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Značka Audi, tak ako ju poznáme dnes, bola formovaná viac ako 100 rokov. Fascinujúci je fakt,
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manažérskych praktík, ako aj filozofia značky vychádza práve z histórie Audi.
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Prečo sa Audi volá Audi a jeho znak tvoria štyri
kruhy? Prečo je sídlom automobilky Ingolstadt a akú rolu zohral v histórii značky Neckarsulm? Kde hľadať počiatky technológie quattro
či Space Frame? Čím spôsobilo Audi revolúciu
v oblasti využitia dieslových motorov? Odpovede nielen na uvedené otázky nájdete v tejto publikácii, ktorá vychádza z oficiálnych informácií
automobilky.

Kopírovanie a šírenie tejto verzie je bez súhlasu
vydávateľa zakázané.
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dostupná v rôznych jazykových verziách na
www.audi.com.
Audi Club International Slovensko ďakuje
vydavateľovi za možnosť publikovania skrátenej
slovenskej verzie pre svojich členov.

Zaujímavosti o Audi sú doplnené galériou osobností, ktoré významne ovplyvnili vývoj značky.
Nájdeme tu aj ilustrovaný prehľad všetkých
modelov Audi.
Informácie v tejto knihe umožnia fanúšikom
Audi i automobilovým zanietencom poodhaliť
tajomstvo úspechu štyroch kruhov.
Prajeme vám príjemné čítanie.
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1899 – 1918 Horch …ako sa zrodila legenda
Koniec 19. storočia priniesol Európe nové výdobytky techniky a vynálezy. Laboratórne a akademické štúdie z univerzít i nové metódy výroby a manažmentu tovární vniesli do života ľudí
množstvo noviniek. Tie sa týkali aj možností mobility na vode, železnici i na cestách.
Práve cesty sa stali centrom pozornosti.
Najrozšírejnejším dopravným prostriedkom
v tomto období bol bicykel, záujem ľudí sa sústredil i na autá. Už v 19. storočí existovalo v Nemecku takmer 40 výrobcov automobilov. Jednou
z automobilových spoločností bola spoločnosť
August Horch & Cie, založená 14. 11. 1899
v Kolíne (Cologne). Jej zakladateľom bol
priekopnícky inžinier v oblasti motorových vozidiel August Horch (1868 – 1951), ktorý od
začiatku preukazoval výnimočné schopnosti na
riešenie komplexných problémov.
Ako vyučený konštruktér
motorov sa,
pochopiteľne, zaujímal o motorové vozidlá
a v roku 1896 mu bola ponúknutá práca v
spoločnosti Karl Benz v Mannheime, kde sa
čoskoro vypracoval na manažéra oddelenia motorov. Počas trojročnej praxe nazbieral dostatok
skúseností, ktoré sa rozhodol využiť pri založení
vlastnej, už spomínanej spoločnosti. Aj keď sa
spočiatku sústreďoval na opravy už existujúcich
systémov a automobilov, jeho prvé vozidlo uzrelo svetlo sveta začiatkom januára 1901. Náhon
prvého vozidla bol umiestnený vpredu, 2-valcový motor mal spoločnú spaľovaciu komoru.
Krátko na to Horch predal svoju spoločnosť
podnikateľovi v Sasku a začiatkom roku 1902 sa
presťahoval so všetkým vybavením do Reichenbachu, kde začal do praxe uvádzať svoje prevratné technológie. Horch bol prvým inžinierom
v Nemecku, ktorý aplikoval pohon hriadeľa na
kolesá, začal používať chrómovaný nikel a ľahké
zliatiny pri výrobe exponovaných častí. V roku
1904 sa mladý inžinier presťahoval do Zwickau,
kde svoju spoločnosť pretransformoval na akciovú spoločnosť. Produkcia jeho vozidiel rástla
relatívne rýchlo - od 18 vozidiel v roku 1903 na
vyše 94 vozidiel v roku 1907. Magickú stovku dosiahol o rok neskôr. Na rozdiel od prvej továrne
v Reichenbachu sa v Zwickau vyrábali len 4-valcové motory.
August Horch dal svojej spoločnosti jasne definované pravidlá. Hlavným pravidlom bolo
stavať silné vozidlá vysokej kvality. Horch veril,
že kvalitu a spoľahlivosť dokáže v
1899 - 1918 Horch - ...ako sa zrodila legenda

motošporte, ktorý ponúkal
rozsiahle možnosti publicity. Štvorvalce s výkonom
najprv 22 a potom 40 koní
mali spočiatku 2,6 l no neskôr
až 5,8-litrové objemy. Vďaka
technickým
vylepšeniam
vyhrali vozidlá z dielne Horch
niekoľko pretekov.
Napriek nesporným úspechom
a progresu začali mať členovia
vyššieho manažmentu
a vedenia akciovej spoločnosti
výhrady
voči
Horchovej
inklinácii ku „klasickému“ vedeniu spoločnosti. Horch bol
vynálezca a v prípade neúspechu sa začali objavovať intrigy a pochybnosti. Keď sa
spory vyostrili, rozhodol sa
spoločnosť, ktorú sám založil
16. 6. 1909, opustiť. Ale aj
po odchode Augusta Horcha
spoločnosť dokázala ešte
dlhé roky využívať jeho objavy
a technológie. Keďže vedenie
spoločnosti vnímalo zvuk značky Horch ako veľké
aktívum, rozhodlo sa svoje vlastníctvo poistiť.
Výsledkom bolo 26 rôznych kombinácií mena
Horch, ktoré boli zaregistrované a chránené.
Spoločnosť Horch pokračovala vo vývoji nových
áut i motorov. V roku 1914 sa portfólio skladalo
z 30-, 40-, 50- a 60-koňových jednoblokových
štvorvalcových motorov. Za zmienku stojí aj
skúška importovania motorov Daimler z Anglicka. Horch zaznamenal úspech i v oblasti verejnej
správy, kde sa vozidlá uplatnili ako policajné autá
či záchranky. Všetky projekty a progres však zastavilo vypuknutie 1. svetovej vojny.
Do roku 1918 bolo vyrobených 9 100 áut značky
Horch, čo znamenalo obrat vo výške 5,8 milióna
mariek v roku 1914 a takmer 30 miliónov mariek
v roku 1918. Spoločnosť začínala v roku 1904 so
100 zamestnancami, v roku 1918 dávala prácu
viac ako 1 800 ľuďom. Cena vozidiel Horch sa v tej
dobe pohybovala medzi 9 400 až 16 300 mariek.
Vozidlo na komerčné účely, r. 1910

1899 - 1918
August Horch Curriculum Vitae
• August Horch sa narodil
12. 10. 1868 vo Winningene,
• vyštudoval
Technickú
fakultu v
Mittweide a
neskôr praxoval vo viacerých
konštrukčných
spoločnostiach,
• v
r.
1896
nastúpil
do
spoločnosti
Benz
v
Mannheime,
• v r. 1899 si otvoril vlastnú
spoločnosť v Kolíne, neskôr sa
presťahoval do Reichenbachu,
• v r. 1904 zakladá vo Zwickau akciovú spoločnosť A.
Horch
Motorwagenwerke,
ktorú po sporoch o 5 rokov
neskôr opúšťa,
• v r. 1909 zakladá vo Zwickau spoločnosť Audi Werke,
• v r. 1912 - 1914 zaznaAugust Horch menávajú jeho vozidlá sériu
víťazstiev v rôznych pretekoch,
• v r.1920 sa presťahoval do Barcelony, kde pôsobil ako nezávislý poradca v oblasti motorového
konštruktérstva,
• v r. 1922 mu bol udelený čestný doktorát na
Univerzite v Braunschweigu,
• v r. 1932 sa stáva členom správnej rady Auto
Union v Chemnitzi, v Munchenbergu,

• v r. 1945 sa po sérii sťahovaní usádza
v Munchenbergu,
• v r. 1945 - 1950 participuje na znovuobnovení
Auto Union v Ingolstadte,
• 3. 2. 1951 umiera v Munchenbergu, pochovaný
je v rodnom Winningene.
August Horch je zaslúžene považovaný za
priekopníckeho
automobilového
inžiniera.
Od začiatku svojej kariéry významne prispel k
riešeniu závažných technických problémov a
otázok pri zrode prvých automobilov. Svojimi
vynálezmi a implementáciou nových materiálov
a technológií sa Horch stále snažil dostať automobily na úroveň, na ktorej by ľudia mohli autá
využívať neobmedzene. V roku 2000 mu jeho
nespochybniteľné zásluhy pri vývoji automobilov vydláždili cestu do Automobilovej siene slávy
(Automotive Technology Hall of Fame) v americkom Detroite. V roku 2003 sa jeho meno dostalo
aj do Európskej siene slávy v Ženeve.
Povahové črty Augusta Horcha v mnohom pripomínajú aj novodobý charakter automobilky
Audi. Prinášanie inovácií, dlhodobé výskumy
a štúdie, zlepšovanie technológií, maximálny
dôraz na kvalitu, nadšenie a vášeň pre automobilizmus – to všetko a ešte oveľa viac dnes automobilka Audi reálne využíva pri napĺňaní svojich
cieľov.

Firemná kronika
1899 Založenie August Horch & Cie, 14. 11. v
Kolíne
1902 Založenie August Horch & Cie Motor und Motor - wagenbau, 3. 3. v Reichenbachu
1904 Založenie August Horch Motowagenwerke AG, 10. 5. v Zwickau
1918 Meno spoločnosti zmenené na Horchwerke AG Zwickau, 16. 2. (kapitál 3
milíony mariek)
Prvý automobil Horch sa na cestách objavil v
januári 1901. Do 31. 12. 1918 bolo vyrobených

Audi 14/35 PS Type C Phaeton, 1913

približne 9 100 automobilov. Spoločnosť vyrábala len podvozky, karosérie boli dodávané externými partnermi. Do roku 1918 vzrástol obrat firmy
na 30 miliónov mariek.
V roku 1904 zamestnávala spoločnosť 100 ľudí.
V roku 1918 toto číslo vzrástlo na 1 800.
Cena automobilov Horch sa pohybovala v rozmedzí 9 400 - 16 300 mariek.
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1899 – 1918 Vznik Audi
August Horch dokázal len mesiac po svojom odchode z Horchwerke nahromadiť kapitál 200 000
mariek a 16. 6. 1909 zaregistroval na súde novú
s. r. o. To však ihneď vyústilo do súdneho sporu,
v ktorom súd Horchovi zakázal používať jeho
vlastné meno ako značku. 25. 4. 1910 však súd vo
Zwickau zaregistroval úplne novú značku – Audi
Automobil-Werke m.b.H. Táto firma začínala
presne ako podnikateľské prvotiny Augusta Horcha – opravovaním vozidiel. Kvalitná práca a reputácia majiteľa však pomáhali spoločnosti rýchlo
napredovať. Presvedčenie Horcha, že len kvalitné
materiály a dlhodobá spoľahlivosť dokážu značke
priniesť úspešný imidž, bolo aj tu kľúčovým faktorom úspechu.
Prvé Audi opustilo továreň v Zwickau v lete
r. 1910. Meno majiteľa i značky Audi bolo na
každom plagáte či inzeráte a prinášalo predaju
obrovskú podporu. Horch takmer okamžite začal
s aktivitami v motoršporte, ktorý bol v tej dobe
ostro sledovaný verejnosťou. Jedno z prvých Audi
vyhralo Swedish Reliability Trial (Švédsky test
spoľahlivosti). V máji 1911 sa samotný Horch
postavil vo svojom Audi na štart preslávených
pretekov Austrian Alpine Run (Rakúske alpské
preteky), v ktorom len 10 zo 75 áut dokončilo
preteky bez penalizácie. 2 250 km náročného
alpského terénu najlepšie zvládol August Horch.
O rok neskôr sa na alpských pretekoch zúčastnil
už celý tím Audi (3 autá). V roku 1914 všetkých
päť zúčastnených Audi dokončilo preteky bez penalizácie, čo prinieslo tejto značke obrovskú publicitu a úspech. Noviny vtedy napísali: „Výsledok
je obrovským úspechom nemeckej značky Audi,
ktorá štartovala s piatimi vozidlami a všetky z
nich prešli cieľom bez jedinej penalizácie. Tento
úspech Audi však nie je prekvapením, už minulý
rok vozidlá Audi dosiahli tie najlepšie výsledky.“
Podobne ako v prvých spoločnostiach označoval
Horch svoje modely veľkými písmenami,
začínajúc písmenom A v roku 1910. Do prepuknutia vojny opustil továreň Audi model E. V tom
čase už v Audi pracoval známy konštruktér motorov Hermann Lange. Všetky modely mali 4-valcové motory s výkonom 14/35 koní.
Avšak predajnosť a obchodné výsledky prichádzali
pomaly, čomu sa tešili konkurenti z HorchWerke.
Napriek víťazstvám v Alpine Run zamestnávala
spoločnosť Audi v r. 1914 290 ľudí, ktorí vyrobili
225 vozidiel za rok.

