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Úvod
Tohle téma jsem si vybral, protoţe se zajímám o auta a do budoucna bych se
chtěl o osobních autech dozvědět něco víc. O auta jsem se začal zajímat díky
tátovi, který je vyučený automechanik. Začalo to před rokem, kdyţ jsem
nevěděl na jakou střední školu se přihlásím, tak jsem se rozhodl ţe bych chtěl
být automechanik.
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1. Historie
Nejvýznamnější část historie automobilů se začala psát koncem 18. století, kdy byly uskutečněny
první úspěšné pokusy s vozidly poháněnými parním strojem. První konstruktéři byli James Watt a
Nicolas Joseph Cugnot. Jeho první parní stroj uvezl čtyři pasaţéry a jeho maximální rychlost byla
9 km za hodinu. V 19. století se neustále pouţívaly parní stroje, které se postupně zlepšovaly a
zrychlovaly. Ve druhé polovině 19. století se konstruktérům podařilo vyrobit první spalovací
motory(zaţehové motory). Nicolas Otto vyrobil první spalovací čtyřdobý motor. V roce 1885 začal
vývoj osobních automobilů u Karla Benze. Rudolf Diesel sestrojil v roce 1897 první vznětový
motor (Dieselový motor) který se do dnešního dne pouţívá. První automobil vyrobený v České
republice byl Tatra Präsident, který byl postavený v Kopřivnické vozovce (dnešní název je
automobilka Tatra). Také se tam vyrábí nákladní automobily a dokonce i Tatry na RALLY. Tatra
Präsident je automobil poháněn na spalovací motor, který byl vyrobený v České republice a je to
jeden z prvních automobilů poháněn na spalovací motor na světě. Masivní výrobu automobilů
odstartoval v USA Henry Ford. Henry Ford je také zakladatel firmy Ford. Od roku 1859 byla
zaloţena česká značka automobilů, jízdních kol i motocyklů Laurin & Klement, která byla
zaloţena v Mladé Boleslavi Václavem Laurinem a Václavem Klementem. V první světové válce
byla výroba omezena ve prospěch válečných potřeb. V roce 1925 obchodní značku odkoupil
strojírenský podnik Škoda. Škodu můţeme znát pod dnešním názvem Škoda Auto.

Obrázek 1: Parní automobil na území Čr

Obrázek 2: První automobil Tatra Präsident
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Obrázek 3: Logo Laurin & Klement

Obrázek 4: Dnešní logo Škoda Auto

1.1 Automobil jako služebník člověka
Od 18. století automobily slouţily k přepravě lidí např. do práce nebo na výlet
s rodinou, byl tu ale jeden problém, protoţe dříve nebyly asfaltové silnice tak jako
dnes, byly jen kamenné cesty, které byly nebezpečné kvůli tomu, ţe způsobovaly
časté poškození pneumatik a kdyţ pršelo tak cesty byly zabahněné coţ znamená, ţe
auta několikrát uvízly, dokonce i benzín se sháněl těţce. Benzín se musel kupovat
v plechových konvích. Ovšem od roku 1993 jsou vynalezeny čerpací stanice, které
pouţíváme do dnes, akorát teď je benzín o hodně draţší. Dříve měl automobil málo
kdo, protoţe lidé neměli na auto peníze, jelikoţ byly niţší platy, ovšem ten, kdo byl
bohatý, tak si auto mohl dovolit. V té době byl automobil v Česku za cenu 60 000 –
80 000 Kč, dnes je to za trojnásobnou cenu. V dnešní době je běţné mít auto kvůli
větší dostupnosti a vyšším příjmům, ale bohuţel je to draţší záleţitost neţ v 18.
století. Dnešní cena nového automobilu se pohybuje okolo 300 000 – 2 000 000 Kč.
Dnes se automobily pouţívají stejně jako od 18. století s tím rozdílem, ţe my
můţeme cestovat po asfaltové silnici a nemusíme po kamenné. Na silnicích dnes
také můţeme vidět nákladní automobil i autobus. Nákladní automobil slouţí např.
k přepravě zboţí do obchodů. Autobus slouţí k přepravě lidí, kdyţ chtějí jet např. z
vesnice do města.
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1.2 Henry Ford a první sériově vyráběný vůz
Henry Martin Ford byl americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu a
zakladatel firmy Ford. V 16. letech odešel z domova, protoţe jeho otec chtěl, aby byl
farmář, ale on nechtěl být farmář, tak odešel do Detroitu a tam se vyučil
zámečníkem.
Po vyučení zámečníkem se dostal do firmy Westinghouse jako opravář parních strojů
a v roce 1891 získal dobré místo ve firmě Thomase Alvy Edisona, kde se pak
vypracoval do pozice hlavního inţenýra. V té době se Ford ve svém volném čase
zabýval experimenty s benzinovými motory a stavbou vlastního automobilu. Aţ v
roce 1896 sestrojil a úspěšně vyzkoušel svůj první automobil. V roce 1899 zaloţil
svou první automobilovou firmu Detroit Automobile company, která ale brzy
zkrachovala.
V roce 1903, zaloţil společně s dalšími společníky Ford Motor Company. Jeho nová
firma dokázala za pouhých 28000 dolarů uţ za první rok své existence vyrobit aţ
1700 automobilů a několik prototypů, které přinesly jeho firmě mnoho vítězství v
automobilových závodech a několik rychlostních rekordů. S prvním rokem mohl být
vcelku spokojen, ale byl odhodlán splnit si svůj cíl a vyrobit levné kvalitní auto pro
kaţdého. V letech 1906 aţ 1908 zaváděl po několikaměsíčním vývoji výrobu
legendárních modelů N a T, které se prodávaly jen za 825 dolarů. Tím vlastně splnil
svůj daný cíl, protoţe Ford model T překonal orientaci automobilového průmyslu jen
pro bohaté. Do konce roku 1908 bylo prodáno nad tisíc kusů modelu T. Automobily
od značky Ford se vyrábějí a prodávají do dnes.

