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Úvod 
  

Tato ročníková práce pojednává o  jedné z  nejznámějších automobilových značek a  tou je 

Ford. K  tématu mě inspirovala vlastní zkušenost, jelikož jsme doma měli několik aut značky 

Ford. Jsem fanoušek amerických aut a  s  tátou jsem spolupracoval na opravách našich aut. 

Z  mých zkušeností jsou to dobrá auta, která něco vydrží. Samotná ročníková práce mě 

motivovala zjistit více informací o  vzniku značky, jenž nese jméno rodiny zakladatelů a  je 

v  této rodině předávána po generace.  

Práce je rozdělena do několika kapitol. V  první části se zabývá zakladatelem firmy, 

samotným Henrym Fordem. Je zaměřena na jeho život, životní zkušenosti a  ambice. 

Druhá část se věnuje počátkům výroby, revolučním změnám v  mechanizaci výroby 

automobilů a  prvním modelům značky Ford.  

Třetí kapitola popisuje vznik několika prvotních firem, které zanikly, aby mohla vzniknou 

osobitější firma, kterou se stala Ford Motor Company a  i  ta si prošla těžkými neúspěchy 

a  stagnací, ale nakonec díky tvrdohlavosti a  cílevědomosti Henryho Forda se stala světově 

úspěšnou firmou. 

Poslední kapitola zmiňuje několik vybraných modelů Fordu. Některé kvůli své účelnosti 

a  praktičnosti, některé kvůli své neodmyslitelnosti, když se řekne Ford. 
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1 . Henry Ford 
 

Henry Ford se narodil 30. července 1863 na farmě v  Greenfieldu u  Dearbornu ve státě 

Michigan. Pocházel z  farmářské rodiny a  byl nejstarší ze šesti dětí. Jeho rodiče emigrovali 

z  Irska do Spojených států dvacet let před jeho narozením. Henryho otec byl úspěšný 

farmář, avšak jeho práce obnášela nekonečnou fyzickou práci. Na farmě se pracovalo 

s  několika primitivními stroji taženými koňmi. 

Henryho otec předpokládál, že jeho nejstarší syn pomůže farmu rozšířit a  časem ji 

i  převezme. Bohužel v  tomto ohledu byl pro otce zklamáním. Henry nesnášel stále se 

opakující a  zdlouhavé práce. Nebyl líný 

a  práce se nebál. Kdykoli dostal nějaký úkol 

na farmě, s  energií se do ní pustil. Avšak 

více ho zajímaly novinky v  rozvoji techniky, 

které by ulevily farmářům od zdlouhavé 

dřiny. 

S  otcem Williamem měl Henry horší vztah. 

Otec neuměl dávat najevo svoje city a  Henry 

to vnímal velmi špatně. Cítil se jako pouhý 

pomocník na farmě. Otce viděl jako člověka, 

který promrhal celý život těžkou tvrdou prací s  malou odměnou a  nechtěl skončit jako on. 

Naopak se svojí matkou Mary měl velmi vřelý vztah. Naučil se od ní hospodárnosti, šetrnosti, 

neměl rád plýtvání a  zbytečný přepych. Naučil se uznávat tvrdou práci smyslem života. Ale 

taková práce musela přinášet adekvátní výsledky. 

Ve svých dvanácti letech se Henry začal zajímat o  hodiny a  hodinky. Velmi ho zaujal 

hodinový strojek, ve kterém soustavně pracovala kolečka, pružiny a  kyvadlo. Líbila se mu 

systematičnost a  přesnost se kterou strojek pracoval. Ve svojí ložnici si vyrobil stolek, kde 

spravoval hodiny i  hodinky svých kamarádů a  rodině. 

Obrázek 1: Mechanizovaný žací stroj 
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Roku 1876 zemřela Mary při porodu. To byla pro Herního 

velká rána. Už ho doma nic nedrželo. Během tří let odešel 

do Detroitu vzdáleného 14,5km, kde bydlel u  svojí tety. 