1899 - 1918 Vznik Audi

V tom čase hlavný kapitál do firmy prinášali
rodiny Leonhardt a Fikentscher, ktoré dali Horchovi voľnosť pri určovaní cieľového segmentu
značky. Schyľovalo sa k vojne a 1. 1. 1915 bola
spoločnosť pretransformovaná na akciovku
Augiwerke AG s kapitálom pol milióna mariek.
Riaditeľom predaja bol Horch, technickým
riaditeľom Lange, Werner Wilm pokrýval administratívu a technický dizajn mal na starosti Erich
Horn. Až do prepuknutia vojny tak značka Audi
stála na 3 ľuďoch.
Celková produkcia Audi v rokoch 1910 - 1918
bola 2 130 áut, v roku 1914 zamestnávalo Audi
543 ľudí. Prvé Audi, ktoré opustilo továreň, sa
predávalo za cca 8 500 mariek.

1899 - 1918

Ako však značka Audi vznikla?
Tu je vyjadrenie Augusta Horcha:
„Nebolo nám dovolené podnikať pod značkou
August Horch, hoci to bolo moje vlastné meno!
Nestrácali sme čas a spolu s priateľmi z holdingu
sme zorganizovali stretnutie v apartmáne Franza
Fikentschera. Strávili sme nejaký čas vymýšľaním
nových mien. Vedeli sme, že nemôžeme stretnutie ukončiť bez toho, aby sme našli nové meno
našej značky. Neviem vám ani presne povedať,
koľko čudných a nepravdepodobných mien sme
navrhli. Jeden z Franzových synov sedel v rohu
izby a trápil sa s úlohou do školy, aspoň to pred -

stieral. V skutočnosti však počúval našu debatu.
Viackrát to vyzeralo tak, že chce niečo povedať,
no stiahol sa a pokračoval v práci. Zrazu z ničoho
nič vybuchol ako vulkán, otočil sa k svojmu otcovi
a povedal: Otec, audiatur et altera pars! Nebolo
by dobré volať značku Audi namiesto Horch? Tieto slová nám vyrazili dych a zároveň nás očarili.“
Poznámka: latinský výraz audé (počúvať) je
prekladom priezviska Augusta Horcha.
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Firemná kronika
1909 August Horch Automobilwerke GmbH
bolo založené 16.7. v Zwickau po tom,
čo August Horch opustil Horchwerke AG spoločosť, ktorá niesla jeho meno.

Prvé Audi opustilo výrobné linky začiatkom leta
1910. Do roku 1914 bolo vyrobených 753 áut.
Celkový počet vyrobených vozidiel Audi od roku
1914 do 31. 12. 1918 dosiahol cifru 2 130.

1910 Po prehranom súdnom spore mení
spoločnosť názov na Audi AutomobilWerke m.b.H. so sídlom v Zwickau.

V roku 1909 zamestnávala spoločnosť 33
zamestnancov. V roku 1918 tento počet vzrástol
na 543.

1904 Založenie August Horch Motowagenwerke AG 10. 5. v Zwickau

Cena prvého Audi v roku 1910 dosiahla výšku
8 500 mariek.

1915 Reorganizácia spoločnosti na akciovú
spoločnosť Audiwerke AG (21.1.) so sídlom v Zwickau a základným imaním 1,5
milióna mariek.

1

2

1899 - 1918 Audi - prehľad modelov

1899 - 1918

3

4

5

August Horch

1 Audi Type A 10/22 hp, Phaeton, 1910
2 Audi Type G 18/22 hp, Landaulet, 1920
3 Audi Type B 10/28 saloon, 1913
4 Audi Type C 14/25, Phaeton, 1914

6

5 Audi Type C 14/25, Landaulet, 1913
6 Audi Bt truck, 1913
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1899 – 1918 Vplyv značiek
Wanderer a DKW na históriu
Audi

1

Ďalšia história značky Audi nepochybne súvisí
s históriou ďalších značiek na trhu. Značka Horch
už bola opísaná, no dôležitú rolu v histórii Audi
zohrali aj značky Wanderer a DKW i ľudia, ktorí
stáli za ich vznikom a rozvojom.

Wanderer
15. 2. 1885 založili dvaja mechanici Johann B.
Winkelhofer a Richard A. Jaenicke spoločnosť
na opravu bicyklov v Chemnitzi. Keďže dopyt po
bicykloch stúpal, spoločnosť začala predávať bicykle vlastnej výroby, ktoré od roku 1896 niesli
značku Wanderer Fahrradwerke AG. Hoci od roku
1904 začala továreň produkovať písacie stroje
pod značkou Continental, bicykle však ostali
primárnym produktom. Technologický pokrok
prinútil inžinierov k vývoju motocykla a prvý kus
opustil továreň v roku 1902 s jednovalcovým,
vzduchom chladiacim motorom s výkonom 1,5
konských síl. Motocykel v tej dobe vážil asi 45
kg a dosahoval max. rýchlosť 50 km/h. Wandere
ako prvý predstavil verejnosti odpruženú prednú
vidlicu, ktorá sa stala pri zvyšujúcej sa maximálnej rýchlosti nevyhnutnosťou.
Úspechy Wandereru v motocyklovom odvetví
núkali možnosť otvoriť dvere automobilového
priemyslu. Práce na prvom aute začali v roku
1903, prvé auto uzrelo svetlo sveta v septembri 1906. Bol to 12-koňový dvojvalec pre 2 osoby, ktorý však ničím nevyčnieval nad konkurenciou. Druhé vozidlo z roku 1911 však už bolo
úspešnejšie. V roku 1913 otvoril Wanderer novú
továrenskú halu na výrobu áut s označením Type
W 3. Bol to jeden z najúspešnejších konceptov
malého auta s prezývkou Puppchen (Bábika).

2

3

4

Do roku 1918 Wanderer vyrobil viac ako 10 000
motocyklov a 2 800 áut. Motocykel v tej dobe
stál cca 750 mariek, auto značky Wanderer 3
800 mariek.
_____________________
1 Fabrika Winklhofer a Jaenicke, Chemnitz, 1887
2 Wanderer 4 hp, 1914
3 Wanderer W3 Puppchen, prototyp, 1911
4 Wanderer W3 5/12 hp, Type H, 1913

1899 - 1918 Vyplv značiek Wanderer a DKW na históriu Audi

1899 - 1918

DKW
Jőrgen Skafte Rasmussen sa narodil v Dánsku roku
1878, no už ako malý sa s rodičmi presťahoval
do Nemecka. Tu aj vyštudoval inžinierstvo. V roku
1902 sa usadil v Chemnitzi, kde založil firmu so
spoločníkom Ernstom. O štyri roky neskôr kúpil
Rasmussen textilnú továreň v Zschopau, kam
presťahoval všetko vybavenie. Spoločnosť sa
zaoberala výrobou a opravou rôznych prístrojov,
ako sú napr. mechanické násypníky, systémy pre
ohrievače a pod. Špecializácia na parné technológie ponúkla Rasmussenovi možnosť realizovať
sa aj v automobilovom priemysle. V roku 1912
začal vyrábať blatníky, zapaľovacie systémy,
protišmykové reťaze atď. V tom istom roku sa
firma premenovala na Zschopauer Maschinenfabrik J. S. Rasmussen.
V roku 1916 začal Rasmussen experimentovať
s parou ako pohonom pre automobily. Počas vojny zamestnal dánskeho inžiniera Mathiesena,
ktorý skúsenosti s konštrukciou áut poháňaných
parou získal v USA. Nedostatok pohonných hmôt
spôsobil, že parný pohon sa stal v oblasti automobilizmu veľmi zaujímavým. Ako prvé sa vybudovalo nákladné a neskôr osobné auto. Ich motory poháňala priamo para, ktorá viedla do ich
2-valcových motorov. Tieto projekty štedro dotovalo ministerstvo vojny, avšak vozidlá mali príliš
veľa nedostatkov (veľká váha, nízka rýchlosť,
vysoká spotreba vody). Po vojne boli tieto projekty pozastavené, no Rasmussen stále veril,
že ich čas ešte len príde. Preto nechal na súde
zaregistrovať značku DKW (Dampfkraftwagen –
Parou poháňané vozidlo).
Jőrgen Skafte Rasmussen hrá v histórii nemeckého automobilového priemyslu dôležitú úlohu.
Svojimi nákupmi a prepojením podnikov ovplyvnil vývoj mnohých podnikov a firiem.
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5 Jőrgen Skafte Rasmussen, (1878 - 1964)
6 Budova, v ktorej vyvinuli prvé “parné auto”
7 Test “parného auta”, Zschopau, 1918
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1919 – 1932 Rast medzi infláciou a ekonomickou
krízou – z dielne k výrobným linkám
Po ukončení vojny Versailleskou zmluvou začal
automobilový priemysel opäť produkovať automobily pre civilistov. Modely spred začiatku vojny
boli takmer ihneď k dispozícii. Nemecká mena
stratila svoju hodnotu, čo spôsobilo obrovský
boom v exporte nemeckých automobilov, ktorý
zastavila až inflácia v roku 1923.
Od vojny však bolo možné registrovať aj aktivitu
dovozcov áut do Nemecka, čo nútilo nemeckých
výrobcov neustále inovovať a vylepšovať ich modely. Zákazníci žiadali výkonnejšie autá, no neakceptovali neúmerné zvýšenie nákladov. Automobilky boli nútené nájsť nové výrobné metódy
a väčšina z nich vrátene Horch, DKW a Wandere
prešla v rokoch 1925 až 1929 k pásovej výrobe,
čo viedlo k zdvojnásobeniu produkcie.
V tej dobe ale neexistovala na trhu spoločnosť
s kapitálom na prestavbu továrne. V roku 1928 až
70 % áut bolo zakúpených na splátky, čím sa automobilový priemysel stal veľmi zaujímavým pre
najväčšie banky. Vzhľad ulíc miest sa začal meniť.
Populácia automobilov vzrástla z 420 000 v roku
1924 na 1 200 000 v roku 1928. Kone boli na
ústupe a mobilitu v mestách zabezpečovali autá,
autobusy, električky, motocykle a bicykle. Dominantnými boli malé automobily a motocykle.

