky 

i francouzsky, obyvatelé jsou převáţně frankofonní, ale ţije zde i mnoho cizinců. Třetím 

úředním jazykem vedle vlámštiny a francouzštiny je v Belgii němčina, kterou se mluví 

pouze na malé části území na východě země. 

Zajímavý je vztah mezi Valony a Vlámy, mezi těmito obyvateli to vřelo jiţ od 

nepaměti, čím dál patrnější se jeví tendence o rozdělení Belgie na 2 státy. Tato otázka 

vyvrcholila zejména díky politickým neshodám mezi vlámskými a valonskými politiky. 

Belgická kultura byla ovlivněna během historie sousedními státy jako Lucembursko, 

Nizozemí nebo Francie. [49] 

Belgové a automobilová historie 

Belgie se velmi aktivně podílela v XIX. století. Počátkem Dvacátého století vznikali 

malí konstruktoří, tak jako ADK-s.a., který vletech 1922-1930 postavil vozidlo 

s kompozitu. Takových menších mechaniků bylo mnoho, ale také  jejich kultura byla 

ovlivňována především Francii a jejich výrobky, co se automobilismu týče jedná se 

především o Renault. [54] 

V dnešní době Belgie hostí investorskou továrnu v Antverpách Opel, Volkswagen 

v Bruselu, Volvo v Gentu.  
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To, ţe v dnešní době nemá Belgie vlastní automobilku, neznamená ţe jejich ţivoty a 

kultura není vozy ovlivněna, Na základě statistiky Belgie má z mé analýzy největší počet 

prodaných vozů na kilometr čtvereční za poslední rok.  

O Belgičanech se ve světě říká, ţe se narodili s cihlou v ţaludku," (la brique dans la 

ventre). Velmi neradi se stehují a cestují. [49] 

3.3 Spotřebitelské chování 

Chování spotřebitele je mnoha autory definováno různě.  

Chování lidí spojené se spotřebou hmotných i nehmotných statků představuje jednu 

z rovin lidského chování vůbec. Zahrnuje jak důvody, které vedou spotřebitele k uţívání 

určitého zboţí. Spotřební chování znamená chování lidí – konečných spotřebitelů, jeţ se 

vztahuje k získání, uţívání a odkládání spotřebních výrobků – produktů. Spotřební chování 

zahrnuje i okolí, které je podmiňuje. Odráţí v něm „spotřební podstata“ kaţdého člověka, 

jeţ je člověku částečně nadělena geneticky a částečně ji získává během ţivota v dané 

společnosti. [6] 

Bárta zase tvrdí, ţe chování spotřebitele je ve fylogenetickém vývoji spjato se 

získáním prostředků k ţivotu obdobně, jak to vidíme u ostatních tvorů ţijících v přírodě. 

[1]  

Machová zase definuje ve své knize chování spotřebitele jako činnost nebo jednání, 

které je orientováno na dosaţení určitého cíle. Vztahuje se k získání vyuţívání a odkládání 

produktů. Také definuje, ţe spotřební chování determinuje celá řada vlivů vyplývajících 

jak z osobnosti zákazníka, tak z jeho okolí. 

Jako vnější činitelé, mohou na chování působit tyto faktory:: ekonomické, 

demografické, technologické, politicko-právní, přírodní. [48] 

Spotřební predispozice 

Jan Koudelka říká, ţe kaţdý jedinec je do určité míry a v jistém smyslu předurčen 

k určitému spotřebnímu chování. 

Za prvé- je předurčen kulturním prostředím. Kultura vytváří základní rámce pro 

spotřební rozhodování v určitém kulturním prostoru. Příkladem je, ţe Britský spotřebitel se 

k pivu „chová“ jinak neţ spotřebitel Belgický. 
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Za druhé- v rámci kulturního prostoru působí na spotřebitele jeho vazby a vztahy 

k různým sociálním skupinám. Nejsilněji působí skupiny, které jsou spotřebiteli 

„nejbliţší“- zejména rodina. [6] 

Bárta souhlasí a popisuje, ţe spotřební předispozici je kultura a sociální predispozice. 

[1] 

Chování 

S analýzou chování člověka- s cílem jeho predikce- souvisí pojmy, potřeba, motivy, 

motivace. [1] 

Motivace je intrapsychické dění , které reguluje vztah individua k jeho prostředí. 

Chováním se rozumí aktivita, která zprostředkuje vztah mezi potřebou a jejím 

uspokojením. 

Motiv vyjadřuje obsah tohoto uspokojení. 

Potřeby jsou výrazem závislosti organismu na prostředí a zároveň jsou výsledkem 

reakce organismu na toto prostředí. [1] 

Machková a Sato tvrdí ţe chování obyvatelstva je ovlivněno schopností nakupovat , 

to znamená ekonomickou vyspělostí a bohatstvím země. Potřebami, jakou hierarchii 

potřeb. Nákupním procesem a vzorkem spotřeby, to znamená odlišný způsob spotřeby 

v jednotlivých zemích. [48] 

Kupní rozhodovací proces 

Tak jako kaţdé jiné zboţí, tak i nákup nového automobilu je rozděleno do několika 

fází. Machková, Koudelka i Bárotvá se shodují ve svých publikací, ţe nákupní proces je 

rozdělen do pěti fázi a to: 

I. Rozpoznání problému-Kupující má určitou potřebu, přání, a musií daný 

problém řešit. [48] 

II. Hledání informací- Rozpoznání problému vede spotřebitele ke hledání 

relevantních informací[1] 

III. Hodnocení alternativ-Kupující si vytváří vlastní systém kriterií a hierarchií 

jejich důleţitosti a na jejich základě dochází k zuţování výběru. [6] 

IV. Rozhodnutí o koupi- na základě vyhodnocení alternativ dochází k výběru 

produktu. [48] 
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V. Hodnocení po nákupu- Spokojenost nebo nespokojenost tvoří zpětnou vazbu 

pro budoucí rozhodování a nákupy. [48] 

Kupní rozhodování v rodině 

Koupě nového automobilu je v mnoha případech záleţitosti rodinnou, a rodina má 

vliv na spotřební chování i rozloţení kupního rozhodování mezi členy rodiny. Je moţno 

přitom sledovat různá rozdělení. [1] 

Rozdělení na expresivní a instrumentální role. Instrumentální v mnoha případech 

spojována s muţskou části a zase expresivní s ţenskou. 

Rozdělení podle dominance jednoho s partnerů. Můţe se jednat o rozhodování 

autonomní, dominanci jednoho s partnerů, či společné. 

Rozdělení podle typu účasti na kupním rozhodování. To znamená podle toho, jak se 

členové rodiny zapojují douvitého kupního rozhodování. [6] 

Velký vliv na rozhodnutí při koupi vozu má dítě. Dokazuje to průzkum Generals 

Motors, kdy marketéři GM vůz dodávky do supermarketů a promítal video jak Disneyův 

Herkules si tento vůz na zadních sedadlech uţívá. [46] 

Ţivotní styl 

Lidé pocházející ze stejné společenské vrstvy a subkultury a mající stejné povolání 

mohou mít naprosto odlišný ţivotní styl. 