V  Detroitu se začal kromě hodin a  hodinek věnovat 

parním strojům. Ve dne pracoval v  dílně na parní stroje 

a  po večerech jako hodinář, aby si vydělal. 

William stále doufal, že by se syn mohl vrátit na venkov 

a  tak mu daroval  v  roce 1884 několik hektarů 

zalesněného pozemku. Nabídka Henryho zaujala. Dalších 

několik let se zabýval správou lesa, stavbou domu 

a  řízením pily. 

Tehdy se Henry seznámil s  Clarou Bryantovou. Aby se s  ní mohl potkávat, naučil se 

tancovat. Dřív se o  takové právní volného času nezajímal. Clara si s  ním ráda povídala 

o  jeho pracovních plánech a  snech. Přitahovala ji jeho zaujatost prací, cílevědomost 

a  vážnost. Lišil se od svých vrstevníků. Nekouřil ani nepil. V  roce 1888 se vzali. Forda 

začal krátce poté venkovský život opět nudit. Chtěl být uprostřed dění velkoměsta, u  všech 

nových objevů. S  Clarou se přestěhovali do Detroitu v  létě 1891.  

V  listopadu 1893 se jim narodil jejich jediný syn Edsel. Vyrůstal s  vědomím, že jednoho 

dne převezme otcovu firmu, kterou během let Henry vytvořil. Měl rád společnost, večírky 

a  život vysoké americké společnosti. Do vedení firmy nastoupil v  roce 1919. Prezidentem 

společnosti se stal ve svých dvacetišesti letech. To však neznamenalo, že by Henry Ford 

o  něco méně řídil svoji firmu.  Edsel byl tou dobou už ženatý s  Eleanor Clayovou a  měli 

syna Henryho II.  Bohužel v  roce 1943 zemřel Edsel na rakovinu žaludku. Henry Ford se 

stal opět prezidentem společnosti.  

Clara a  Eleanor zařídily propuštění Henryho II. z  amerického námořnictva, kde sloužil 

a  přemluvily Henryho Forda, aby mu předal prezidentské křeslo. V  roce 1945 Henry 

naposledy dostoupil a  prezidentem společnosti se stal Henry Ford II. 

Na jaře roku 1947 zemřel Henry Ford během výpadku elektřiny ve svém domě 

v  Dearbournu. Dožil se třiaosmdesáti let. 

 

  

Obrázek 2: Henry Ford 
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2 . Počátky revoluční výroby a  první modely 
 

Prvním náznakem změny byla myšlenka Henryho Forda, která se nesla v  duchu - pokud 

člověk dokáže najít způsob, jak levně vyrábět něco, co každý potřebuje, má základ 

úspěšného podnikání. Tuto zajímavou myšlenku rozšířil dodatkem, že lidé nevědí, co chtějí, 

dokud jim to někdo neřekne. S  touto myšlenkou přišel Henry již v  mladém věku, kdy 

pracoval v  dílně na parní stroje. 

Když byl hlavním inženýrem detroitské elektrárny, velmi ho zajímaly benzínové motory 

a  svůj volny čas věnoval snahám postavit vlastní motor. Aby na to nebyl sám, požádal 

mechanika Jima Bishopa o  spolupráci. Trvalo jim dva roky 

sestrojit fungující automobil. Nazval jej ¨kvadricykl¨. Vůz 

tvořila kola od bicyklu napojená na gumový pás, který 

propojoval motor se zadními koly. Používal jej k  dopravě po 

Detroitu sám nebo i  s  manželkou a  synem. Po čase vůz 

prodal za 200 dolarů, aby mohl postavit druhé, lepší auto.  