Horch – kvalita a kvantita
V roku 1920 prevzal väčšinu akcií v Horchwerke AG Dr. Straus, majoritný akcionár v berlínskej spoločnosti na výrobu leteckých motorov.
Keďže výroba lietadiel bola po vojne zakázaná,
Dr. Straus sústredil svoj kapitál a aktivitu práve
do automobilky Horch. Tá postupne zamestnala
expertov z automobilovej i leteckej brandže. Dr.
Moris Straus plánoval stratégiu značky – Horch
mal v automobilizme predstavovať luxusnú
špičku na trhu. Pri výrobe takých veľkých a kvalitných áut bolo nevyhnutné použitie modernejších
technológií a materiálov.
Avšak kapitál Dr. Strausa ani zďaleka nestačil
na financovanie toľkých projektov a mašinérie.
Veľkú časť akcií preto prevzali dve banky, ktoré
neskôr zohrali úlohu pri formovaní Auto Unionu.
Po vojne opúšťalo výrobné linky 6 modelov osobných a 3 modely nákladných áut. Všetky pochádzali z predvojnového obdobia. Hlavný dizajnér
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Horch 670, sports convertible, 1932

Paul Daimler začal do modelov vnášať veľa noviniek. Napr. motor Horch bol prvýkrát zmontovaný ako jedna jednotka pripravená ihneď na
inštaláciu. Dizajnové vylepšenia vzbudili veľký
záujem verejnosti, menil sa aj znak firmy, ktorým
sa stalo veľké písmeno H v tvare kráľovskej koruny. Veľa noviniek z dielne Horch, ako napr. brzdy
na všetkých kolesách, chladiaci systém s automatickým termostatom, vákuový servo-asistent
atď. predbehlo dobu.
V roku 1929 odchádza Paul Daimler do dôchodku. Počas jeho éry bolo postavených viac ako
7 000 osemvalcových áut – číslo, o ktorom ostatné automobilky mohli len snívať. Jeho nástupca
Fritz Fiedler upravil predajný program. Radový
osemvalec bol dostupný v troch prevedeniach
– 4 l (80 koní), 4,5 l (90 koní) a 5 l (100 koní).
To všetko v krátkom i dlhom prevedení s ôsmimi
rôznymi modifikáciami karosérie. Autá Horch ostávajú naďalej špičkou, čo potvrdzujú nové modely Type 470 so 6-litrovým V12 motorom. Novou
vlajkovou loďou sa stáva Type 670 a Type 600.
Kľúčovým trhákom bol len trojokenný Type 670,
ktorého cena sa v roku 1932 pohybovala medzi
24 000 a 26 000 mariek. Horch v tejto dobe
predstavoval vrchol luxusu v nemeckom automobilovom priemysle.
V roku 1932 bol kapitál spoločnosti Horchwerke
AG 5 miliónov mariek. V období 1922 - 1932 bolo
postavených 15 000 automobilov Horch, z toho
12 000 s osemvalcovým motorom, čo znamená
priemer 1 300 áut ročne. Ročný obrat dosahoval
23 miliónov mariek a spoločnosť zamestnávala
2 400 zamestnancov. V roku 1932 dosiahol
Horch 44 %-ný podiel na trhu s motormi nad
4,2 litra. Najznámejšími modelmi boli: Phaeton,
town coupé, 350 Pullman saloon, Type 375, 400,
500 a 670.

1919 - 1932
Wanderer

DKW – ukutie Auto Union

Vojna priniesla Wandereru kapitál. Jeho motocykle i autá boli používané v nemeckej armáde.
Po vojne sa Wanderer stal výrobcom s najširším
portfóliom dopravných prostriedkov – bicyklov, motocyklov i automobilov. Získal si lojálnu
skupinu zákazníkov, ktorým sa páčil konzervatívny dizajn i tradícia značky a ktorých neinteresovali svetoborné objavy v automobilizme.
Po presťahovaní továrne do Siegmaru sa v roku
1928 firma rozhodla pre modernizáciu. Nadviazala spoluprácu so známym dizajnérom Ferdinandom Porsche, ktorý mal s Wandererom
spolupracovať na niekoľkých projektoch.

Rasmussenenovo DKW sa po vojne začalo
koncentrovať na výrobu motocyklov a bicyklov
poháňaných malými motormi a motorčekmi.
Rasmussen vďaka svojmu kapitálu odkúpil
množstvo firiem vyrábajúcich rôzne komponenty,
ktoré sa ihneď stali dodávateľmi na výrobu DKW.
Táto značka sa čoskoro začala interpretovať ako
„Das kliene Wunder“ – malý zázrak, a to najmä
zásluhou úspechov motocyklov. Rasmussen mal
veľký talent a kontakty na spájanie tých správnych
ľudí. Vďaka skvelému prehľadu o technických faktoroch a výborným komerčným a marketingovým
schopnostiam sa motorky DKW stali bestsellerom. Napríklad v r. 1924 DKW ako prvé ponúklo
nákup motorky za mesačné splátky vo výške 10
mariek, čo mu prinieslo obrovské čísla v predaji.
Motorky preslávili DKW, ktoré sa pre skvelú
kvalitu a rozsiahlu predajnú sieť stalo najväčším
výrobcom motoriek na svete. DKW sa, samozrejme, darilo aj v motošporte, kde získalo množstvo
trofejí.

Napriek veľkým úspechom a tradícii v motocyklovej brandži sa Wanderer v roku 1929 rozhodol
opustiť toto odvetvie. Niektoré z jeho modelov prevzala slávna česká spoločnosť Janeček,
čo bolo začiatkom úspešnej značky JAWA
(Janeček-Wanderer). Ďalšie modely boli predané
spoločnosti NSU, ktorej história tiež významne
doplní históriu Audi.
Wanderer aj po vojne ponúkal model Puppchen
(Bábika), ktorý v roku 1924 vynovil. Známym
bol aj model Type W 8. Dopyt po veľkých autách
však prinútil Wanderera k projektu Type W 10 so
4-valcovým 1,5 litrovým motorom, 4 sedadlami
a výkonom 30 koní. Neskôr ho doplnil model W
11.
Wanderer sa po vojne začal zapájať do
motoršportu, zúčastnil sa veľkého množstva
pretekov a súťaží. Dosiahol niekoľko veľkých
úspechov, ako napríklad celkové víťazstvo v Alpine Run r. 1931.
V dvadsiatych rokoch 20. storočia Wanderer
ročne predával takmer 3 500 áut. Ich hlavnou
výhodou bola cena. Model W 8 sa predával za
7 300 mariek, väčší model W 19 za 6 000. Vo
svojej kategórii zastával Wanderer 10 %-ný podiel na trhu. Automobilka Wanderer bola v r. 1932
predaná novovznikajúcej platforme Auto Union.
Výrobné haly si Auto Union vzala na lízing na 10
rokov.

Rasmussen ako vždy experimentoval v oblasti automobilov. Prvým vynálezom bolo auto s
elektromotorom a výkonom 1,5 koňa, ktoré vo
vylepšenej verzii predstavil na berlínskom autosalóne v r. 1923. Tieto elektrické autá sa vyrábali
pod značkou DEW a do r. 1932 sa ich predalo viac
ako 10 000 kusov.
Rasmussen vybudoval predajnú sieť sústreďujúcu
sa na malé autá. Dopyt po veľkých autách malo
pokryť väčšie vozidlo, ktoré označil ako „špeciálnu
triedu“. Avšak záujem o ne začal pomaly upadať.
Po tom, čo Rasmussen kúpil Audiwerke, dal dizajnérom za úlohu zostrojiť len za 6 týždňov
malé auto s predným náhonom. O 36 dní neskôr
uzrelo svetlo sveta auto, ktoré sa na berlínskom
autosalóne preslávilo ako DKW Front. Svojou cenou 1 685 mariek to bolo najlacnejšie auto na
trhu. Začalo sa vyrábať r. 1931 v továrni Audi v
Zwickau. Do roku 1932 sa vyrobilo 5 000 DKW
s predným náhonom.
V roku 1928 Rasmussen kúpil Audiwerke
AG. Pri jeho expanzii začal spolupracovať so
Štátnou bankou Saska, ktorá vlastnila okrem 25
%-ného podielu DKW aj podiely v Horchwerke.
Drážďanská banka ponúkla na predaj automobilovú divíziu Wanderera. Začala sa tak črtať zaujímavá situácia.
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Audi
V povojnovom období sa Audi vrátilo k výrobe
ľahkých nákladiakov a civilných vozidiel v dvoja šesťvalcovom prevedení. Inflácia sa Audi
priveľmi nedotkla a Audi ostalo stredne veľkou
spoločnosťou vyrábajúcou kvalitné vozidlá.
Finančná situácia sa však v r. 1925 zhoršila,
a tak Audi poslúchlo radu Štátnej banky v Sasku
a predalo akcie J. S. Rasmussenovi, majiteľovi
DKW, ktorý sa práve vrátil z USA, prinášajúc nové
technológie na výrobu 6- a 8-valcových motorov.
Rasmussen začal vyhľadávať výrobcov, ktorí by
tieto technológie prebrali. V roku 1931 sa dokonca rozhodol vyrábať model DKW v Audi továrni v
Zwickau. Po smrti hlavného dizajnéra Langeho
prevzal jeho prácu Erich Horn a neskôr Heinrich
Schuh, ktorý predstavil prvý osemvalec Audi r.
1927.
Od roku 1923 začalo Audi používať nové logo,
ktoré vzišlo z verejnej súťaže. Nad názvom Audi
bol umiestnený segment zemegule, z ktorého
vytŕčala číslovka 1. Toto logo sa prestalo používať
až v roku 1940.
Prvým z povojnových modelov bol typ K predstavený na berlínskom autosalóne v r. 1921. Bolo
to prvé sériovo vyrábané auto v Nemecku s volantom na ľavej strane. Výsledky a správy z polície
i štatistiky z USA potvrdili výhodnosť umiestnenia volantu na ľavej strane, preto sa Audi rozhodlo tento štýl používať pri všetkých modeloch, čím

zanechalo konkurenciu ďaleko v úzadí. O 2 roky
neskôr 75 % konkurencie ešte stále používalo
riadenie na pravej strane.
Nový model K bol elegantným športovým autom.
Novinkou bola možnosť odstránenia volantu pri
nastupovaní a vystupovaní. Palivová nádrž pojala až 125 litrov paliva. Ďalšou zvláštnosťou
bola motorom poháňaná pumpa na dofukovanie
spustených či prepichnutých kolies.
Nástupca modelu K bol predstavený na berlínskom autosalóne v roku 1923. Bol to prvý 6-valec
Audi, ktorý mal navyše veľa vylepšení. Medzi
najväčšie inovácie patril prvý hydraulický brzdový
systém v Nemecku.
V roku 1927 Audi uvádza na trh prvý osemvalec
označený písmenom R s výkonom 100 koní
a maximálnou rýchlosťou 110 km/h. Veľkou
výhodou typu R, označovaného aj ako Imperátor, bola jeho veľkosť ponúkajúca luxus v podobe
priestoru, kvalitné prevedenie a skvelý motor.
Napriek tomu optimalizácia výroby a nových materiálov znížila cenu tohto modelu v porovnaní
s jeho predchodcom.

Avšak, kapitál Dr. Strausa ani zďaleka nestačil na
financovanie toľkých projektov a mašinérie. Veľká
časť akcií bola preto prevzaná dvomi bankami,
ktoré neskôr zohrali úlohu pri formovaní Auto
Union.
Po vojne opúšťalo výrobné linky 6 modelov osobných a 3 modely nákladných áut. Všetky pochá-
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Továreň Audiwerke AG, 1930

Po prevzatí Audi Rasmussenom v roku 1928 sa
do áut začali montovať osemvalce vyrobené na
technike dovezenej z USA. Prvý model s týmto
motorom bol model Zwickau s výkonom 100
koní, o rok neskôr 6-valcový Dresden s výkonom
75 koní.

1919 - 1932

Rasmussen chcel naďalej čo najviac využiť potenciál továrne DKW v Berlíne. Črty malého auta
DKW, ktoré vyrábal, preniesol do Audi a označil
ho Audi Type P. Tento model využíval 4-taktný
motor s objemom 1 liter kúpený od Peugeotu.
V rokoch 1921 až 1932 bolo vyrobených 2 500
áut značky Audi s priemernou ročnou produkciou
200 áut, čím vo svojej kategórii dosiahlo len minoritný podiel 3,7 %. V roku 1925 zamestnávalo
Audi 370 ľudí, o 5 rokov neskôr už len 170. Modely Audi sa snažili zaradiť do veľkej luxusnej triedy.
Šesťvalec M stál cca 22 300 mariek, konkurenčný
Maybach 25 000. Najznámejšími modelmi boli
Type C, E, K, R (Imperátor), SS Zwickau, Type T
Dresden, Type P a Type M.
Dobový plagát promujúci značku Audi

Audi Type R Imperator, 19/100 hp, r. 1927

Audi Type SS Zwickau, r. 1929

Firemná kronika
1928 J. S. Rasmussen prevzal 20. 8. väčšinu
akcií Audiwerke AG.