Ţivotní styl je způsob ţivota, odráţející se v lidské činnosti, zájmech (např jízda na 

kole) a názorech. [46]    
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4 Metodika shromažďování dat 

Svou diplomovou práci jsem provedl jako sekundární výzkum, který je zaloţen 

zejména na datech získaných z výzkumů provedených a dostupnými na internetu různých 

společností, jako například, datamonitor, a hlavně dat společnosti JATO Dynamics. Jedná 

se o společnost, která se přímo zaměřuje na data celosvětového automobilového průmyslu. 

Následně se můj výzkum opírá o domovské stránky automobilek v jednotlivých zemích, 

webových automagazínů, a specializovaných serverů na trh automobilismu, jako například 

auto.cz, businesscar.co.uk, a jiných. Dále velkou část dat jsem pouţil z různých testovacích 

společností jako například TÜV, či NCAP (crash test).  

Dále se opírám o informace, a zkušeností získané během pobytu v rámci studia 

v zemích Belgie, Velké Británie a samozřejmě České Republiky.  

Při mém studijním pobytu v Belgii mi pomohla místní knihovna Chiruox ve městě 

Lutych. Informace dostupné z této knihovny v kombinaci se školní knihovnou University 

de Liege, popřípadě fakulty HEC Liege mi dokázaly zpřístupnit data potřebná pro belgický 

a britský trh. Dále jsem pouţíval finskou databázi University of Applied Sciences of 

Jyvaskyla. 

Kromě výše zmíněných zdrojů dat jsem při zhotovování této práce čerpal i z dalších 

nezávislých zdrojů. Zejména pak z vládních dokumentů a informací týkajících se regulace 

daní a případné ekologické regulace Evropskou Unií pro automobilový průmysl. 

Provedl jsem analýzu pro tři odlišné země, země, které se jsou jedná od druhé 

vzdálené několika stovkami dokonce i tisícem kilometrů. Tyto země jsem zvolil z důvodů, 

aby byly rozdíly v preferencích při volbě vozu co nejvíc patrné. Jedná se o odlišné národy, 

kultury, které byly po generace vedeny a vychovávány různými kulturními prvky a 

prioritami. Kaţdá z těchto zemí je ekonomicky odlišná. Samotná historie měla velký vliv 

na vývoj kultury v kaţdé s těchto zemí. Země České Republiky, Velké Británie, Belgie. 

Pro informace a četnosti registrovaných vozů jsem pouţil informace společnosti 

JATO Dynamics. Tímto způsobem jsem získal konkrétní jednotlivé vozy s počtem 

prodaných kusů, od prvního aţ potřetí místo v kaţdé zemi za minulý rok, který se uzavřel 

prosincem 2009. 

Vlastnosti jednotlivých vozů, jako motorizace, vybavení, technické novinky, apod., 

jsem získal, a analyzoval z oficiálních stránek jednotlivých automobilek, které byly 



46 

 

alokovány pro daný trh. Učinil jsem tak protoţe, ne všechny vozy jsou nabízený za 

stejných podmínek po celé Evropě, a také cena se odlišuje. Pro objektivnější 

shromaţďování informací jsem doplnil vlastnosti vozů o hodnoty získané od 

automagazínů, auto testů a jiných testovacích společností jako například NACP. 

Na základě jednotlivých vlastností vozů, jsem vytvořil charakterizaci kupce. Tady 

jsem vytvořil osobu, která kupuje právě tento vůz, to znamená, ţe právě takový vůz pro 

tuto osobu je ten nejlepší.  

Na kaţdém trhu vznikly tři odlišné charakteristiky kupce. Na základě těchto tří 

charakteristik pro kaţdou zemi, vznikla pátá kapitola, která pojednává, jaké vlastnosti vozů 

jsou v jednotlivých kulturách prioritní a proč. 
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5 Vymezení kulturních rozdílů ve spotřebě automobilů 

5.1 Komparace sledovaných zemí 

Tabulka 5 – 1 Křížová analýza vozů v jednotlivých zemích 

 
CZ UK B 

 Škoda 
Octavia 

1. N/A N/A 

Škoda Fabia 2. N/A N/A 

Ford Fusion 3. N/A N/A 

Ford Fiesta 11. 1. 3. 

Ford Focus 12. 2. 13. 

Vauxhal/Opel 
Corsa 

35. 3. 8. 

Renault 
Megane 

5. N/A 1. 

Volkswagen 
Golf 

8. 5. 2. 

Zdroj:zpracováno autorem dle [JATO Dynamics] 

Z výše uvedené analýzy udávám pořadí prvních automobilů na uvedeném trhu. 

Analyzuji, jak jednotlivé vozy jsou prodávaný na jiných trzích. Takţe Ford Fiesta je číslem 

jedna ve Velké Británií, na třetím místě v Belgii a 11 příčku obsadil v České Republice s 2 

455 prodanými vozy. Ford  Focus v Česku obsadil dvanáctou příčku s 2 430 prodanými kusy, 

v Belgii zase 13 příčku a prodalo se 9 538. Opel Corsa je trojkou v UK a v České Republice 

obsadil aţ 35. pozici s 972 prodanými kusy. V Belgii tento vůz obsadil osmou pozici, kde se 

prodalo 10 019. Renault Mégane ujal pozici 5. v České republice s 3 644 prodanými vozy. 

Jedinému vozu, zvýše analyzovaných. se povedlo na všech třech trzích udrţet v ţebříčku do 

deseti pozic. Jedná se o Volkswagen Golf, který v Belgii je na druhém, ve Velké Británií na 

pátém s prodejem 57 187 a v České Republice se prodej vyšplhal na 3 112 prodaných kusů, 

který stačil na obsazení osmého místa. 

Jako zajímavost uvedu, ţe na příčkách do desátého místa se povedlo udrţet, francouzské 

automobilce Peugeot, a to konkrétně vozu Peugeot 207. V Česku obsadil desáté místo 

s prodejem 2 482, v Belgii čtvrtou pozici s prodejem 11 699, a ve Velké Británii Velké 

Británií šestou pozici a registrovalo se 48 037 
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Tabulka 5 – 2 Křížová analýza Automobilek v jednotlivých zemích 

 CZ UK B 

Škoda  1. 18. 14 

Ford  2. 1. 6. 

Vauxhal/ 
Opel  

12. 2. 5. 

Renault  4. 12. 1. 

Volkswagen  3. 3. 4. 

Zdroj:zpracováno autorem dle [JATO Dynamics] 

Provedl jsem analýzu, která ukazuje, jak se vede jednotlivým značkám na zkoumaných 

trzích Škoda Auto se nedokázala umístit do top ten ani v jedné z zemi. Ve velké Británii to je 

18. příčka a v Belgii zase 14, kde podíl na trhu je bez mála 3%. 

Ford, na druhé straně, se dokázal usadit v Top 10 z kaţdé ze tří zemí. V České 

Republice je dvojkou, v Británii jedničkou a v Belgii obsadil vynikající šesté místo. 

Vauxhal/Opel to téměř taky dokázal, pouze v České Republice se prodej dostal na 

příčku 12. Ve Spojeném Království prodej dosáhl první příčky a v Belgii zase místa pátého. 