Jelikož konstrukce automobilu je zdlouhavá a  finančně 

náročná věc, tak se Henry Ford dostal do tíživé situace. Ve 

firmě ho chtěli povýšit, aby neměl čas se věnovat koníčkům, 

ale Henry jako tvrdohlavec dal výpověď a  našel si investory 

pro vybudování vlastní filmy - Detroit Automobile Company. Bohužel nevěděl nic o  tom, jak 

taková firma funguje ani nic o  obchodu. Navíc byl individualista. Po patnácti měsících byla 

firma rozprodána a  Henry se ocitl v  nejtěžší situaci ve svém životě. Musel se i  s  rodinou 

přestěhovat k  otci. Henry se však nevzdal a  přemluvil několik investorů ke vzniku nové 

společnosti - Henry Ford Company. Pro tuto firmu postavil několik úspěšných závodních 

modelů, ale opět se nepohodl s  vedením a  firmu opustil. Firma se přejmenovala na 

Cadillac. 

V  Detroitu se i  tak našel další člověk, který věřil Fordovi a  jeho nápadům. Byl to obchodník 

s  uhlím Malcolmson. On a  jeho obchodní partneři umožnili vznik společnosti Ford Motor 

Company s  cílem postavit “komerční automobil”, jenž by sloužil běžným motoristům. 

Společnost si prošla prvním konfliktem, když Ford nesouhlasil s  použitím součástek 

vyrobených jinde. Chtěl aby si firma vše vyráběla sama. Nakonec spor prohrál a  musel se 

podvolit vedení. Další věc, kterou chtěl změnit, byl způsob práce. Automobily se vyráběly 

vždy po čtyřech kusech zároveň, na kterých pracovali dva až tři mechanici. Další pomocníci 

nosili součástky ze skladu, podle toho jak bylo potřeba. V  té době neexistovaly žádné 

Obrázek 3: Kvadricykl 1896 
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standardní součástky, každý automobil byl individuální. Během celkové konstrukce 

automobilů bylo proplýtváno spoustu času a  Ford, který vyrostl v  hospodárnosti, byl 

znechucen. Přišel tedy se zlepšením, kdy auta stála na podstavcích, jenž se daly přesunovat 

mezi skupinami dělníků. To trochu urychlilo práci. Za rok vyprodukovali šestset kusů Fordu 

A . Henry samozřejmě nelelkoval a  pracoval na zlepšení spolehlivosti a  výkonnosti vozu. 

Ty bylo možné vidět na dalších modelech Fordu - B , C , F , K , N , R  a  S .  

Téměř ihned si Ford A  našel uplatnění i  přes oceán. Dva modely cestovaly do Británie, kde 

si jejich prodejce zajistil licenci na prodej fordů na dalších pět let. Také se Ford A  dostal do 

Kanady nebo Austrálie. V  Kanadě se při té příležitosti postavila pobočka Ford Motor 

Company. 

Nyní, když byla firma zaopatřená, vrátil se Henry 

ke svému původnímu plánu a  to sestrojit 

automobil pro “velký zástup”. Neporadil se 

s  nikým z  vedení firmy a  na jaře 1905 pronesl 

před novináři, že sestrojí deset tisíc aut a  bude 

je prodávat za 400 dolarů za kus. To rozhněvalo 

radu firmy natolik, že rychlým jednáním 

a  vychytralým způsobem se Fordovi podařilo 

vyplatit několik ředitelů, čímž získal pro sebe 

58% akcií a  kontrolu nad společností. 

Na novém voze pracoval Henry a  malý tým inženýrů v  roce 1905 - 1907. Nejdříve postavili 

poloviční prototyp, který vyzkoušeli, rozebrali, znovu složili a  znovu vyzkoušeli. Poté 

postavili automobil v  reálné velikosti. Testovací jízda Fondu T  proběhla ve Wisconsinu. 

Najeli 2183km a  spotřebovali 309litrů benzínu. Což je přibližně jeden litr na sedm kilometrů. 

Tehdy to byla úsporná spotřeba. Zanedlouho 

dostal také různé přezdívky, například: Plechová 

Líza nebo Prdítko.  