Obrázek 5: Henry Ford

Obrázek 6: Ford model T

Obrázek7: Logo značky Ford
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2. První luxusní auta
Luxus u automobilů znamená víc neţ mít v něm televizor. Opravdu luxusní auta jsou
vyrobena z nejkvalitnějších materiálů a jsou montována s velikou péčí. Jejich
povrchová úprava je prováděna nejen u vnějších částí, ale také u motoru a
mechanických převodů uvnitř auta. V začátcích byla auta časově náročnou zábavou,
nikoli spolehlivým dopravním prostředkem. Automobilismus byl koníčkem pro bohaté.
Výrobci aut se neustále pokoušeli zlepšit kvalitu a spolehlivost svých aut. Kvalita
dosáhla vrcholu v třicátých letech s výrobou modelů, jako byly Bugatti, Duesenberg a
Hispano – Suiza. Do luxusních aut řadíme i Limuzínu. Tato auta byla dokonalými
ručními řemeslnými výrobky, často upravenými

podle poţadavků zákazníka.

V dnešní době jsou auta vyráběna strojově, i kdyţ některé dokončovací práce mohou
být dělány ručně.

2.1 Jízda v luxusních autech
Přestoţe vypadají velmi odlišně a byly vyrobeny v jiném období, nabízí jak britský
Rolls – Royce Silver Ghost tak americký Cadillac z devadesátých let s luxusním
vybavením pohodlí na úrovni.

Obrázek 8: Rolls – Royce Silver Ghost

Obrázek 9: Cadillac Eldorádo
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3. Sportovní Auta (značky sportovních aut)
Sportovní auta jsou vyráběna pro rychlost. Dávají radost z jízdy a přitom mají
elegantní podobu. Většina lidí si pod pojmem sportovní auta představuje otevřené
dvousedadlové vozy, i kdyţ existují také sportovní auta uzavřená. Pro sportovní auta
je daleko důleţitější, jak vypadají a jakou rychlost dovolují, neţ kolik cestujících
pojmou. Jiţ od roku 1910 si výrobci automobilů uvědomovali, ţe některým lidem stačí
spolehlivé auto, ale jiní touţí po rychlosti. Od dvacátých let začala sportovní auta
vypadat zcela odlišně od jiných cestovních aut. Měla velké, silné motory, skryté pod
dlouhou přední kapotou, a řidičovo místo bylo blízko zadních. To umoţňovalo
snadnější projíţdění zatáček. V šedesátých letech italská firma Lamborghini zavedla
výrobní koncepci středně silných závodních aut s motorem uprostřed či vzadu.

Obrázek 10: Lamborghini Huracan

3.1 Značky sportovních aut:










Audi
Ferrari
Bugatti
Subaru
Porsche
Chevrolet
Aston Martin
Ford Mustang
A mnoho dalších……
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Obrázek 11: Audi R8

Obrázek 12: Ford Mustang GT

4. Značky Aut (dříve – dnes)
Dříve:


Tatra



Lada



Jawa



Trabant



Laurin & Klement



Mercedes - Benz



Ford Motor Company

Obrázek 13: Jawa 700

Obrázek 14: Lada 2107

Dnes:


Kia



Opel



Audi
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BMW



Škoda



Mazda



Citroën



Hyundai



Volkswagen



A několik dalších značek……

Obrázek 15: Volkswagen Passat

Obrázek 16: Audi RS 6 Avant

5. Karoserie a typy karosérií
Karoserie představuje u většiny současných automobilů jeho nosnou část. Poskytuje
prostor pro posádku a náklad a umoţňuje montáţ všech ostatních částí vozidla.