Renault je v podobné situaci, prodej v Čechách se vyšplhal na 4. místo, v Belgii pro 

změnu na první, ale v Království prodej stačil „pouze“ na 14. příčku. 

Komu se nejen povedlo umístit ve všech zemích do desítky, ale dokonce i do prvních 

pěti, je Volkswagen. V České Republice a Království se umístil na místo 3., a v Belgii na 

místo 4. 

Automobilu Peguot se také povedlo umístit v Top 10 v kaţdém ze tří trhů. V Česku na 

místě 8. S prodanými 6684 vozy, v UK místo 5. s prodejem 102 574, a v Belgii místo 3. 

Dále Citroen je v top deseti. V Česku obsadil příčku 7. s prodejem 7 207, UK poslední 

místo desáté s prodejem 72 450 a v Belgii místo třetí, kde se prodalo 43 516 kusů vozů. 

Doposud se povedlo umístit v desítce všech zemí pouze Evropanům a jednomu 

Američanovi, ale také jeden Asiat zvládl prodat dostačující mnoţství na tolik, aby měl 

dostačující podíl na trhu ve všech zemích na tolik, aby obsadil příčky v top deseti. Asiat 

pochází z Japonska. Japonská automobilka pod jménem Toyota. Toyota po problému 

s brzdami, svolává na celém světě do servisu skoro půl milionu svých hybridních vozů včetně 

vlajkového modelu Prius. Nutnost oprav prominentního modelu Prius, o který se opírá 

veškerá budoucí strategie firmy, můţe pro Toyotu znamenat dle agentury Reuters váţné 
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problémy. "Mohl by to být polibek smrti,“ domnívá se Dennis Virag, prezident konzultační 

firmy Automotive Consulting. [45] 

To se však nenaplnilo, a za loňský fiskální rok, jenţ skončil posledním březnovým 

dnem roku 2010. Toyota vykázala zisk ve výši 2,2 miliardy dolarů, coţ znamená výrazné 

zlepšení v porovnání s rokem předchozím, kdy naopak zaznamenala ztrátu bezmála 5 miliard. 

[44] 

Prodej vozů BMW a Mecdeses-Benz a jejich schopnost se umístit v top deseti jak v UK, 

(s výjimkou Mercedesu, který obsadil příčku 11) tak v  Belgii znamená, ţe podnebí ve 

Spojeném Království a Belgii je mírnější, nedochází téměř k ţádnemu sněţení, a země nejsou 

hornaté, obzvláště Belgie. Obě tyto automobilky vyrábějí vozy vybavené s náhonem na zadní 

nápravu, které nejsou vhodné do podmáčených, či zasněţených oblastí, kde tyto vozy jsou 

často neschopné jízdy. BMW v Belgii obsadil osmou příčku a prodal 25 774kusů a Mercedes 

obsadil příčku 10 a prodal 18 674 kusů. Velké Británii dokonce BMW obsadil pozici šestou a 

prodala 98 683 aut. Jak jsem jiţ zmínil Mercedes obsadil 11 příčku a prodal 72 450 aut. Chtěl 

jsem tím poukázat, ţe vozy s náhonem na zadní nápravu jsou v těchto zemích podstatně 

populárnější, neţ v Čechách, coţ je zapříčiněno počasím. 

 

Uvádím tabulku, která poukazuje na bezpečnostní schopnosti jednotlivých 

analyzovaných vozů.  

 

Zdroj: zpracováno autorem dle [http://www.euroncap.com] 

Obrázek 5 - 1 Výsledky NCAP Testu jednotlivých vozů 
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Škoda Auto si drţí stabilní velmi dobrý bezpečnostní průměr. Oba vozy a Ford Fusion 

obdrţely 4 hvězdy pro bezpečnost řidiče a spolujezdce, co se týče ochrany dětí v tomto 

případě opět vede Octavie.  

Značka Ford nepodceňuje bezpečnost vozů vůbec, Fiesta a Focus obdrţely maximální 

počet (5) hvězd za bezpečnost pro dospělé a 4 za dětskou část testu. 

Ostatní vozy Golf, Mégane, a Corsa, jsou maximálně úspěšní v testech s 5 hvězdy pro 

dospělé a 4 za dětskou část, s výjimkou Corsy, která obdrţela hvězdy tři.  

Z analýzy plyne, ţe všechny automobilky jsou si vědomy, ţe bezpečnost je důleţitá. 

Ford Renault a VW, jsou si 100% vědomi tohoto faktoru, a proto nabízí velmi bezpečné vozy. 

Škoda má ještě co dohánět aby drţela bezpečnostní krok s konkurencí. 

Tabulka 5 – 3 Pořadí automobilek dle zaloţení 

Automobilka Rok 

Vauxhall 1857 
Škoda 1895 

Renault 1899 
Ford 1903 

Volkswagen 1937 
Zpracováno autorem dle [11,22.30,37] 

Vauxhall je bezpochyby automobilka planá tradice a historie, v mé analýze je i nejstarší 

automobilkou vůbec. Česká Škodovka je o něco mladší automobilkou (s tradicí). Zajímavým 

jevem je, ţe nejoblíbenější vůz v Evropě je nabízen nejmladší automobilkou v mém testu. 
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Tabulka 5 - 4 Motorizace nabízené v jednotlivých vozech 

Zdroj: zpracováno autorem dle příloh č. [4-11] 

Pro oslovení náročnějších řidičů, je důleţité mít v nabídce širokou škálu motorů. 

Octávie nabízí deset různých agregátů s moţnosti volby DSG převodovky u osmi 

z nich. V nabídce převaţuje nabídka benzinových agregátů, atak chtějí pomoci downsizingu 

apelovat na řidiče preferující poměr spotřeba výkon, a také zmenšením objemu apeluje 

moţnost pojištění. U Fabie je ten poměr taktéţ ve prospěch benzinových motorů. Celkově 

nabízí ze 7 moţných agregátů a právě pouze jeden můţe být vybaven automatickou 

převodovkou. 

 Nejskromnější nabídku motorů předvádí právě Fusion, který nabízí pět motorů s 

moţnosti volby automatické převodovky u dvou benzinových agregátů, i výkonnostně nabízí 

nejslabší výkony z mé analýzy.  

Fiesta nabízí taktéţ větší poměr benzinových neţ dieselových agregátů (4:2) s moţností 

volby automatické převodovky u jednoho benzínového motoru. 

Focus s pomerem 5:3 ve prospěch benzínových motorů a s nabídkou nejsilnějšího 

motoru v mé práci apeluje na řidiče sportovním duchem. 

Corsa nabízí tři benzínové i dieselové motory. 

Mégane jako jediný vůz apeluje majoritní nabídkou dieselových motorů, a tak oslovuje 

řidiče, kteří hledají konfort a ne sport. Nabízí moţnost volby automatické převodovky u 

jednoho dieselu a jednoho benzínu. 