Počet zamestnancov spoločnosti klesol z 370
v roku 1925 na 169 v roku 1930.

1929 Rasmussen kupuje aj zvyšok akcií. Celková
hodnota 2 600 000 ríšskych mariek.

Ceny vozidiel Audi sa dostali na úroveň veľkých
luxusných áut. Na porovnanie, šesťvalcový Type
M stál 22 500 mariek, Maybach, vtedajšia špička
na trhu, s porovnateľnými špecifikáciami stál
25 000 mariek.

1932 26. 6. bola spoločnosť Audiwerke AG
zlikvidovaná a za začlenená
do Auto Union AG.
V rokoch 1921 až 1932 bolo vyrobených 2 500
áut značky Audi, čo predstavuje ročnú produkciu
200 áut. Podiel značky na nemeckom trhu a vo
svojej kategórii bol 3,7 %.

Vďaka zmenám dizajnu a konštrukčných metód
sa podarilo dostat cenu na 16 575 (model Imperator, r. 1927) resp. 12 950 mariek (model
Rickenbacker).
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1932 - 1945 Znak štyroch kruhov
Auto Union AG, Chemnitz
Spoločnosť Auto Union AG bola založená na
základe iniciatívy Národnej banky Saska, ktorá
vlastnila až 97 percent. 29. 6. 1932 Audiwerke
AG, Horchwerke AG, Zschopauer Motorenwerke
J.S. Rasmussen AG spojili svoje sily a sfúzovali do
Auto Union AG. V ten istý deň bola uzavretá zmluva o odkúpení automobilovej divízie spoločnosti
Wanderer. Nový manažment tvorili Dr. Richard
Bruhn, J. S. Rasmussen, Klaus Detlof von Oertzen
a Dr. Carl Hahn.
Zakladajúce spoločnosti si ponechali svoje
značky. Auto Union AG v Chemnitzi sa okamžite
stal druhou najväčšou výrobnou spoločnosťou
v Nemecku. Nové logo Auto Union, prepojené
štyri kruhy, symbolizovalo prepojenie 4 značiek.
Avšak vzhľadom na rozdielnosť značiek a ich
produktov trvalo tri roky, kým sa všetky procesy
a charakter Auto Union vyčistili a zoptimalizovali.
DKW bolo svetoznámym výrobcom motocyklov a
malých automobilov. Audi a Wanderer predávali autá v strednej triede, no Audi malo ambície
postúpiť o triedu vyššie. Horch bol lídrom na trhu
luxusných áut.
Od svojho založenia sa Auto Union snažil využiť
výhody jednotlivých automobiliek, znižovať
náklady, optimalizovať procesy. Prvou novinkou,
ktorá sa dotkla Auto Union, bola aerodynamika
a testy vo veterných tuneloch.

1932 - 1945 Znak štyroch kruhov

Od roku 1935 bol kompletný technický dizajn
a testovanie koordinované centrálnymi oddeleniami v Chemnizti. Keďže továreň Audi v Zwickau bola upravená na výrobu malých áut DKW,
väčšina nových modelov Audi bola vyrábaná
v neďalekej továrni Horch.
Spoločnosť Auto Union AG existovala 16 rokov,
z toho 6 rokov počas vojny, tri roky trvala likvidácia .Mala tak len 7 rokov na to, aby dokázala svoje
kvality. Boli to však časy rýchleho rozvoja automobilizmu. Väčšina automobiliek produkovala
na zákazku, Auto Union ako prvá začala masovú
produkciu modelom DKW F 8. V roku 1936 bol
v centrále navrhnutý model DKW F 9, ktorý mal
za úlohu konkurovať prichádzajúcemu ľudovému
autu z dielne Volkswagen.
Auto Union mala v roku 1932 kapitál vo výške
14,5 milióna mariek. Ku koncu r. 1943 to bolo
30 miliónov mariek. Spoločnosť dávala prácu
vyše 23 000 ľuďom a jej brány opustilo viac ako
67 000 áut a 59 000 motoriek. Celkový podiel na
trhu motocyklov predstavoval v r. 1938 viac ako
35 %, na automobilovom trhu 23,4 %, export
tvoril 27 %. Auto Union sa taktiež stala jedným
z hlavných dodávateľov dopravných prostriedkov
pre verejnú správu.
Rozkazmi č. 124 a 126, vydanými Sovietskym
vojenským aparátom v Nemecku (SMAD), bola
spoločnosť Auto Union AG 30. 10. 1945 vyvlastnená. V roku 1948 bol jej názov vymazaný z obchodného registra.

Sídlo Auto Union AG, Chemnitz

1932 - 1945
1
2

1 Dobový plagát promujúci vzink Auto Union
2 Výrobná linka Wanderer, mesto Siegmar

Firemná kronika
1932 So spätnou platnosťou bola v Chemnitzi
k 1. 11. 1931 vytvorená spoločnosť Auto
Union AG spojením Zschopauer Motorenwerke J. S. Rasmussen AG (DKW), Horch
werke AG a Audiwerke AG. Auto Union AG
taktiež preberá spoločnosť Wanderer
Werke. Celkový kapitál Auto Union AG dosiahol výšku 14,5 milióna mariek.
1943 Kapitál spoločnosti dosahuje k 31. 5. hodnotu 20,3 milióna mariek.
1943 Kapitál spoločnosti dosahuje k 31. 10.
hodnotu 30 miliónov mariek.
Zo dňa na deň sa Auto Union stáva druhým
najväčším producentom áut v Nemecku. Počas
nasledujúcich 6 rokov sa jej produkcia zvýšila takmer 4-násobne. Jej konsolidovaný obrat sa zvýšil

zo 65 na 276 miliónov mariek. Počet zamestnancov narástol z 8 000 na 23 000. Ročná produkcia
motocyklov vzrástla z 12 000 na 59 000. Výroba
áut narástla o 17 000 na 67 000. Do roku 1938
sa produkcia áut značky Horch zdvojnásobila.
Wanderer spustil produkciu áut a predaj DKW
narástol desaťnásobne.
Na trhu s motocyklami dosiahla Auto Union v r.
1938 podiel 35 %, na automobilovom trhu to bol
podiel 23,4 %. Celkovo tvorila produkcia Auto
Union až 27 % exportu motorových vozidiel.
Auto Union sa stala dodávateľom aj do verejného
sektoru.
Rozkazmi 124 a 126 vydanými Sovietským vojenským úradom 30. 10. 1945 bola spoločnosť Auto
Union AG vyvlastnená. O tri roky neskôr bol jej
názov vymazaný z obchodného registra.
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Audi 1932 - 1945
Ešte pred založením Auto Union navrhli dizajnéri Audi nový model s predným náhonom a
6-valcovým motorom. Najideálnejším typom sa
zdal byť motor Wanderer navrhnutý Ferdinandom Porsche, ktorý vážil len 130 kg. Tvorcovia sa
snažili model Audi Front navrhnúť tak, aby mal
čo najmenšiu hmotnosť. Audi Front bolo predstavené na berlínskom autosalóne v roku 1933.
Zákazníci Audi mali v tom čase záujem najmä o
komfort, spoľahlivosť, priestor, no nezáležalo im
až tak veľmi na výkone. Avšak od polovice 30-tych
rokov sa preferencie verejnosti začali meniť. Do
popredia sa dostávali menšie, no športové autá
s vyšším výkonom. Audi zareagovalo vývojom
nového modelu Audi 920. Keďže potenciál v rámci Auto Union Audi vyčerpalo (motory Wanderer
dosiahli výkonnostné maximum pri 55 koňoch),
rozhodlo sa pre konvenčnejší zadný náhon. Audi
920 bolo projektom centrály Auto Union, keďže
Audi od roku 1934 nemalo vlastný vývoj. Nový
6-valcový motor mal výkon 75 koní a maximálnu
rýchlosť 130 km/h.

2
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Počas éry Auto Union boli najznámejšími
modelmi Audi modely Front a 920 s rôznymi úpravami karosérie. Najväčším dizajnovým trhákom autosalónu v r. 1935 bol
biely Audi Fron Roadster.
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Dobový plagát promujúci nové Audi 920
Audi Front 225 special convertible, 1937
Audi Front 225 sports convertible, 1937
Test Audi Front (streamline karoséria), 1935
Audi 920 convertible, 1938
Palubovka Audi 920 (1938) s modernými doplnkami
Audi 920 saloon, 1939
Dobové plagáty promujúce nové Audi 920, 1938
Audi Front Roadster, 1935
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DKW 1932 - 1945
Spoločnosť DKW sa v čase svetovej ekonomickej krízy rozhodla od roku 1929 výrazne rozšíriť
modelové portfólio, čím chcela získať výraznejší
podiel v kategórii 175-600 cc a zároveň využiť
a zoptimalizovať skladový manažment náhradných dielov. Veľký pokrok v tej dobe zaznamenali
2-taktné motory. Po vzniku Auto Union bol celý
modelový rad DKW podstatne zmodernizovaný.
Model RT 100 sa predával za cca 345 mariek a
spolu bolo vyrobených až 72 000 ks. V roku 1937
DKW vyrobilo spolu 55 470 motocyklov, z čoho
až 11 500 bolo vyexportovaných. DKW sa opäť
pýšilo titulom najväčšieho výrobcu motocyklov
na svete. V roku 1938 predstavovali nemecké
motocykle až 2/3 svetovej produkcie. Z 200 000
motoriek až 1/3 niesla znak DKW. Počas vojny
bola značka DKW jedinou továrňou Auto Union,
ktorej bolo povolené zachovať aj program výroby
civilných motoriek. Ostatné továrne Auto Union
boli prinútené vyrábať produkty a diely pre vojnovú mašinériu. Do roku 1945 vyrobilo DKW spolu viac ako 660 000 motocyklov.
Program výroby automobilov značky DKW
pokračoval v roku 1933 podľa stratégie stanovenej Rasmussenom. DKW produkovalo 3 triedy
áut - Sonderklasse, Reichsklasse (600cc) a Meisterklasse (800 cc). Významným krokom bolo
využitie tzv. plávajúcej nápravy alebo nápravy
s letmým uložením kolesa, ktorú si spoločnosť
Auto Union nechala patentovať. Úspešným bolo
taktiež využitie Schnürleho princípu vratného
vyplachovania 2-taktných motorov, ktorý bol
taktiež chránený licenciou.
Avšak zložité V4 motory v Sonderklasse sa ukázali byť ako kazové a vyžadovali si veľa servisu a
údržby. Zlá spotreba paliva a pomerne časté
problémy spôsobili značke DKW, ako aj Wanderer pošramotenie imidžu. Napriek tomu boli
automobily DKW s predným náhonom jednými z
najpredávanejších malých áut na svete. Obľúbené
boli vo Švajčiarsku, Dánsku, Austrálii, kde boli aj
vyrábané. Exportované boli do takmer všetkých
európskych krajín, Južnej Ameriky a Afriky či Indie. DKW sa snažilo investovať prostriedky do
vývoja nových technológií. Zaujímavý bol program plastickej karosérie spevnenej fenolickou
živicou a papierom, ale i vývoj trojvalcového dvojtaktného motora. Všetky projekty však zastavilo
prepuknutie vojny.
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V rokoch 1931 - 1942 bolo v továrni Zwickau
vyrobených 260 000 áut značky DKW, v továrni Spandau ďalších 8 000. V roku 1938 DKW
zamestnávalo 1 350 ľudí a takmer každé piate
auto v Nemecku nieslo znak tejto spoločnosti,
predstavujúc trhový podiel 19 %.