Během prvního roku se prodalo 10 607 kusů. 

Automobil stál 850dolarů. Aby Ford Motor 

Company byla schopna zvládnout narůstající 

poptávku, musela změnit způsob práce. Přešla 

na metodu masové výroby. Jak napsal Ford 

“práce musí přijít za člověkem, ne člověk za 

prací”. Vymyslel pohyblivou výrobní linku. Nápad 

Obrázek 4: Ford T  1910 

Obrázek 5: Práce na montážní lince v  Highland 
parku 1914 
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jako takový už dávno existoval. Různé obdoby v  různých oborech. Americký mlynář Oliver 

Evans ji používal už v  roce 1738 nebo Eli Whitney při výrobě zbraní v  roce 1798. Nikdy 

však do té doby nebyla montážní linka takových rozměrů. Jeden z  důležitých bodů bylo 

načasování operací. V  tomto případě se Ford inspiroval u   Fredericka Winslowa Taylora. 

Dalším bodem bylo zapracovat na produktivitě. S  tím pomohl Walter Flanders, který 

rozčlenil práci do dvaceti devíti operací. Nekvalifikovaní dělníci se tak učili jen svou konkrétní 

práci kolem pohyblivého pásu. Dále se vyměnili dělníci, kteří tahali podvozek Fordu T  po 

výrobně za muže s  koněm a  rumpálem. Celkový čas výroby se stáhnul na polovinu. V  roce 

1913 bylo vyrobeno 168220 Fordů T  a  v  roce 1914 po plné automatizaci 248 307. Každých 

93 vtekin sjel nový Ford T  z  montážní linky. Henry také splnil svůj slib z  roku 1908, kdy 

prohlásil, že automobil bude stát 400 dolarů a  nyní byla nejnižší cena 260 dolarů. 

Bohužel úspěch sebou přinesl i  komplikace. Jeho dodavatelé součástek nestíhali, takže 

chyběly díly nebo poslali součástky v  natolik špatné kvalitě, že některé se nedaly použít. 

To však Forda jen motivovalo a  začal sám vyrábět většinu potřebných součástek ve svých 

firmách. Jen ty nejspecializovanější si nechal dovážet. V  roce 1927 se ukončila výroba 

modelu T  a  nahradil je Ford A . Novější, ne ten z  roku 1903. Měl úplně nový, moderní 

design a  spoustu vychytávek. 

 

 

3 . Vývoj firmy Ford Motor 
Company 
 

Společnost vznikla 16.6 .1903 v  Detroitu. 

Alexander Malcolmson byl prezidentem a  Henry 

Ford viceprezidentem. Generálním ředitelem se 

stal James Couzens. Při roztržce vedení a  Forda 

v  roce 1905, kdy odešla velká část ředitelů, 

Couzens zůstal. Henry rozšířil továrnu o  nový 

komplex za hranicemi města v  Highland parku, což bylo pětadvacet hektarů. Nechtěl 

ponechat nic náhodě a  během dalších příprav už oslovil americkou veřejnost 

prostřednictvím rozhovorů v  novinách nebo inzerátech. Pro začátek v  roce 1908 inzerát 

obsahoval deset poboček v  USA, pak také jedna v  Londýně, Paříži a  Torontu. Zde si mohli 

lidé Ford T  prohlédnout a  objednat. Dalším krokem bylo vybudování sítě dealerů v  každém 

aspoň trochu velkém městečku v  USA, kteří by měli vlastní prostory a  sloužily by jako 

vzorkovna. 

Obrázek 6: Fordova počáteční investice 
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Krátce po vzniku Ford Motor Company byla vytvořená jasná a  výstižná značka automobilky. 

Do dneška se jen trochu změnila. 

Automobily Ford se v  roce 1910 prodávaly už v  Japonsku, Španělsku i  Rakousko-

Uhersku. Ve Velké Británii, konkrétně v  Manchesteru byla založena v  roce 1911 první 

továrna mimo Spojené státy. Následoval závod v  Bordeaux roku 1913. 