Škoda Octavia Škoda Fabia Ford Fusion Ford Fiesta Ford Focus 
Vauxhal/Opel 

Corsa 
Renault 
Megane 

Volkswagen 
Golf 

1,4 MPI/59kW 1,2 HTP/44 kW 1,25Duratec/55kW 1,25Duratec/44kW 1,6 Duratec/ 74kW 1.0i 12v ecoFLEX 1,6 16V/74 kW 1,4 MPI/59kW 

1,2 TSI/77kW 1,2 12V HTP/51 KW 1,4 Duratec/59 kW 1,25Duratec/60kW 1,6Duratec/85kW 1.2i 16v VVT 1,6 16V/81 kW 1,2 TSI/77kW 

1,6 MPI/75 kW LPG 1,4 16V/63 kW 1,6 Duratec/74 kW 1,4 Duratec/71 kW 1,8 Duratec/92 kW 1.4i 16v VVT TCe 130/96 kW 1,4 TSI/90 kW 

1,4 TSI/90 kW 1,6 16V/77 kW 1,4 TDCi/50 kW 1,6 Duratec/88 kW 2,0 Duratec/107kW 1.3CDTi 16v (75PS) 2.0 16V/103 kW 1,4 TSI/118 kW 

1,8 TSI/118 kW 1,4 TDI PD/51 kW 1,6 TDCi/66 kW 1,4 TDCi/50 kW 
2,5Durat.ST/166 

kW 
1.3CDTi 16v (95PS) dCi 85/63 kW 1,6 MPI/72 kW LPG 

2,0 TSI 147 kW (RS) 1,4 TDI PD/59 kW 
 

1,6 TDCi/70 kW 1,6 TDCi/ 66kW 1.7CDTi16v(130PS)  dCi 90/66 kW 2,0 TSI/155 kW  

1,6 TDI /77 kW 1,9 TDI PD/77 kW 
  

1,6 TDCi/ 80kW 
 

dCi 105/78 kW 2,0 TSI/199 kW  

1,9 TDI PD/77 kW 

 
  

2,0 TDCi/100 kW 

 

dCi 110/81 kW 1,6 TDI /66 kW 

2,0 TDI /103 kW 

     

dCi 130/96 kW 1,6 TDI /77 kW 

2,0 TDI/125kW (RS) 

 

Dieselový agregát Benzínový agregát 

  

dCi 16V/118kW 2,0 TDI/100 kW 

  
 

Kombinace MANUALNÍ čí AUTOMATICÉ 
převodovky 

  
dCi 16V/110 kW 2,0 TDI /103 kW 

          2,0 TDI /123 kW 
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Golf má nejširší nabídku motorizací. Tak téţ jak Octávie nabízí vetší nabídku 

benzinových agregátu v duchu downsizingu. Také nabízí 5 dieselových motorů, s nabídkou 

DSG u osmi z nich. 

Všechny automobilky nabízejí větší poměr benzinových agregátu, krom Corsy tady je 

poměr 1:1, a Renaultu, který upřednostňuje a nabízí dominantně motory dieselové. 

Tabulka 5 – 5 TÜV pořadí 

 
Místo Kvóta 

        Ford Fusion 3. 2,6 

        Ford Fiesta 17. 3,3 

        Ford Focus 24. 3,7 

Kvóta vyjadřuje procento aut daného modelu, které neprojdou technickou 
prohlídkou kvůli vážným závadám 

Volkswagen 
Golf 24. 3,7 

Škoda Fabia 51. 4,5  Jednička  Dvojka   Trojka   Čtyřka   Pětka 
   Vauxhal/Opel 

Corsa 62. 4,8 

        Škoda 
Octavia 71. 5,4 

        Renault 
Megane 102. 7,2 

        Zpracováno autorem dle [http://www.tuv.com] 

Poruchovost vozidla je při volbě vozu velmi důleţitá informace, která pomáhá 

minimalizovat budoucí náklady. V čele tabulky mé analýzy jsou všechny vozy Ford a Golf, 

které jsou nejstabilnějšími a ohodnoceny nejlépe v této kategorii. 

Škodovky a Corsa nejsou na čele neporuchovosti, ale i tak se můţe řidič spolehnout na 

jejich bezproblémový provoz. 

Nejhorším a nejčastěji poruchovým vozem je Mégane. 
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Tabulka 5 – 6 Možnosti výbav jednotlivých vozů 

Škoda 
Octavia/ 

CZ 

Škoda 
Fabia/ 

CZ 

Ford 
Fusion/CZ 

Ford 
Fiesta/UK 

Ford 
Focus/UK 

Vauxhall/ 
Opel 

Corsa/UK 

Renault 
Megane/B 

Volkswagen 
Golf/B 

Classic Easy Ambiente Studio Style EXPRESSION/S Authentique Trendline 

Ambiente Classic Comfort Edge Zetec ENERGY Expression Highline 

Elegance Ambiente Collection Zetec Zetec S EXCLUSIV 
Série limitée 

TomTom 
GTI 

Laurin & 
Klement 

Elegance Calero Econetic Econetic SXi Dynamique Bluemotion 

RS SportLine   Titanium Titanium SE GT   

GreenLine RS   Zetec S  ST-2 Sri Privilège   

Scout Scout   S1600 ST-3       

Zpracováno autorem dle příloh[4-11] 

Co se výbav týče tak nejširší moţnosti základních výbav nabízí v daných zemích Ford 

Fiesta, Ford Focus a obě Škodovky. 

 

Tabulka 5 – 7 Průměrný věk registrovaných votů v jednotlivých zemích 

Země Věk 

Česká Republika 13,87 let 
Velká Británie 8 let 

Belgie 7,8 let 
Zpracováno autorem dle[http://www.businessinfo.cz] 

Největší průměrný věk vozů je právě v Česku, to je zapříčiněné to je dovozem ojetin a 

také ekonomickou situací řidičů. 

Nejmladší vozy jsou v Belgii a Velké Británií. 

Tabulka 5 – 8 Hlavní behefity jednotlivých vozů 

Škoda 
Octavia 

Škoda 
Fabia 

Ford 
Fusion 

Ford 
Fiesta 

Ford Focus 
Vauxhall/ 

Opel 
Corsa 

Renault 
Megane 

Volkswagen 
Golf 

DSG 
Největší kufr 
ve své třídě Praktičnoost Key less ControlBlade Flex Fix 3D arkamys 4motion 

4x4 Top- Tether 
 

EPAS Key less DTC Keyless DSG 

Downsizing   
 

EasyFuel Easy Fuel EBA 
Poloautomatická 

brzda Park Assist 

  
  

Design 

  
CSV Rear Assist 

  
      

Downsizing 

  
      

MSR 

                

Zpracováno autorem dle příloh[4-11] 
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Následující tabulka zobrazuje hlavní benefity jednotlivých vozů analyzovaných v mé 

diplomové práci. 

Tabulka 5-9 Průměrná základní cena 

  Česká Republika     Velká Británie   

Vůz Základní cena min. Základní cena max. Vůz Základní cena min. Základní cena max. 

Škoda Octavia 352 900 Kč 796 900 Kč Ford Fiesta £11 565 £16 615 

Škoda Fabia 199 900 Kč 440 900 Kč Ford Focus £17 870 £23 488 

Ford Fusion 269 900 Kč 371 990 Kč Vauxhall Corsa £9 995 £17 336 

Průměrná 
základní cena 

405 415 Kč   
Průměrná 

základní cena 
£16 145 456 431 Kč 

   
  Belgie   

   
Vůz Základní cena min. Základní cena max. 