DKW Sonderklasse 1001, 1933

DKW F2 Meisterklasse 701, 1933

DKW F 8 Meisterklasse saloon, 1939

Horch 1932 - 1945
Prvým modelom značky Horch po vzniku Auto
Union bol 3-litrový motor V8 známy ako model
830, jeho väčším bratom bol 5-litrový model
850. Najznámejším modelom tohto obdobia sa
stal 2-dverový 4- až 5-miestny štýlový športiak
označovaný ako Type 853. S takmer 6-metrovou dĺžkou a 1,8-metrovou šírkou ohúril v roku
1935 autosalón v Berlíne. Automobily Horch boli
i naďalej luxusnou špičkou na trhu, no bojovali s
nízkym výkonom motorov, od ktorých sa v tejto
triede čakalo viac. Postupnými vylepšeniami sa
dostavil aj úspech. V roku 1938 sa v testovacej
jazde Allgemeine Automobil Zeitung podarilo
modelu Horch 930 V s 3,8-litrovým motorom
zdolať diaľnicu z Mníchova do Berlína za 3 hodiny
a 53 minút s priemernou rýchlosťou 136 km/h.
Vozidlá Horch boli veľmi žiadané vďaka nádhernému dizajnu a v r. 1939 si na nich záujemcovia museli počkať aj 9 mesiacov. Táto značka ostávala verná stratégii, ktorú kedysi dávno vytýčil
August Horch – budovať len veľké, silné a nádherné autá, ktoré sa budú vynímať nad všetkými
ostatnými.
Okrem V12 motorov sa stavali najmä 8-valcové motory, ktorých sa predalo takmer 70 000
(najviac vo svojej triede). Znak H predstavoval
najvyššiu triedu nemeckého automobilizmu. V
továrni Zwickau zamestnávali len tých najlepších
a najrenomovanejších inžinierov a dizajnérov.
V roku 1938 zastávala značka Horch v najvyššej
triede (nad 4 litre) podiel až 55 % a nedarilo sa
jej zle ani v nižších triedach, kde Horch dosiahol
podiel 21,7 %.

1932 - 1945
Od roku 1927 sa vyrobilo až 25 000 luxusných
modelov Horch (15 000 za éry Auto Union).
Neskôr sa na vojenské účely vyrobilo 45 000 áut.
Značka Horch zamestnávala 3 000 ľudí.
Horch a DKW predstavovali hnací motor Auto
Union. Značka Horch dominovala v strednej a
najvyššej triede automobilov, zatiaľ čo značka
DKW dominovala v motocykloch a nižších triedach áut.

Wanderer 1932 - 1945
Najdôležitejšou premenou prešla značka Wanderer ešte pred vznikom Auto Union, a to
predstavením 1,7- a 2-litrových 6-valcov OHV
vyvinutými Ferdinandom Porsche. Tieto motory
sa stali akýmsi venom, ktoré priniesla značka
Wanderer pri svadbe s Auto Union. Modely Wanderer prešli taktiež dizajnovou obmenou a stali
sa modernými autami strednej triedy, ktoré ako
prvé zo skupiny Auto Union niesli znak aj tejto
spoločnosti (4 kruhy a na nich znak Wanderer).
Po týchto vylepšeniach zaznamenala táto značka
vďaka modelom W23, W25 a W26 najväčší predaj vo svojej histórii. Celkovo bolo predaných viac
ako 74 000 áut, čo dávalo cca 5%-ný podiel na
trhu, no v 2- a 3-litrovej triede dosiahol Wanderer podiel až 40 %. Továreň v Chemnitzi zamestnávala 3 220 ľudí.

Horch 855 special roadster, 1938
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Motoršport Auto Union

32 z 54 pretekov a vytvoril 15 nových svetových
rekordov.

Značky, ktoré sformovali Auto Union, mali od
svojich počiatkov blízko k motoršportu. Audi a
Horch dominovali pretekom v 2. desaťročí 20.
storočia. DKW vytvorilo pretekárske oddelenie
v roku 1927, Wanderer sa do pretekov pustil na
začiatku 20-tych rokov, no nezaznamenal prevratné úspechy. Avšak práve značka Wanderer
učinila krok, ktorý významne ovplyvnil vývoj Auto
Union, a to nielen v motoršportovej brandži, keď
v roku 1931 počas parížskeho autosalónu nadviazala spoluprácu s Ferdinandom Porsche.

Špeciál navrhnutý Ferdinandom Porsche bol
postupne vylepšovaný a každá nová verzia bola
označená veľkým písmenom. V roku 1934 bol
špeciál označovaný ako typ A, v 1935 typ B a
v rokoch 1936 - 37 ako typ C. Objem motora
postupne vzrástol zo 4,3 na viac ako 6 litrov. Celkový výkon sa dostal na úroveň 568 koní pri
5 000 otáčkach za minútu. Najvyšší točivý moment 852 Nm bol dosiahnutý pri 2 500 otáčkach.

Silver Arrows
(strieborné šípy)
Po vzniku Auto Union bolo 7. 3. 1933 založené
oddelenie pre motoršport v Zwickau, motocyklové oddelenie už existovalo v Zschopau. O rok
neskôr sa všetky zložky pod vedením Augusta
Mombergera presunuli do novej továrne v Chemnitzi.
Pozornosť verejnosti sa začala upierať na
pretekárske vozidlá novej generácie nesúce znak
so štyrmi kruhmi. V roku 1934 bol po ročnej práci
predstavený pretekársky špeciál so 16-valcovým
motorom inštalovaným za jazdcom s výkonom
300 koní. Pri skúšobných jazdách na okruhu Avus
bolo prekonaných hneď niekoľko rekordov. Počas
ďalšej sezóny jazdec Hans Stuck vyhral Grand Prix
vo Švajčiarsku, Československu a v Nemecku. V
tom istom roku obsadil 2. miesto v prestížnom
Grand Prix Talianska a Eifel race. Za pretekársky
tím Auto Union jazdili mená, ako Achille Varzi,
fenomenálny Bernd Rosemeyer, Ernst von
Dellius, Rudolf Hasse či špičkový jazdec Luigi
Faglioli. Do konca roka 1937 vyhral pretekársky
špeciál
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Po odchode Ferdinanda Porsche z vývoja sa nového modelu D chytil testovací inžinier Eberan
Eberhorst. Jeho 12-valcový motor s objemom len
3 litre dosahoval výkon 490 koní, čo bolo len o
80 koní menej ako motory 2-násobného objemu spred pár rokov. Po smrteľnej nehode jazdca
č.1 Berdta Rosemeyera pri vytváraní svetového
rekordu prevzal jeho pozíciu Tazio Nuvolari. Spolu s ďalšími jazdcami síce nedosahovali toľko
úspechov ako prvé modely, no napriek tomu si
inžinieri zo Zwickau získali uznanie motorovej
verejnosti.
Celkový rozpočet pretekárskeho tímu Auto Union
bol cca 15 miliónov mariek. Od 1935 bolo na
sklade veľké množstvo komponentov a skladba
vozidiel sa menila od pretekov k pretekom. Po
skončení vojny boli všetky diely odvezené do Sovietskeho zväzu ako súčasť reparácií.
Éra Silver Arrows priniesla Auto Union veľa pozitívnej publicity a zdôrazňuje fakt, že Auto
Union a jej značky od svojich počiatkov dokazovali spoľahlivosť a pokrokovosť v motoršporte.
V odvetví motocyklov panovala značka DKW,
ktorá v tomto období zaznamenala viac ako
1 000 víťazstiev v rôznych pretekoch.

1932 - 1945
Bernd Rosemeyer
(1909 - 1938)
Bernd Rosemeyer sa narodil 14. októbra 1909 v
Lingene – meste v severonemeckom regióne Emsland. Trénoval ako mechanik a na svojich prvých
motocyklových pretekoch sa zúčastnil vo veku 21
rokov. Po niekoľkých veľmi úspešných sezónach
sa v marci 1933 stal členom továrenského tímu
NSU, no koncom toho istého roku prestupuje do
pretekárskeho oddelenia DKW v Zschopau. Medzi
pozoruhodné úspechy Rosemeyera patrí jeho prínos pri zisku Zlatej tímovej ceny (Golden Team
Prize) v Medzinárodných šesťdňových pretekoch
(International Six Day Trial).
Po testoch na Nürburgringu v pretekárskom
aute Auto Union prijal Rosemeyer ponuku jazdiť
za továrenský tím od októbra 1934. Jeho prvé
preteky sa konali 26. mája 1934 na okruhu Avus
v Berlíne. V tréningu zajazdil 4. najrýchlejší čas,
čo mu vynieslo miesto v prvom rade štartového
roštu. Počas sezóny získal niekoľko druhých a
tretích umiestnení a 29. septembra 1935 vyhráva svoje prvé preteky v pretekárskom aute Auto
Union. Pri tomto úspechu spoznal taktiež svoju
budúcu ženu – známu pilotku Elly Beinhorn.
Rok triumfov
V roku 1936 vyhral Rosemeyer legendárne
„hmlisté preteky“ („fog race“) – Grand Prix Nemecka na Nürburgringu, keď ako prvý jazdec zajazdil kolo za menej ako 10 minút. Medzi 15.
augustom a 27. septembrom prichádza séria
piatich rýchlych víťazstiev: Coppa Acerba v Peskare (Taliansko), švajčiarska Grand Prix v Berne,
Preteky do kopca v the Schauinslande, talianska
Grand Prix v Monze a Preteky do kopca vo Feldbergu. V tom istom roku získava taktiež prvenstvá na nemeckých cestných pretekoch a pretekoch
do kopca, ako aj titul európskeho šampióna (tento titul bol prvýkrát udelený v roku 1935).

Auto Union Type B “Lucca”, 1935

Rosemeyer po víťazstve Grand Prix Anglicko, 1937

Lámanie rekordov
Rosemeyer sa od októbra 1937 pokúšal o prekonanie rekordu v pretekárskom aute Auto Union
„streamliner“ a bol prvým človekom, ktorý presiahol rýchlosť 400 km/h (presne 406 km/h)
na bežnej diaľnici. Zároveň vytvoril rekord v
akcelerácii, keď na prvom kilometri dosiahol
rýchlosť 188,7 km/h. Táto hodnota ostala po
dlhé roky neprekonaná. Bohužiaľ, 28. januára
1938 schádza Rosemeyerovo auto v rýchlosti 430 km/h z diaľnice pri pokuse opätovne
prekonať svetový rekord. Bernd Rosemeyer bude
navždy považovaný za jedného z najväčších a
najúspešnejších nemeckých pretekárskych jazdcov všetkých čias.

Auto Union type C/D, 1939

Auto Union Type D, Streamliner, 1938
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1945 - 1964

Od trosiek k ekonomickému zázraku

Situácia po vojne
Po skončení vojny bol celý automobilový priemysel ochromený tak, ako celé Nemecko. Prvotne
sa začalo s opravami pokazených či poškodených
áut. Jedinými automobilkami, ktoré začali s výrobou pred koncom roku 1945, boli VW vo Wolfsburgu a BMW v Eisenachu. Neskôr sa pridal Opel,
Ford a Mercedes-Benz.
Auto Union však postihol úplne iný osud. Ležiac
na území vtedajšej sovietskej zóny boli továrne
Audi a Horch v Zwickau, DKW v Zschopau a Wanderer v Chemnitzi rozobrané do poslednej skrutky a odvezené ako súčasť povojnových reparácií.
Vojenské zložky dokonca vymazali Auto Union v
roku 1948 z obchodného registra v Chemnitzi, čo
bol v tom momente klinec do jej rakvy.
Avšak hlavné osobnosti Auto Union sa postupne
stretli v južnom Nemecku, kde začali pracovať
na obnovení niekdajšej spoločnosti. Po diskusiách s bankami bola spoločnosť Auto Union v
r. 1949 obnovená a prvé vozidlá začali opúšťať
provizórne výrobne haly v bavorskom meste Ingolstadt. Bohužiaľ, rozdelením krajiny bol pohyb osôb zamedzený a viac ako 90 % inžinierov
a zamestnancov ostalo v Chemnitzi (Karl-MarxStadte), Zschopau a Zwickau. Tam sformovali
inštitúciu na rozvoj automobilizmu – IFA – Industrieverwaltung Fahrzeugeugbau. No zatiaľ
čo na západe krajiny sa automobilový priemysel
začal opäť rozbiehať aj vďaka Maršalovmu plánu,
niekdajšie hniezdo automobilizmu na východe
ostalo v troskách.