V  roce 1915 se Henry nepohodl s  dlouholetým společníkem Jamesem Couzensem kvůli 

politice firmy během I . světové války a  proto James odešel. Couzens na počátku investoval 

900 dolarů a  nyní byl jeho podíl odkoupen za 29 milionů dolarů. 

Do čela společnosti se o  několik let později postavil Edsel Ford. Stalo se tak v  roce 1919. 

I  tak to byl stále Henry Ford, kdo řídil firmu a  to velmi pevně. Téhož roku byl otevřen nový 

závod v  River Rouge, asi deset kilometrů od Detroitu. K  dispozici tu byly doky, sklad rudy 

a  koksu, železniční překladiště, vysoká pec a  pece na koks. Také se tam nacházela 

slévárna o  dvanácti hektarech, což z  ní činilo tu největší na světě. Místo si vybral Henry 

velmi pečlivě, aby v  nejhorším případě mohla být úplně samostatná. Jeden problém však 

nastal. Přes dané místo totiž vedla železnice z  několika měst. Ford to vyřešil jejím 

odkoupením. 

Roku 1934 měla společnost montážní linky 

v  Německu, Španělsku, Belgii, Francii, Itálii 

a  v  Británii. 1943 zemřel Edsel Ford a  na jeho 

místo se usadil opět Henry. Nyní probíhala už 

dva roky II. světová válka a  firma se držela 

hlavně díky konstrukci vojenských vozidel 

a  letadel. Bohužel Henry už neměl dost sil řídit 

celou společnost.  

Proto v  roce 1945 naposledy odstoupil a  prezidentem se stal Henry Ford II. Bylo mu tehdy 

osmadvacet let a  jelikož byl naprosto nezkušený, přizval si na pomoc nový tým. Nebyli to 

však lidé znalí automobilového průmyslu, ale profesionální manažeři. S  novou dobou přišly 

i  nové nápady. Evropské pobočky navázaly spolupráci pro některé modely s  německým 

Volkswagenem a  japonským Nissanem, americké pobočky s  japonskou Mazdou. Objevil 

se pojem “světové auto”. Příkladem je Ford Mondeo z  roku 1993. Další velká změna přišla 

s  Worldwide Engineering Release System - světový systém výměny inženýrských 

informací, který unožňoval sdílení informací se svými kolegy po celém světe. Roku 1994 se 

stal standardním bezpečnostním vybavením všech modelů Fordu airbag. 

Obrázek 7: Továrna River Rouge 
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V  90. letech designér Mays a  technický šéf Richard P . Jones vytvořili unikátní návrhy, 

které se staly standardem automobilů Ford. 

Roku 2006 zažila firma velké finanční problémmy, 

takže odprodala akvizice Aston Martin, Jaguar, 

Hertz, Volvo a  Land Rover. Také si vzala hypotéku. 

Díky tomu se v  roce 2010 dostala firma na nejlepší 

pozici mezi třemi hlavními výrobci aut. “Velká trojka” 

ve spojených státech jsou General Motors, Ford 

Motor Company a  Chrysler.  

V  současnosti je Ford druhým největším 

producentem automobilů v  USA a  pátou největší automobilkou na světě. Nyní se Ford 

soustředí na elektromobily, hybridy a  alternativní paliva pod vedením výkonného ředitele 

Williama Claye Forda Jr., který je pravnukem Henryho Forda a  prezidentem Alana Mulally. 

 

 

4 . Vybrané modely Fordu 
 

4 .1 . Ford F  150 
 

Řada F  je k  dostání už 74 let a  stále drží přední 

příčky mezi nejvíce kupovanými vozy v  USA i  na 

světě. Dokonce je to nejprodávanější pick up 

v  Americe 45let v  řadě. Například model z  roku 

1998 - osmiválec, automatická převodovka, 4x4, 

dvoudvéřový, má pět míst k  sezení, veškeré 

čalounění je v  kůži. Toto auto nebylo vyrobeno 

pro pohodlí, ale pro práci v  terénu, kterou zvládá 

na jedničku a  jeho neustálý odbyt mluví sám za sebe. 