   
Renault Mégane € 16 700 € 27 350 

   

Volkswagen 
Golf € 16 420 € 28 830 

   
Ford Fiesta € 12 200 € 18 350 

   

Průměrná 
základní cena 

€ 19 975 502 371 Kč 

Zpracováno autorem dle příloh[4-11] 

Češi preferují vozy, jejichţ průměrná základní cena se pohybuje okolo 400 tisíc korun 

českých. Britové zase preferují vozy jejichţ průměrná základní výbava se pohybuje v rozmezí 

16 tisící liber (přibliţně 450 00 Kč). Belgie poptává vozy v průměrných cenách okolo 20 tisíc 

euro (Přibliţně 500 000 Kč.) 

Budoucí vývoj celosvětových trhů 

Kaţdoročně vzrůstající ceny ropy zapříčiní zvýšení nákupu vozů s nízkou spotřebou. 

Očekává se prodej aţ půl milionu vozidel s hybridním pohonem. Nadbytek výroby v 

automobilovém průmyslu a špatné finanční výsledky způsobí bankrot několika firem v 

odvětví. Toto jsou hlavní závěry studie, která kaţdoročně analyzuje trh automobilů, 

Momentum: 2007 KPMG Global Auto Executive Survey, kterou provádí specializovaný tým 

pro automobilový průmysl společnosti KPMG LLP. [61] 

Sportovně uţitkové vozy (tzv. SUV nebo 4x4) se stanou první obětí celosvětově 

vysokých cen ropy, které následně zvyšují ceny pohonných hmot v jednotlivých zemích. 

Tento závěr potvrdilo osm z deseti oslovených manaţerů tohoto průzkumu. Vysoké ceny ropy 

značně změnily nákupní zvyklosti spotřebitelů, kteří při výběru nových vozů stále častěji 

preferují ekonomičnost provozu a celkovou ohleduplnost k ţivotnímu prostředí. 
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Zákaznická kritéria při koupi automobilu od roku 2004 

Z následujíciho grafu vidíme, jaký byl vývoj preferencí při volbě vozu od roku 2004 do 

2006.  Podle studie, v budoucnu 

budou poptávany více vozy vyrobeny 

v Asii a samozřejmě vozy hybridní. 

[47] 

 

 

5.2 Nákupní preference vozů na území České Republiky 

Na základě výše charakterizovaných vozů upřesním nákupní preference Čechu při 

nakupování vozů. Dosáhnu toho tím, ţe sumarizuji všechny tři nejprodávanější vozy na území 

ČR a jejich vlastnosti, které je spojují. Poznamenám, ţe nákup vozu je jedná část z kupního 

rozhodovacího procesu viz kapitola 3.3. 

Začnu od polohy a povětrnostních podmínek České Republiky. Jak jsem jiţ zmínil výše 

v kapitole 2, teplotní výkyvy můţou dosáhnout aţ 60 stupňů Celsia. To znamená, ţe na vozy 

je vystavován obrovský zátěţový tlak. Proto Češi volí kvalitní vozy, které jsou málo 

poruchové. Vozy Itálie, které jsou známy designem, ale neuvěřitelnou poruchovosti nejsou u 

nás velmi populární. První Fiat automobil obsadil v loni příčku 28 v prodeji, a Alfa Romeo aţ 

kolem 60 pozice. 

Sníh provází zimu po celé České Republice, a tak preferovaným ústrojím je náhon na 

přední kola, popřípadě čtyřkolka, které tak usnadňují jízdu. Dokazuje to, ţe ţádný z prvních 

50. vozů není vybaven náhonem na zadní kola. 

Kdyţ zhodnotím obě automobilky tak zjistím, ţe jak Ford, tak Škoda, mají více jak 

stoletou tradici, s toho lze konstatovat, ţe Češi upřednostňují vozy velkých prodejců s tradicí, 

rozsáhlou sítí prodejen a autorizovaných či profesionálních servisů, pro případné potíţe. 

Náhradní díly těchto značek jsou levné a lehce dostupné. 

Zdroj: [Momentum 2007 KPMG Global Auto Survey 07] 

Obrázek 5 – 2 Vývoj preferencí 
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Dále Češti řidiči jsou patrioti, uznávají a poptávají české produkty. Důkazem je 

umístění všech vozů škoda v první desítce prodeje. Škoda Auto nabízí vozy ve velké kvalitě, a 

s tím je i spojena vyšší cena neţ konkurence, a s tím překonali letitý stereotyp, ţe co je české, 

to je levné, a prosazují princip, ţe nabízí kvalitu, ale za odpovídající cenu. To, ţe Češi 

upřednostňují české výrobky před zahraničními, je podloţeno průzkumy, kde podle průzkumu 

dá 69 % spotřebitelů v ČR při koupi zboţí většinou přednost českému výrobku před 

zahraničním, 8 % tak učiní vţdy. [56] 

Další dominantní vlastností, která tyto vozy spojuje, je rodina. Češi upřednostňují vozy, 

které uspokojí rodinné potřeby. To znamená, pohodlně převezou rodinné příslušníky. Dle 

statistik České rodiny preferují i je pro ně výhodnější nakupovat ve velkoplošných 

prodejnách, kam si můţou dojet pohodlně autem. Takţe k charakteristice těchto best sellerů 

patří jednoznačně schopnost pojmutí rodiny i s velkým nákupem. S rodinou je vzpjat i 

rozhodovací proces v rodině viz kapitola 3.3 [56] 

Jak jsem v druhé kapitole podotkl statistiky nehodovosti, na Českých silnicích je 

nutnost vlastnit bezpečné vozidlo a také bezpečnost je vnímána jako důleţitý prvek, kdyţ 

vezete rodinu tak musí být v bezpečí. Kdyţ sumarizujeme bezpečnostní vlastnosti těchto 

vozů, tak musíme říct, ţe Češi kupují vozy bezpečné. Všechny tři vozy jsou hodnoceny jako 

bezpečné a všechny obdrţely 4 hvězdy v testu.  

Design těchto tří aut spíše vyhovuje Východní Evropě neţ Západní, dokazují to 

statistiky prodejů. Tím chci říct, ţe mnoho řidičů se neřídí designem, spíše se poohlíţejí na 

jiné faktory jako cena, bezpečnost, praktičnost apod., takţe design pro Českého spotřebitele je 

věci sekundární. Taktéţ Ford Fussion nenajdeme v top deseti z ţádné z ostatních dvou trhů. 

Cena, je jedním z prvotních faktorů, která říká, zda uvaţovat o koupi či ne. Ceny těchto 

automobilů jsou přizpůsobeny tak, aby zaujaly kaţdého. Kvalita vozů je na vysoké úrovni, a 

tak se zákazníci nemusejí obávat, ţe se vůz pokazí, či „rozsype“ hned v první zatáčce, 

samozřejmě se můţe stát, ţe obdrţíme vadný typ, který vznikl poruchou na lince či 

nedopatřením lidského faktoru, ale přístup automobilek ke spokojenosti zákazníků je 

dostačující na tolik, by vše uvedli na správnou míru v krátkém čase. Cena je pro České 

spotřebitele velmi důleţitá, Češi často očekávají, ţe něco je zadarmo, či jak oklamat jednu či 

druhou stranu tak, aby ušetřit, ze strany zákazníka, či získat vetší zisk, ze strany prodejce.  