Koniec a nový začiatok
štyroch kruhov v Bavorsku
Posledné stretnutie manažmentu Auto Union
sa konalo 6. 5. 1945 v Chemnitzi. Dr. Bruhn,
Dr. Hahn a Dr. Werner sa rozhodli vycestovať na
Západ. Spolu s niekoľkými kolegami sa stretli v
mníchovskej pobočke Auto Union. Ingolstadt,
niekdajšie „posádkové“ mestečko s veľkým
počtom rozľahlých prázdnych hál a hangárov,
ležiace severne od Mníchova a priamo na diaľnici
do Norimbergu, sa zdalo byť ideálnym miestom
na nový začiatok. Štátna banka Bavorska na
základe osobných záruk Dr. Bruhna a Dr. Hahna
poskytla pôžičku na vytvorenie novej spoločnosti.
19. 12. 1945 bola vytvorená spoločnosť, ktorej
názov sa dá preložiť ako „centrálne depo na
náhradné diely Auto Union v Ingolstadte, s.r.o.“.
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Hlavnou a prvou úlohou bolo vyrobiť a dodať
náhradné diely na autá značky Auto Union, ktoré
boli poškodené alebo neschopné jazdy.
Do konca roku 1946 sa v Ingolstadte sformovalo
najväčšie depo s náhradnými dielmi v Nemecku
s obratom viac ako 3 milióny mariek ročne. V tomto roku sa takisto podarilo bývalým zamestnancom Auto Unionu nájsť cestu z východného Nemecka. Lákali ich najmä správy o zno-vuzrodenej
spoločnosti Auto Union. Reforma peňažnej meny
v júni 1948 priniesla ďalšiu zmenu. Po likvidácii
materskej spoločnosti v Chemnitzi bolo nevyhnutné vyjasniť majetkové pomery, a to najmä
vzťahy s bankami. Nové vedenie sa rozhodlo vzdať
sa všetkých prepojení na niekdajšiu centrálu v
Chemnitzi a 3. 9. 1949 bola založená Auto Union
GmbH so sídlom v Ingolstadte (Schrannenstrasse 3) a so základným imaním 3 milióny mariek
(DM). Generálnym manažérom sa stal Dr. Bruhn,
jeho zástupcom Dr. Carl Hahn. V nadchádzajúcich
rokoch sa tím postupne doplnil o ďalšie významné osobnosti bývalej Auto Union. Gestom lojality a úcty bolo aj povolanie Augusta Horcha do
správnej rady spoločnosti. Presťahovanie a konsolidácia v Ingolstadte sa stali dôležitým krokom
a základným kameňom začínajúcej sa „success
story“.

Prvé úspechy a tí,
ktorí pomohli
Aj keď je veľmi ťažké predstaviť si situáciu, ktorá
vtedy panovala, spoločnosť Auto Union sa ocitla v nezávideniahodnej situácii. Jej továrne a
know-how v podobe ľudských zdrojov ostali vo
východnej zóne Nemecka. Na trhu bol dopyt po
3 artikloch – po náhradných dieloch existujúcich,
no pokazených áut, po motocykloch a dodávkach
či po nákladiakoch. Neskôr vzrástol záujem o
menšie osobné automobily. Na začiatku to však
vyzeralo, že veľké modely Horch či Audi jednoducho nemajú na trhu priestor.
Spoločnosť Auto Union sa rozhodla využiť
produkty a hlavne niekdajšiu slávu značky DKW
– malé vozidlá, motorky, dodávky. To všetko DKW
v predvojnovom období ponúkala. Dôležitým faktorom, ktorý pomohol k novému rozbehu, však
bola sieť lojálnych dílerov, ktorí s minimálnymi
maržami začali oživovať slávu Auto Union, a masy
lojálnych klientov, ktorí svoju vernosť značke
Auto Union potvrdili vysokým záujmom.

Druhou dôležitou skutočnosťou, ktorá do veľkej
miery ovplyvnila povojnový vývoj Auto Union,
bol kapitál. Nová éra sa začala v rozpadnutých
kasárňach, halách a hangároch, no nemožno
hovoriť o niekdajších výrobných linkách. Takmer vo všetkých ohľadoch išlo o improvizáciu, či
už pri výrobe dielov, alebo celých áut. Aj keď sa
podarilo postupne rozbehnúť predaj niektorých
produktov, na nové výrobné linky boli potrebné
oveľa väčšie prostriedky, ktoré však Auto Union v
tej dobe nemala.
Čo sa týka áut, prvým znovuobnovením výroby
boli opravy dodávok DKW F8 z predvojnového obdobia. K nej sa pridali novšie modely F89 L a F10.
Začiatkom 50-tych rokov bola otvorená nová
továreň v Düsseldorfe, ktorá začala produkovať
prvé osobné automobily DKW Meisterklasse v
rôznych prevedeniach. V roku 1953 predstavilo
DKW na frankfurtskom autosalóne Sonderklasse
s označením 3 = 6, ktoré vyjadrovalo, že nové
3-valcové motory majú rovnaký výkon ako 6-valcové. Model označený ako DKW F91 mal objem
900 cc a výkon 35 koní. Ďalšie modely F93 a F94
boli veľmi úspešné a tento modelový rad vydržal
vo výrobe až do roku 1959. Spolu sa v Düsseldorfe vyrobilo až 159 000 vozidiel, čo vynieslo Auto
Union prepotrebné zisky.
Továreň v Ingolstadte dostala v roku 1953 zaujímavú zákazku na univerzálne off-roadové vozidlo
Munga, ktoré sa predtým vyrábalo v Brazílii. Išlo
o kontrakt najmä pre obnovujúcu sa armádu,
spolu sa predalo viac ako 50 000 vozidiel modelu
označovaného aj DKW M.
Ingolstadt investoval nemalé prostriedky aj do
vývoja nových technológií. Experiment sa týkal
plastickej karosérie testovanej na prototypoch
malých áut označených DKW FX a STM. Keď sa už
projekt schyľoval k zdarnému koncu a približoval
sa sériovej výrobe, vyskytol sa problém charakterisický pre celé toto obdobie – kapitál. Na výkonné lisy potrebovala Auto Union až 35 miliónov
mariek, ktoré nemala. Tento problém vyústil do
odchodu niektorých inžinierov, ktorých nahradili
staré tváre z Chemnitzu. Spoločnosť Auto Union
však stratila veľa financií na vývoj, ktorý nakoniec
nikam neviedol.
K opravám a výrobe dodávok sa postupne pridali
prvé motocykle ťažiace z niekdajšej slávy DKW.
Auto Union mala ambíciu začať znovu s výrobou
osobných áut. V novonadobudnutej továrni v Derendorfe sa začali montovať modely F9, ktorých
sa v prvom roku predalo 1 538 ks.

1945 - 1964
V tejto hektickej dobe sa motocykle stali významným produktom. Model DKW RT125 W (W=
West, aby sa odlíšil od východonemeckej verzie)
našiel do roku 1957 viac ako 134 000 majiteľov.
RT 175 sa stal najpredávanejším motocyklom a
kvôli veľkému dopytu musela byť v Ingolstadte
otvorená ďalšia hala na jeho výrobu. DKW neustále pracovala na vývoji noviniek a neostala
nič dlžná svojej predvojnovej sláve. Na dopyt v
najnižšej výkonnostnej triede sa DKW rozhodlo reagovať vývojom skútra s motorom 75 cc a
výkonom 3 koní. Automatická prevodovka a slogan „len jazdi, neraď rýchlosti“ si získali záujem
najmä u žien. Do roku 1957 sa ho predalo viac
ako 45 000. Úspešným bol aj moped nazývaný
Bumble-bee (bzučiaca včelička), ktorého sa do
roku 1958 predalo viac ako 117 000. No záujem
o motocykle začal v polovici 50-tych rokov prudko a celoplošne klesať. Auto Union na tento trend
reagovala predajom práv na všetky motocykle
DKW spoločnosti Viktoria Werke AG z Norimbergu. V roku 1958 sa tak končí tradícia motocyklov,
ktorá zohrala v histórii Audi síce nepriamu, no
dôležitú úlohu už od roku 1919.
Výhodou Auto Union bol fakt, že manažment, ako
aj väčšina zamestnancov sa už poznali. Postupne
sa stali majstrami improvizácie, avšak razantný
rozvoj vyžadoval razantné a niekedy aj riskantné
rozhodnutia. V roku 1954 do spoločnosti kapitálovo vstúpil priemyselník Friedrich Flick, ktorý
v nej postupne nadobudol dôležité postavenie. V
roku 1956 bol Dr. Bruhn nahradený Dr. Wernerom
Henzem, no ani jemu sa nepodarilo výraznejšie
uspieť v boji s nedostatkom veľkého kapitálu,
ktorý bol potrebný na rozbeh niekdajšieho impéria. Auto Union potrebovala silného partnera.
V roku 1957 prejavila Ford Motor Company záujem o podiel v Auto Union.
Friedrich Flick však bol vďaka svojim investíciám
38 %-ným vlastníkom spoločnosti Daimler-Benz
a cez hovorcu Deutsche Bank ponúkol svoj podiel
v Auto Union Stuttgartskej automobilke.
6. 3. 1958 predal svoje akcie spoločnosti Daimler
Benz, ktorá 26. 4. zavŕšila transakciu dokúpením
zvyšných akcií, ktoré vlastnil Ernst Gőhner a
Friedrich Carl von Oppenheim. V danom okamihu sa Auto Union stala dcérskou spoločnosťou
Daimler-Benz. Hovorca novej matky transakciu
komentoval takto: „Vzali sme si pekné dievča z
dobrej a slušnej rodiny.“ Treba povedať, že Auto
Union bola v tej dobe piatou najväčšou automobilkou (čo sa týka objemu predaja) v Nemecku
po Volkswagene, Opli, Daimler-Benz-e a Forde,
s náskokom pred Lloyd, Borgward, NSU a BMW.
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Roky 1958 – 1964
Výroba DKW modelov pod novým označením
„Auto Union 1 000“ pokračovala v Düsseldorfe
aj po prevzatí Auto Unionu spoločnosťou Daimler-Benz. Centrálu však trápila otázka koncepcie produkcie a nových modelov. Motocyklový
biznis bol vyčerpaný a pasé. Auto Union zúfalo
potrebovala modernizáciu výroby a produktového portfólia.
28. 4. 1958 sa vedenie spoločnosti rozhodlo so
začatím výroby nového malého auta. Čo je však
dôležitejšie, odsúhlasená bola aj kúpa pozemku s rozlohou 350 000 m² a vybudovanie úplne
novej továrne s najmodernejšou výrobnou linkou
v Európe. Bavorská štátna banka tento projekt
podporila 25-miliónovou pôžičkou. O rok neskôr
opúšťa novú továreň s kapacitou 250 áut za deň
prvé vozidlo označené DKW Junior.
Auto Union nadviazala aj na úspešnú predvojnovú
licenčnú výrobu v zahraničí, kde sa vyrábali najmä
dodávky. Od roku 1956 sa dodávky, ale aj osobné
vozidlá začali pod licenciou vyrábať v Holandsku,
Brazílii, Argentíne, Írsku, Juhoafrickej republike
a na krátky čas aj v Mexiku.
Model DKW Junior bol vďaka svojmu prevedeniu a
publicite veľmi obľúbený a žiadaný. Počas 3 rokov
sa obrat spoločnosti takmer strojnásobil a v roku
1962 dosiahol rekordných 800 miliónov mariek.
V roku 1961 sa vedenie spoločnosti rozhodlo,
že všetky automobily Auto Union a DKW budú
vyrábané v novej továrni v Ingolstadte. Hala v
Düsseldorfe bola neskôr predaná spoločnosti
Daimler-Benz, ktorá v nej začala vyrábať dodávky
a nákladné autá.
Aj keď sa DKW Junior predával s veľkým
úspechom, materská spoločnosť v Stuttgarte
začala žiadať vývoj nových a najmä väčších modelov. Aj keď technický riaditeľ William Werner
považoval 4-taktné motory za perspektívnejšie,
Auto Union naďalej používala vo svojich modeloch dvojtakt. Vzťahy s materskou spoločnosťou
sa začali narúšať až do takej miery, že sa DaimlerBenz rozhodol svoju dcérsku spoločnosť predať.
Bol to opäť Friedrich Flick, ktorý sa snažil
sprostredkovať predaj Auto Unionu. V roku 1962
sa stretol s Heinrichom Nordhoffom, šéfom koncernu Volkswage, aby začal prvotné debaty. Pre
automobilku z Wolfsburgu by bola kúpa Aution
Unionu výhodná v dvoch ohľadoch. Po prvé, ročná
produkčná kapacita by sa zvýšila o 100 000 áut.
Po druhé, Volkswagen by prakticky prevzal, resp.
eliminoval svoju najväčšiu konkurenciu na trhu.
1945 - 1964 Od trosiek k ekonomickému zázraku