5.1 Typy karosérií
Jednoprostorové:


Motor, posádka i náklad od sebe nejsou odděleny pevnými příčkami karoserie.
Tato konstrukce se dnes jiţ nepouţívá.

Dvouprostorové:


Prostor pro motor je oddělen od prostoru pro posádku a náklad.

Tříprostorové:


Oddělené prostory pro motor, posádku i náklad
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6. Druhy motorů
Záţehový motor (spalovací motor) - motor poháněný na benzín
Vznětový motor (dieselový motor) - motor poháněn na naftu
Elektromotor

- motor poháněn na elektrický pohon

Hybridní motor

- motor poháněn na spalovací motor ale zároveň i
na elektromotor

7. Charakteristické rozměry osobních automobilů
7.1 Rozvor náprav
Vzdálenost os přední a zadní nápravy.

7.2 Rozchod nápravy
Vzdálenost středů otisků pneumatik jedné nápravy. Rozchod přední a zadní nápravy
vozidla se zpravidla liší.

7.3 Délka
Vzdálenost svislých rovin, které se dotýkají předního a zadního konce vozidla.

7.4 Šířka
Do šířky se nezapočítávají zpětná zrcátka, obrysová a směrová světla, pruţné části
apod.

7.5 Výška
Výška se měří při pohotovostní hmotnosti automobilu.
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7.6 Přední a zadní převis karoserie automobilu
Přední a zadní převis karoserie automobilu je vzdálenost od osy kola k
nejvzdálenějšímu bodu na přední a zadní části vozu.

7.7 Nájezdový úhel přední a zadní
Určuje se při maximálním zatíţení vozidla. Je to úhel mezi podloţkou a rovinou, která
je tečná k pneumatikám a neleţí pod ní ţádný bod karoserie před a za nápravou.

7.8 Světlá výška
Vzdálenost nejniţšího bodu podvozku nebo karoserie od vozovky se měří při zatíţení
automobilu maximální povolenou uţitečnou hmotností.

8. Vozy vyráběné v současnosti
Vozy vyráběné v současnosti jsou zejména elektromobily nebo vozy s alternativním
pohonem kvůli znečišťování ovzduší. Elektromobily a jiné alternativní pohony a
alternativní prostředky dopravy se budou určitě dále rozvíjet vzhledem ke globálnímu
oteplování planety.
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9. Automobil versus znečištění ovzduší
V současné době se od 20. století objevily první elektromobily. Elektromobil je auto,
které je poháněné na elektrický pohon a je mnohem šetrnější k ţivotnímu prostředí,
protoţe elektromobil nevypouští ţádné znečišťující látky do ovzduší, také je sníţeno
hlukové zatíţení vznikající při provozu vozidla a mnoţství emisí skleníkových plynů.
Elektromobil má i nějaké nevýhody např. vyšší pořizovací cena, kratší dojezd, menší
spolehlivost, nutnost více oprav, doba nabíjení atd. Elektromobil můţeme nabíjet buď
doma nebo na nabíjecí stanici. Od roku 2030 se přestanou vyrábět auta na spalovací
motory kvůli ţivotnímu prostředí, protoţe auta na spalovací motor vypouští různé
plyny, které znečišťují ovzduší a budou se vyrábět jenom elektromobily nebo jiné
alternativní prostředky. Elektromobil můţeme také znát pod americkou automobilkou
Tesla.
Její zakladatelé jsou Martin Eberhard, Marc Tarpenning Jeffrey Brian Straubel, Ian
Wright (https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil) a Elon Musk. Elon Musk je dokonce i
majitel automobilky Tesla.

Obrázek 17: Elektromobil Škoda Enyag

Obrázek 18: Tesla model S

Obrázek 19: Logo automobilky Tesla
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10. Závěr
V mé závěrečné práci jsem Vám představil všechny důleţité informace o osobním
automobilu, jeho vzniku něco o historii. Zmínil jsem hlavně, kdo vynalezl první
automobil a něco málo o automobilech v současnosti. Myslím si, ţe tyto informace se
mi budou do budoucna určitě hodit, protoţe bych se chtěl o auta zajímat. Naučil jsem
se něco nového a odnesu si skvělou zkušenost. Ještě takhle na závěr bych chtěl
poděkovat Mgr. Sabině Králové za velkou pomoc s prací.

Resumé
As the topic of my course work I chose cars. I focused mainly on the history and how
the first car was made. The first car ever was made by James Watt and Nicolas
Joseph Cugnot. I also mentioned something about the life of Henry Ford, who he was
and how he started developing a worldwide known car brand Ford. The most
interesting part of my couse work was the history. I learned a lot of new infomation
and I hope you learnt something new from my presentation, too. I would like to thank
Mgr. Sabina Králová for her great help with my work.
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