Češi preferují vozy, jejichţ průměrná základní cena je okolo 400 000 Kč, zaloţeno na 

průměrně ceně těchto vozů. 
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Česká Republika má nejvyšší věkový průměr registrovaných vozů a to 13,7 roku, coţ je 

hluboko pod průměrem Evropské Unie. Důvodem je dovoz ojetin ze zahraničí, a také 

ekonomická situace řidičů. Důvodem, je jednak, ţe vozy jsou nabízeny levněji, a také raději 

Češi koupi ojety vůz právě za cenu průměrnou, ale lépe vybavený. 

Co se peněz a nákladů týče, na základě mnou provedenou analýzou se domnívám, ţe 

průměrný, Český spotřebitel preferuje vůz, ke kterému se dají jednoduše a hlavně levně 

pořídit náhradní díly a který se dá levně v neautorizované prodejně opravit, či dokonce si 

můţe větší části opravit sám, to však jiţ neplatí pro Octavii nové generace, protoţe ta je jiţ 

vybavena z převáţné části elektronikou. 

Všechny tři vozy jsou do určité míry praktické, Octavie má velký kufr, Fabie taktéţ, 

samozřejmě ve své třídě a hlavně Ford Fussion, který je velmi konvertibilní a dokáţe se 

přizpůsobit dle nákladu, při sklopení sedadel, dokáţe vytvořit rovnou podlahu, viz příloha. 

Češti řidiči preferují právě takové vozy, praktické. 

Na základě mnou zvolenou analýzou jde vidět, ţe všechny tři vozy nabízejí motorizace 

od 1.4 po 1.6, coţ řadí vozy do niţší kategorie pro povinné ručení. Češi z ekonomického 

hlediska hledají právě takové agregáty. Češi hledají vozy s nízkou spotřebou, s nízkým 

obsahem, aby docílily se zařadit do niţší pojistné skupiny a taky omezili spotřebu paliva. To 

také nabízí Octávie, díky novému trendu downsizingu při zachování výkonu. 

Češi chtějí mít na výběr a dopřát si pohodlí či výbavu dle preferencí, proto obě 

automobilky nabízejí ke koupi předvolené packety, které jsou navrţeny právě na tento trh. 

České silnice mají různou kvalitu, takţe na podvozek a samotný charakter jízdy je 

kladen velký tlak, od pohodlné dálnice, aţ po rozbité silnice první třídy. Na to vše musí být 

podvozek naladěn, a tak samotně nesmí pronikat nadměrný hluk do auta, a jiné vlastnosti, 

které musí automobil zachovat při jízdě. To vše naše Česká společnost poţaduje. Tak jak jsem 

podotkl v kapitole 2, český řidič poţaduje vozidlo naladěno přímo na naše podmínky. 

Všechny tři vozy jsou velmi stabilní v poruchovosti, na základě komparace informací 

uvedených výše se domnívám, ţe Český řidič právě preferuje vůz takový, kde se nemusí nijak 

obávat nějakých nepředvídatelných nákladů v budoucnu, zejména u vozu Ford Fusion, který 

obsadil jednu z prvních pozic v TÜV testu, samozřejmě nepočítáme amortizaci vzhledem 

k ujetým kilometrům.  

Tak jak jsem podotkl v úvodu druhé kapitoly  Češti řidiči kupují benzinové agregáty do 

vozů od kategorie mini aţ do niţší střední třídy. Od Střední třídy a výš preferenci převzali 
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dieselové agregáty. Výjimku tvoří kategorie sport, kde benzínové motory jsou téměř 

podmínkou. 

5.3 Nákupní preference vozů na území Velké Británie 

Velká Británie je země, která uctívá svou historií a tradice proto i má odlišné spotřební 

predispozice. Kdyţ projíţdíte krajinou, městy a poznáváte lidi, vidíte a cítíte tradici, historii 

sama. Britové nepatří mezi inovátory, neradi zkoušejí nové věci a raději se drţí svých tradic. 

Příkladem je zachování volantu na pravém místě. Tak téţ to je u těchto tří vozů. Kaţdý 

z těchto vozů je na trhu několik let dokonce i dekádu, samozřejmě, ţe během těchto let 

docházelo k úpravám a vylepšením. A vţdy se tyto vozy drţely v čele do konce i na špici 

prodejních tabulek, to platí o Fordu Focus. Britové neradi testují nové věci, tím chci říct, kdyţ 

jsou spokojeni tak zůstávají loajální své značce.  

Za poslední rok se povedlo vzkřísit Britskému trhu, a to hlavně šrotovného zvýhodnění, 

který tak i napomohl udrţet, či sníţit průměrný věk registrovaných automobilů ve Velké 

Británii a to kolem 8 let, coţ poukazuje, ţe Britové chtějí často obnovovat své vozy. Britský 

trh tak má nejniţší průměrný věk z těchto tří zemí. Nejstarší na druhé straně je Česká 

Republika.  

Britové krom toho, ţe jsou loajální, dokazuje to prodej Fordu, který je číslo jedna po 

několik let, tak téţ jsou při koupi vozu vlastenci. To zase dokazuje, ţe prodej značky 

Vauxhall docílil druhé pozice v rámci automobilek, ale také ţe 3 vozy Vauxhall jsou v první 

desítce bestsellerů. 

Jak jsem uvedl v geografické části o podnebí, klima ve Velké Británií je velmi mírný, 

s nízkými teplotními výkyvy, průměrně se pohybující kolem 20 stupňů Celsia. Coţ má za 

následek, ţe řidiči nejsou limitování při výběru vozu počasím, které ovlivňuje výběr hnacího 

ústrojí. Nehledí na pohon kol, tak jako v České Republice, kde je preferován přední náhon. Ve 

Velké Británií dokazuje neutrální postavení pro výběr náhonu, umístění BMW řady 3 mezi 

desítku top ten, konkrétně se umístila na osmém místě, a celkově automobilku BMW na 

šestém místě. Taktéţ automobilka Mercedes, která je dalším výrobcem vozů poháněných 

zadní nápravou, která se umístila jednu příčku za Top 10, takţe na jedenáctou pozici. 