Auto Union 1000 Sp Coupé, 1960

Predajná cena sa mala pohybovať vo výške 300
miliónov mariek, čo bola pre VW zaujímavá ponuka.
Daimler-Benz však žiadal aj materiálne aktíva
v podobe továrne v Düsseldorfe a španielskej
Imose. Ďalším aktívom bola značka Horch,
ktorej niekdajšiu slávu v luxusnej triede plánovali v Stuttgarte využiť. Na oplátku boli ochotní ponechať hlavného technického manažéra
Ludwiga Krausa na jeho pozícii v Auto Unione.
Schyľovalo sa teda k obrovskému obchodu, do
ktorého vstúpila neskôr ešte jedna automobilka.
Ako už bolo spomínané, DKW Junior zaznamenal veľký úspech. Trojvalcový 2-taktný motor
bol neskôr zväčšený na 1000 cc s výkonom 56
koní. Model sa premenoval na Auto Union 100
Sp (Special) a bol to vôbec prvý model, ktorý
mal na karosérii znak so štyrmi kruhmi. Okrem
prevedenia coupé bol mimoriadne atraktívnym
najmä roadster a roadster kabriolet. Model dostal vďaka futuristickému dizajnu prezývku Sputnik. V roku 1962 z továrne vyšiel aj väčší model
Auto Union 1000 S Coupé de Luxe, ktorý bol po
dizajnovej stránke inšpirovaný americkými autami. Nasledovali modely F100, F12, F102, a aj
keď všetky priniesli nejaké novinky, všetky mali
aj nedostatok, ktorého vážnosť stúpala každým
dňom – 2-taktný motor. Nové generácie vodičov
už v 2-takte nevideli žiadne výhody. Navyše, tieto motory podliehali korózii a kazivosti. Automatické dopĺňanie oleja vyvinuté firmou Bosch
zlyhalo, a keď mimoriadne tuhá zima v roku 1963
spôsobila veľké škody, podiel Auto Union na trhu
začal klesať zo 7,2 v roku 1961 na 3,7 v roku
1964. Auto Union chcela pokračovať so 6-valcovou 2-taktnou alternatívou, no vedenie DaimlerBenz túto alternatívu zavrhlo. Ako odpoveď na to
bol do Ingolstadtu vyslaný Dr. Ludwig Kraus, šéf
oddelenia predvývoja v Daimler-Benz, ktorý

so sebou priniesol 4-valcový 4-taktný motor ako
súčasť nového vozidla
s kódovým označením
F103. Tento model vyšiel
z výrobnej linky až v roku
1965, v dobe veľkých
zmien. Predávaný bol
pod značkou Audi, ktorá
sa medzičasom stala
súčasťou VW. Bol vyrábaný v továrni s VW Beetle, ktorého výroba bola
v záujme optimalizácie
efektivity výroby presmerovaná do Ingolstadtu.

Motoršport 1945 – 1964
Aj v povojnovom období sa motocykle DKW
dokázali významne presadiť v pretekoch motocyklov. Avšak ani popularita a publicita spojená s
úspechmi v pretekaní nezabránili presýteniu trhu
a výraznému úpadku predaja, čo potvrdzuje aj
ústup ostatných úspešných značiek motocyklov.
V automobilovom odvetví bolo na pretekárske
oddelenie DKW vyčlenených 6 áut s inžiniermi a
realizačným tímom. Išlo o predvojnové modely
s predným náhonom DKW F89 Meisterklasse. Aj
napriek len 2-valcový motorom s výkonom do 30
koní dosiahli pretekári DKW významné úspechy,
ktoré priniesli značke potrebnú popularitu a publicitu.

1945 - 1964
Meisterklasse pod vedením Heinza Meiera
vyhralo slávne Monte Carlo Rally. Sonderklasse
vyhralo v roku 1954 všetkých 8 pretekov európskeho šampionátu, v ktorých štartovalo. Stalo sa
jedným z najúspešnejších áut, ktoré malo skvelú
ovládateľnosť a vďaka tuningu získalo výkon až
100 koní. V roku 1955 Sonderklasse získalo
titul nemeckého šampióna a 3. miesto v európskom šampionáte. V roku 1956 však Auto Union
výrazne znížilo budget a v roku 1958 úplne pozastavilo úspešnú pretekársku éru povojnového obdobia. Avšak DKW s plastovou karosériou stihlo
na Motodrome v Monze vytvoriť sériu svetových
rekordov v triede 1 000cc na 4 000 míľ, 5 000 míľ
a 10 000 km. Následne sa vyrobilo a predalo 230
ks špeciálnej edície DKW Monza.
Aj po roku 1958 dosiahli nezávislí jazdci viac ako
300 víťazstiev a 8 celkových titulov na medzinárodnej scéne. Známymi boli aj DKW tuneri,
ako napr. Johann Abt, ktorí boli podporovaní centrálou Auto Unionu. Po uvedení DKW Junior na
trh sa všetci súperi obávali jeho úspechu. V roku
1962 bol zvolený za svetovo najlepšie auto na
pretekanie a rely. Po prevzatí Auto Unionu koncernom VW bolo pretekárske oddelenie zavreté.
Napriek tomu za 10 rokov motoršportovej éry
Auto Unionu získali jej jazdci viac ako 100 titulov, 150 celkových víťazstiev a 2 500 víťazstiev vo
svojich triedach.

DKW 3 = 6, kráľ pretekov v r. 1954
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NSU

1873 - 1969

Bicykle
namiesto
šijacích
strojov (1873 - 1918)
História značky NSU sa začala písať v roku 1873,
keď dvaja mechanici Christian Schmidt a Heinrich
Stoll založili dielňu na výrobu šijacích strojov v
meste Riedlingen. Po ich rozchode v roku 1880
jeden z nich, Christian Schmidt, nečakane zomrel. Krátko predtým stihol v meste Neckarsulm
založiť spoločnosť na výrobu šijacích strojov pod
názvom Neckarsulmer Strickmaschinen-Fabrik
AG so základným imaním 140 000 mariek. Vedenia spoločnosti sa po jeho smrti ujal Gottlob
Banzhaf – Schmidtov nevlastný brat. Bol to práve
on, kto podnikol experiment a začal výrobu bicyklov. V roku 1886 zachytil trend a dopyt po
bezpečných bicykloch v ich zárodku. Bezpečné bicykle nahradili bicykle s predným kolesom, ktoré
mali priemer až 1,5 m. V roku 1889 vyrobilo 60
robotníkov továrne v Neckarsulme 200 bicyklov.
Ešte v roku 1888 sa spoločnosť rozhodla
aktivizovať v automobilovej výrobe, keď dostala
zákazku na karosériu prvého kolesového vozidla
pre Gottlieba Daimlera a Wilhelma Maybacha.
Spolu sa v Neckarsulme vyrobilo 20 kusov s inovatívnym chladením, ktoré boli predstavené na
svetovej výstave v Paríži r. 1889. Obratom prišla
do Neckarsulmu objednávka z Francúzska – Peugeot si objednal 13 podvozkov.
Od roku 1892 trvajúci nízky záujem o šijacie stroje so značkou NSU zastavil ich výrobu, preto sa
spoločnosť v r. 1897 sústredila na bicyklový priemysel pod novým firemným názvom Neckarsulmer Fahrradwerke AG. V roku 1900 sa spoločnosť
preslávila ako prvý výrobca motocyklov v Nemecku. Motorové bicykle sa v rôznych prevedeniach začali predávať vo vlastných pobočkách
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v Düsseldorfe, Hamburgu, Lipsku, Moskve,
Londýne, Paríži i Zurichu, neskôr boli dokonca exportované do Ázie i do Afriky.
Obchodom sa začalo výrazne dariť a spoločnosť sa
od roku 1905 začala vážne zaoberať myšlienkou
produkcie automobilov. Prvým modelom bol Belgian Pipe vyrábaný pod licenciou, neskôr Sulmobil – vozidlo s 3 kolesami. Úspechy v tejto brandži
však zatiaľ neprichádzali. V roku 1905 vyrobilo
786 zamestnancov NSU 7 000 bicyklov a 2 228
motocyklov. V r. 1906 bol vyvinutý automobil
nazvaný Originálne neckarsulmské motorové vozidlo, označované aj ako Neckarsulm alebo skrátene NSU. Všetky ďalšie modely niesli od r. 1911
už len značku NSU.
Pred vypuknutím 1. svetovej vojny bol NSU
najväčším nemeckým exportérom a vôbec výrobcom motocyklov. Po vypuknutí vojny v roku 1914
bol výrobný program NSU nútene upravený podľa
požiadaviek armády. Počas vojny sa vyrábali
najmä motorky, malé autá a ľahké nákladiaky, čo
spoločnosti pomohlo nadobudnúť kapitál
za 12 000 bicyklov, 400 áut a 2 500 motoriek.
Už vo svojich prvopočiatkoch sa motorky NSU
začali presadzovať na medzinárodnej pretekárskej scéne. Za všetky úspechy hovorí zlatá medaila z najtvrdších pretekov v r. 1911 – Tourist
Trophy. V roku 1913 sa spoločnosť premenovala
na Neckarsulmer Fahrzeugwerke AG.
V roku 1914 vyvinuli automobiloví inžinieri NSU
karosériu vyrobenú z hliníka a ľahkých kovov,
neuvedomujúc si obrovskú výhodu odľahčenia
karosérie a vplyv tohto riešenia na výkon motora. Určite si taktiež ani nepomysleli, že podobný
počin preslávi automobilku v Neckarsulme o 80
rokov neskôr. Ddľahčená karoséria priniesla v tej
dobe pretekárskym vozom NSU veľa úspechov.