 

 

  

Obrázek 8: Letadlo - II. světová válka 

Obrázek 9: Ford F  150 
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4 .2 . Ford C -max 
 

Je to pětistupňový manuál, 1 .6  s  výkonem 

88kw a  náhonem na přední kola. Má 

čtyřválcový motor. Pětidvéřový rodinný vůz 

lehce zdvižený typu MPV. Výhodou je možnost 

tankování flexifuel, což znamená, že se dá 

tankovat benzín nebo ethanol v  rámci úspory. 

 

 

4 .3 . Ford Mustang Shelby GT 500 – Eleanor 
 

Je to legendární sportovní vůz, známý z  filmu 

60 sekund, kde hraje hlavní roli Nicolas Cage 

a  Angelina Jolie. Dnes se tento vůz nedá 

téměř sehnat, jelikož počet kusů je velmi 

omezen. Jeho cena se pohybuje kolem čtyř 

milionů korun. Rok výroby je 1967. Je to 

klasický americký osmiválec, s  manuální 

převodovkou. Náhon má na zadní kola. 

 
 

4 .4 . Ford Escort 
 

Tento vůz se stal nejúspěšnějším vozem automobilky Ford a  překonal i  legenda Ford T . 

Vyráběl se v  letech 1968 - 2000. Tento vůz se 

vyráběl v  mnoha úpravách. Začínal 

s  náhonem zadních kol, přešel na náhon 

předních kol a  některé modely měly náhon na 

všechna čtyři kola. Vyráběl se jako hatchback, 

kupé, kombi, pickup, sedan i  kabriolet. Celkem 

se vyrábělo sedm různých generací. Říkalo se 

jim Mark I  - VII. 

  

Obrázek 10: Ford C -max 

Obrázek 11: Ford Mustang Shelby GT 500 - 
Eleanor 

Obrázek 12: Ford Escort 
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5 . Resumé 
 

This thesis was really interesting. In the beginning it was little bit complicated to find some 

specific informations and it took me some while to find right books. Also the process of 

scheduling this thesis was complicated. I  hope in the end I  found right way to explain 

everything what I  discovered. I  learned a  lot about beginning of Ford family and about his 

company. Ford never stopped dreaming and working on his dreams to make them come 

true. Also Henry was all the time improving everything what he created. It is very inspiring 

person. In this thesis I  included my own experiences and some informations from my family 

members which love cars like me. This work gave me a  lot. 
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6 . Závěr 
 

V  této práci jsem se snažil popsat skutečnosti, které ukazují náročnost vzniku a  fungování 

vlastního podnikání. Jako příklad jsem si vybral automobilku Ford, protože mám rád tuto 

značku. Také jsem se chtěl dozvědět více informací o  tom, jak to celé bylo a  tato práce mi 

ukázala spoustu nových a  zajímavých informací o  Fondu jako společnosti, ale i  o  jeho 

zakladateli a  jeho nástupcích. Historie Fordovy rodiny je velmi zajímavá a  ambice Herního 

Forda jsou velmi inspirující. Především jeho vytrvání během mnoha nezdarů. Také je 

inspirativní, že po každém úspěchu si stanovil nové větší cíle. 

Značka ford je m  blízká i  proto, že jsme doma měli Ford F -150 a  nyní máme Ford C -max, 

proto jsem je zahrnul do výčtu několika modelů. Překvapilo mě jak velký úspěch měla řada 

F  a  jsem hrdý na to, že jsem tím autem jezdil. 

Je to jméno, které má historii, známená něco i  dnes a  kdo ví, s  čím přijde v  budoucnosti. 
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