Britové jsou specifickým národem. Příkladem můţe být poznámka z knihy Moderní 

Marketing, kde se píše, ţe Britové utrátí za toaletní papír dvakrát více neţ Američané. Podle 

společnosti Kimberly- Clark poţadují Britové Rolls-Royce mezi toaletními papíry- 
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s jemnějším papírem, více útrţky, o 2mm širší a 14 mm delší neţ v ostatních zemích. Britský 

Národ je také daleko citlivější na barvy a vybírá se od teplé růţové přes jemnou modrou aţ po 

výrazně zelenou. Odůvodňují to tím, aby barva papíru ladila s odstínem koupelny. [40] 

Tak jak to je psáno o toaletním papírů, to samé platí na trhu automobilů. Design je 

velmi důleţitý pro Brity a moţnosti kombinace barev a materiálů tak, aby dotvářely 

majitelovu osobní image, či charakterizovaly ţivotní styl, je prvotní faktor. Definici ţivotního 

stylu, jsem charakterizoval v kapitole 3. Variace barev, kombinace materiálů, aţ do detailu, to 

vše Britové hledají. Z vlastní zkušenosti vím, ţe Britové mají podivuhodný styl oblékání tak i 

různých designových kreací. Těţce můţe konkurovat na trhu Škoda FABIA se svými 

strohými liniemi Fiestovským inovačním křivkám a temperamentu, kterým působí a díky nim 

dosáhla mnohonásobných ocenění jako například „red dot“. 

Tak jak jsem jiţ zmínil, Britové preferují, barvy design, kombinace, detail. To vše 

nabízejí tyto vozy, obzvláště Ford, který prostřednictvím dvoutonových přístrojových desek, 

materiálových variací a agresívního designu, nabízí výbavové packety laděné pro tento trh. 

Britové preferují vozy malé a ekonomické, jelikoţ ceny pohonných hmot jsou na 

ostrovech, dalo by se říct, téměř astronomické a také malý vůz je vhodnější do měst. Britové 

mají propracovaný systém ţelezničních drah, takţe na delší cesty volí vlak, a pro klasický 

denní ţivot volí svůj menší vůz. 

Výkon není aţ tak rozhodující, a to z několika důvodů, Britové jsou kultivováni řidiči a 

tak nepotřebují „svalovce pod kapotou“, který je přesune z vesnice do města, dále pokuty jsou 

tak vysoké, ţe se snaţí jim vyhýbat, a hlavně ceny pohonných hmot tlačí na peněţenky, ale 

najdou se výjimky, kteří preferují sportovnější verze, tyto informace jsou zaloţeny dle 

televizních studií, které jsem shlédl. 

Samozřejmě bezpečnost je velmi důleţitým faktorem taktéţ, Britové chtějí kvalitu, 

chtějí značku, nechtějí nějaký levný nekvalitní vůz. To dokazuje prodejní statistika, která 

ukazuje, ţe korejské vozy jsou na pozicích 14, 15 v prodeji dle automobilek. 

Jelikoţ Ford je nejprodávanějším vozidlem v VB od desetiletí, tak za tu dobu se 

vyvinuly malé a levné autoopravny, kde jim popřípadě vozy „levně“ opraví. To samé platí i o 

Vauxhall, jelikoţ se jedná o domácí automobilku tak, konkrétně u toho modelu 

s outsourcingem Oplu, není problém najít dobrého automechanika, který tento vůz opraví 

mimo autorizovanou síť. Kvalitní síť autorizovaných i neautorizovaných servisů, dostupnost 

náhradních součástek, hraje velkou roli.  
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Bezpečnost hraje velkou roli na trzích, a to ví i samotní výrobci. Britové kladou důraz 

na bezpečnost. Dokazuje to, ţe všechny tři vozy obdrţely pět hvězd během NCAP testu. 

Britové chtějí vozy kvalitní a spolehlivé, dokazuje to hodnocení TÜV, kde obzvláště 

Ford dokazuje, ţe má minimální poruchy. Poruchovost není dominantám faktorem pro Belgy, 

ale berou ji hodně v potaz. 

Tak jak jsem podotkl výše v této kapitole, Britové poptávají vozy, jejichţ průměrná 

základní výbava se pohybuje v rozmezí 16 tisíc liber. 

Britové kupují vozy se základní průměrnou cenou okolo 15 tisíc Britských Liber. 

Britský trh nabízí vozy zhruba o13% dráţ neţ v České Republice 

5.4 Nákupní preference vozů na území Belgie 

Na základě mou provedenou analýzou se podívejme na chování spotřebitelů kupujících 

vozy na území Belgie.  

Všechny tři automobilky charakterizuje dlouhá historie, i jednotlivé modely jsou na trhu 

s více jak deset let, samozřejmě, ţe prošly evolucí během toho času. 

Zajímavé je, ţe Belgové odpověděli ve většině případů, ţe kdyţ jsou spokojení, jsou 

loajální. Takţe můţeme říct, ţe evoluce, kterou automobilky provedly, byla dostačující na 

tolik by si udrţela své zákazníky a staly se dominantními prodejci.  

Belgičané podporují produkty Francouzské a to i v automobilismu, protoţe Francouzské 

automobilky jsou v čele tabulek. Všechny tři francouzské automobilky obsadili první tři 

pozice v prodeji, a to v pořadí, Renault, Peugeot, Citroen. Takţe, produkty francouzské jsou 

poptávaný nejvíce. 

Belgové volí menší motory, nepotřebují velmi silné, jednak proto, ţe maximální 

rychlost v Belgii po dálnici je 120, a po druhé, ţe pokuty jsou vysoké. Poptávají vozy s niţším 

obsahem, jednak kvůli spotřebě a chování vůči ţivotnímu prostředí, ale také pro havarijní 

pojištěni. Tady nejvíce oslovují motory Renault pohledu ekologie, a VW z pohledu 

downsizingu. 

Jedná se o zemi vyspělou, a také Belgičané rádi technologické novinky. Kdyţ 

sumarizuji tyto vozy, tak zjistíme, ţe hlavně Renault a VW je napěchovaný technologickými 

vymoţenostmi, které zpříjemňují poţitek z jízdy. Od dvoustupňové převodovky, přes 

pomocné parkování, aţ ke key less. 



61 

 

To, ţe počasí je mírné, zimy teplé bez sněhu, má vliv na volbu hnacího ústrojí. 

Belgičané nemají problém s výběrem vozu na zadní náhon. Dokazuje to prodej vozů BMW a 

Mercedes, které své vozy nabízí především s pohonem na zadní nápravu. A také BMW serie 3 

se umístilo v prodeji na 13 místě.  

O Belgičanech se říká, ţe nejsou příliš cestovní národ, ţe se „narodili s cihlou 

v ţaludku“, takţe volí malé, rodinné vozidlo, které je dopraví do práce a popřípadě pojme 

nákup. Ze své vlastní zkušenosti musím říci, ţe občane vlastní malinké vozy vhodné pro 

domácnost. Belgové na vzdálenosti nad sto km, běţně pouţívají vlakovou dopravu, nemusí se 

tak starat o parkovné a mohou si i odpočinout. 

Bezpečnost pro Belgičany je důleţitá, volí automobily velmi bezpečné, dokazují to testy 

NCAP, kdy všechny vozy obdrţely minimálně 4 hvězdy pro bezpečnost posádky. 

 Volí automobily, které mají širokou síť servisů, a náhradních dílů a tradici. 

Belgičané kupují vozy v průměrných cenách okolo 20 tisíc Eur. 
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6 Závěr 

Chování spotřebitele, je odlišné na různých místech světa, chování spotřebitele ovlivňuje 

nespočet faktorů a jedním z nich je kultura. Kultura je souhrn různorodých faktorů, které nás 

začleňují do skupiny. Jak jsem jiţ řekl, kultura je jedním z faktorů, který ovlivňuje nákupní a 

spotřební chování různých zboţí. Kultura samozřejmě má vliv i na automobily a jejich 

vlastnosti, které se liší a uţitá hodnota automobilu taktéţ.  

Svět je obýván bezmála sedmi miliardami lidí. Je rozdělen na kontinenty a ty z pohledu 

ekonomie a businessu na trhy. I kdyţ mnou zkoumané trhy jsou na Evropském kontinentu a 

jsou od sebe vzdáleny několika stovkami kilometrů. Vývoj lidstva, a historie a dalších faktorů 

zanechaly na obyvatelstvu charakteristiky, které se odráţejí během jejich nákupů. Tyto 

charakteristiky jsou pronásledovány jejich kaţdodenní činností, rutinním nákupem a dokonce 

i při výběru a koupi nového vozu. Kdyţ tyto rozdílnosti jsou dobře zpracovány a pojaty, 

otevírá se moţnost, v mém případě automobilkám, dosáhnout úctyhodných prodejů. 

Kdyţ se podíváme na Českou Republiku, tak vidíme, ţe stále velká část kupní síly je 

generací, která pamatuje komunismus, a je to v nich i dobře zakotveno. Nehledí příliš na 

design, důleţitými faktory pro ně jsou cena, náklady, praktičnost. To mezi jinými zapříčiňuje 

vysoký věk českých vozů. 

Na druhé straně Britové zase, chtějí hlavně design, barvy, variace tak ať jsou odlišní. Vše 

musí  být v nejlepším pořádku, aţ do detailu. Cena není prvotním faktorem, a rádi obnovují 

své vozy. Bezpečnost je podmínkou. 

Belgové jsou třetím vrcholem mého trojúhelníku. Ti poţadují vůz malý, nepotřebuji silné 

agregáty, potřebuji, jen aby je vůz dopravil na vzdálenost několika kilometrů, lehce 

zaparkoval ve městě, a pojal nákup. Belgové mají největší poměr vozů na kilometr čtvereční. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

 ČR – Česká republika 

 EU – Evropská unie 

 Přil.č. – příloha číslo 

 ČNB – Česká Národní Banka 

 DPH – Daň s přidané hodnoty 

 NCAP - New Car Assessment Programme 

 DSG - Direktschaltgetriebe 

 EU 4 – European Emission Standars 

 EU 5 - European Emission Standars 

 Tzv.- tak zvaný 

 Apod. – a podobně  
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Příloha č. 1, Příklady vývoje automobilismu  

Obr. 1.1 - První parní automobil 

 
 
Obr. 1.2 - První Benzův automobil z roku 1885 

 
Obr. 1.3 - 1897 Präsident, první vozidlo v Česku 
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Příloha č. 2, Prodej na trzích a nejprodávanější modely v EU 

Prodej podle trhu 

Country  Dec_09  Dec_08  
% Change 

Dec  FY_09  FY_08  
% Change 

FY  
Austria  19,422  15,712  +23.6%  319,404  293,698  +8.8%  
Belgium  26,449  21,837  +21.1%  476,194  535,947  -11.1%  
Cyprus  1,014  1,405  -27.8%  15,004  22,213  -32.5%  
Czech Republic  14,815  13,172  +12.5%  161,663  181,735  -11.0%  
Denmark  8,869  7,466  +18.8%  109,306  147,708  -26.0%  
Estonia  697  941  -25.9%  9,946  24,591  -59.6%  
Finland  3,787  4,463  -15.1%  88,345  139,611  -36.7%  
France  228,392  153,686  +48.6%  2,268,671  2,050,283  +10.7%  
Germany  215,564  225,981  -4.6%  3,807,175  3,090,040  +23.2%  
Great Britain  150,936  108,691  +38.9%  1,994,999  2,131,794  -6.4%  
Greece  9,680  7,931  +22.1%  220,074  266,830  -17.5%  
Hungary  4,562  9,636  -52.7%  61,143  152,884  -60.0%  
Iceland  102  46  +121.7%  2,132  9,033  -76.4%  
Ireland  304  188  +61.7%  57,456  151,607  -62.1%  
Italy  166,664  143,228  +16.4%  2,168,330  2,175,078  -0.3%  
Latvia  339  1,020  -66.8%  5,367  19,831  -72.9%  
Lithuania  591  1,026  -42.4%  7,515  22,217  -66.2%  
Luxembourg  2,800  2,761  +1.4%  45,186  50,905  -11.2%  
Norway  10,250  7,819  +31.1%  98,675  110,617  -10.8%  
Poland*  28,304  29,658  -4.6%  320,123  320,040  +0.0%  
Portugal*  15,855  21,160  -25.1%  159,466  213,348  -25.3%  
Slovakia*  7,835  8,503  -7.9%  87,269  88,837  -1.8%  
Slovenia  3,553  3,161  +12.4%  55,712  68,533  -18.7%  
Spain  90,826  72,281  +25.7%  955,397  1,161,095  -17.7%  
Sweden  19,368  17,156  +12.9%  213,408  252,355  -15.4%  
Switzerland*  21,926  23,928  -8.4%  263,325  285,669  -7.8%  
The Netherlands  8,473  7,146  +18.6%  386,523  497,708  -22.3%  
Grand Total  1,061,377  910,002  +16.6%  14,357,808  14,464,207  -0.7%  

* denotes estimated volumes for December 2009 

Top 10 Models  

Make & Model  Dec_09  Dec_08  
% Change 

Dec  FY_09  FY_08  
% Change 

FY  
VOLKSWAGEN GOLF  38,394  35,110  +9.4%  571,838  461,539  +23.9%  
FORD FIESTA  34,222  23,905  +43.2%  472,091  327,828  +44.0%  
PEUGEOT 207  27,432  23,760  +15.5%  367,160  406,718  -9.7%  
RENAULT CLIO  27,145  17,250  +57.4%  312,925  335,920  -6.8%  
VOLKSWAGEN POLO  24,452  20,424  +19.7%  282,780  276,077  +2.4%  
OPEL/VAUXHALL CORSA  24,012  26,496  -9.4%  351,807  360,761  -2.5%  
FORD FOCUS  22,044  20,315  +8.5%  309,134  364,226  -15.1%  
FIAT PANDA  21,695  14,379  +50.9%  298,914  223,441  +33.8%  
FIAT PUNTO  21,595  16,013  +34.9%  323,536  279,115  +15.9%  
OPEL/VAUXHALL ASTRA  20,892  21,127  -1.1%  275,638  320,878  -14.1% 

 

  



 

 

Příloha č. 3, Statistiky na trzích  

Česká Republika 

 

  



 

 

 



 

 

Velká Británie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Belgie 

 

 

  



 

 

 

Příloha č. 4, Škoda Octavia  

 



 

 

 

Octavia Combi 
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Ceník jednotlivých  motorizací v základním provedení pro Octavii a Octavii Combi 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5, Škoda FABIA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Příloha č. 6, FORD Fusion 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Příloha č. 6, FORD Fiesta 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Příloha č. 8, FORD Focus 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9, VAUXHALL Corsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

   



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 10, Renault Megane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Příloha č. 11, Volkswagen Golf 

 

  



 

 

 

 