NSU 1919 – 1945
Kríza a úspech v medzivojnovom období
V povojnovom období sa NSU, tak ako väčšina
výrobcov áut a motocyklov, sústredila na produkciu modelov z predvojnového obdobia. Veľký
dopyt po motocykloch a bicykloch priniesol
spoločnosti veľký úspech. NSU sa po vzore viacerých firiem spojilo so spoločnosťou Schebera Aktiengesellschaft v Berlíne, čím vytvorili NSU Vereinigte FahrzeugWerke AG. Bohužiaľ, tento krok
priniesol NSU len straty a partner Schebera bol
nápomocný len predajom vozidiel pre taxi biznis
v Berlíne. Avšak neúmerne sa rozrastajúci biznis
s taxíkmi spôsobil neschopnosť taxikárov splácať
ich autá, čo prinieslo NSU ďalšie problémy. NSU
sa, žiaľ, muselo vzdať svojej novej továrne v
Heillbrone v prospech spoločnosti Fiat, a to len
krátko po tom, ako bola otvorená. NSU zastavilo
výrobu áut a začalo vyrábať karosérie pre Fiat.
Továreň s názvom NSU Automobil AG vyrábala a
predávala do roku 1932 šesťvalcové modely NSU
Fiat. Výrobné linky opustili aj také modely, ako
Fiat 500, 1 000 a 1 100. Avšak ekonomická kríza
od roku 1929 pripravila o prácu takmer 4 300 ľudí
NSU, zostalo pracovať len 700. Zo 60 nemeckých
automobiliek prežilo len 16. Ani predaj továrne v
Heillbrone nedokázal zastaviť úpadok NSU.
Od roku 1930 prešla NSU strategickou reorganizáciou a optimalizáciou procesov. Spoločnosť
začala klásť dôraz na servis, kvalitu servisu,
služby, poradenstvo. V roku 1932 sa NSU spojilo s Deutsche Industriewerke AG v Berlíne (DRad) a vytvorilo NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG. Politickým rozhodnutím prevzala NSU
spoločnosť Adam Opel AG, čím sa stala najväčším
producentom bicyklov v Nemecku. V rokoch 1930
až 1936 sa počet zamestnancov NSU zvýšil na
3 200. Tí vyrobili 135 955 bicyklov a 62 619 motocyklov. Obrat v roku 1940 vzrástol z 33 na 53
miliónov mariek.

1873 -1945
Čo sa týka áut, portfólio NSU sa skladalo z
niekoľkých modelov so 4-valcovým motorom a
jedného nákladiaku. Avšak príliš veľa pozornosti sa venovalo motocyklom, ktoré ťahali predaj
NSU. Predaj áut pokračoval v Neckarsulme najmä
pre automobilku Fiat, s ktorou sa NSU v roku
1932 rozišlo úplne. V tom istom roku však NSU
zadalo zákazku dielni Ferdinanda Porsche. NSU
Porsche Type 32, predchodca VW Beetle, bolo
malé auto s 1,5-litrovým motorom, výkonom 32
koní a max. rýchlosťou 115 km/h. Bohužiaľ, toto
auto nikdy nešlo do sériovej výroby.

Motoršport 1919 - 1945
Aj keď NSU pred vojnou preslávili najmä motocykle, boli to práve autá, ktoré preslávili túto
značku. Najprv to bol upravený model NSU 8/24,
ktorý vyhral preteky Berlin Avus circuit v r. 1921.
V roku 1925 šesťvalcový špeciál NSU s výkonom
60 koní vyhral hviezdami prešpikované preteky
German Sports Car Grand Prix. Budúca hviezda
značky Wanderer a Auto Union, August Momemberg, vo farbách NSU nechal za sebou posádky
takých automobiliek, ako Mercedes či Bugatti.
O 2 roky neskôr model NSU dosahoval rýchlosť
na okruhoch až 175 km/h, v roku 1928 prešiel
20 000 km bez poruchy, 18 dní bez prestávky.
O ďalšie 2 roky vyhral tím NSU zlatú medailu v
pretekoch ADAC.
Keď sa produkcia automobilov NSU pozastavila (koncom 20-tych rokov), do pretekárskeho
popredia sa opäť dostali motocykle, ktoré zožali
veľké úspechy.
V roku 1938 bol v obchodnom registri zaznamenaný nový názov spoločnosti – NSU Werke AG,
s kapitálom 3,6 milióna mariek, pracovnou silou
3 000 ľudí. NSU spolu vyrobila 63 000 motocyklov a 136 000 bicyklov.

3
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1 Továreň NSU v Neckarsulme, 1929
2 Prototyp Porsche Type 32, 1932
3 NSU 500 SS, 1933
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NSU – 1945 -1969
Od dvojtaktných motocyklov
k autám s Wankelovým motorom
Roky po 2. svetovej vojne neboli pre NSU ničím
iným ako pre ostatných. Očistenie sa od trosiek,
improvizácia, menová reforma a zvyšujúci sa dopyt po akomkoľvek mobilnom prostriedku za rozumnú cenu. Záujem bol teda hlavne po motocykloch, bicykloch, skútroch, mopedoch, malých
autách a dodávkach.
NSU pred vojnou včas uschovalo dôležité dokumenty ohľadom vývoja, a tak už v roku 1945
začalo s výrobou predvojnových modelov Quick,
123 ZDB a 251 OSL s pracovnou silou 843 ľudí.
Nové vedenie začalo po roku 1946 s modernizáciou modelov a skorým exportom, čo položilo
základný kameň obnovy NSU po vojne. Do roku
1948 sa predalo 135 480 bicyklov a 37 929
motocyklov, pracovná sila sa zvýšila na 4 462
zamestnancov. Okrem konvenčných motocyklov zaznamenali úspech aj športové modely Fox,
Max a Lux. Moped Quickly našiel až milión nových
majiteľov, model Lambretta sa stal jedným z
najpopulárnejších mopedov vôbec.
Po smrti Waltera Niegtscha prevzal vedenie
spoločnosti Gerd Stieler von Heydekampf, ktorý
pokračoval v nastolených stratégiách. V roku
1954 predala NSU 250 bicyklov, 350 motoriek
a 1 000 mopedov Quickly denne! O rok neskôr
dosahuje výroba svoj vrchol, keď výrobné linky
opustilo 50 000 bicyklov a 300 000 motocyklov.
NSU sa postupne stáva najväčším producentom
2-kolesových vozidiel v Nemecku i na svete. Avšak
spomínaný úpadok motocyklového priemyslu
prinútil vedenie zamyslieť sa nad razantnou
zmenou. Nemecký ekonomický zázrak vytvoril
ideálne prostredie na rozmach automobilového
priemyslu, a tak sa aj v NSU začali kuť plány na
nové autá NSU. No hneď v úvode sa vynoril problém z minulosti. V roku 1929 podpísalo NSU kontrakt, ktorým dáva práva na značku NSU v automobilovom priemysle spoločnosti Fiat. Preto sa
prvé modely museli volať Prinz.
Malý športiak Prinz sa od začiatku predával
extrémne dobre a zaznamenal úspechy aj v
motoršporte. V roku 1966 sa Prinz mohol opäť
premenovať na NSU. V roku 1957 sa v NSU podaril prielom, keď bol testovaný Wankelov motor,
ktorý od začiatku fungoval výborne. Wankelov
motor bol prvý spaľovací motor, ktorý generoval
výkon rotačným pohybom. Tento priekopnícky
1945 - 1969 NSU

počin preslávil tím z Neckarsulmu v oblasti vývoja motorov a zabezpečil automobilke obrovské
príjmy za licenčné poplatky. Medzi automobilky,
ktoré tento motor licenčne prevzali, patrili:
Daimler-Benz, Rolls-Royce a Mazda. Prvým modelom s Wankelovým motorom bol NSU/Wankel
Spider predstavený v roku 1963.
Od roku 1957, keď znovu začala produkcia áut,
sa obrat zvýšil zo 148 miliónov na 566 miliónov
v roku 1958. V roku 1960 sa spoločnosť premenovala na Motorenwerke AG Neckarsulm a
zamestnávala 10 000 ľudí, produkujúc 6 000
motocyklov, 3 700 skútrov, 28 924 mopedov a
81 757 áut. V roku 1966 sa impozantná éra dvojkolesových tátošov končí. NSU vyrobilo spolu
1,75 milióna bicyklov, 2,3 milióna motocyklov.
V roku 1965 opúšťa továreň auto s poradovým
číslom 500 000.
V roku 1969 sa dopyt po automobiloch NSU
zvýšil natoľko, že ani produkcia 590 áut za deň
nestíhala uspokojiť všetkých záujemcov. Obrat
medziročne vzrástol o 23 %. Model Ro 80 sa
predával výborne, stúpal aj počet licencií na Wankelov motor. Dopyt po väčších modeloch mali
uspokojiť NSU/Wankel Spider, NSU Prinz 1000 L,
NSU 110, NSU Prinz 1 000 TT, NSU TT. Posledným modelom v roku 1967 bolo NSU TTS s motorom o objeme 1 000 cc, výkonom 70 koní. V roku
1968, naopak, verejnosť ohúril model Ro 80,
ktorý vynikal nielen revolučným 115-koňovým
Wankelovým motorom, no najmä elegantným a
nadčasovým dizajnom. Ro 80 bol zvolený za auto
roka. Tento model bol určite najväčším úspechom
a triumfom inžinierov NSU.

1

1945 - 1969
2

4

3

1 Farebné variácie modelu Prinz I a Sport-Prinz, 1959
2 NSU / Wankel Spider, 1964
3 NSU Prinz 4, 1961
4 Wankelov motor, 1964

Motoršport 1945 – 1969
V motocyklových pretekoch tvorilo NSU s DKW
dvojicu gigantov, ktorá žala všetky úspechy. Impozantné sú najmä rýchlostné rekordy, keď 500
cc NSU dosiahla rýchlosť 339 km/h, 50 cc 196
km/h a 125 cc rýchlosť 242 km/h. NSU dobylo v
podstate všetky svetové rekordy v oblasti motocyklov.
V automobilovom odvetví boli mimoriadne
úspešnými modely NSU/Wankel Spider a NSU TT,
ktoré taktiež získali desiatky prestížnych cien vo
svojich kategóriách. Druhé menované bolo v rokoch 1971 - 74 najúspešnejším nemeckým autom v nemeckom šampionáte do kopca.

V rokoch 1957 – 1968 postavilo NSU viac ako
760 000 áut, zamestnávalo 7 000 ľudí. Obchodné úspechy zaujali aj gigantov automobilového
priemyslu Ford a Fiat. Avšak bezkonkurenčná ponuka, ktorá naplnila titulky všetkých novín, prišla
z Wolfsburgu. Volkswagen ponúkol navýšenie
kapitálu z 87 na 125 miliónov mariek a vopred
avizoval, že NSU bude prepojená s ďalšou z jeho
dcérskych spoločností – Auto Union GmbH.
Nová spoločnosť mala využiť svoj potenciál,
optimalizovať procesy a doplniť koncernové portfólio pod názvom Audi NSU Auto Union GmbH.
Prvým modelom novovzniknutej automobilky
mal byť NSU K 70.
30
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Čas na zmenu
Začiatok 60-tych rokov priniesol veľa dôležitých
politických zmien. Pád Berlínskeho múru, kubánska kríza či vojna vo Vietname, to všetko sa podpísalo na spomalení ekonomického zázraku v
Nemecku.
Ako už bolo spomínané, veľké zmeny čakali na
Auto Union GmbH, ktorá bola koncernom VW odkúpená od Daimler-Benz v niekoľkých balíkoch.
V roku 1964 to bolo 50,3 % akcií (kapitál bol
navýšený na 180 miliónov mariek). Do roku
1966 bolo skúpených aj zvyšných 49,7 %, čím
sa Auto Union stala dcérskou spoločnosťou Volkswagewerk.
12 000 zamestnancov a viac ako 1 200 dílerov
vnímalo túto zmenu zmiešane, no všetci chápali
urgentnú potrebu zmeny. Reputácia 2-taktných
motorov bola zničená. Nový vlastník VW vyradil
z výrobného programu DKW niekoľko modelov.
Na nový 4-taktný motor do modelov DKW F103
bolo treba ešte čakať. A tak sa stalo, že v rokoch
1965 až 1969 sa v Ingolstadte za účelom zachovania pracovných miest zamestnancov vyrábal
VW Beetle.
Šéf VW Norhoff postupne obmenil vedenie spoločnosti, na jej čelo postavil jedného z
najlepších ľudí svojho tímu, a to Rudolfa Liedinga, manažéra továrne VW v Kasseli. Ten bol
skalopevne odhodlaný zaviesť v spoločnosti
Auto Union tvrdé šetriace opatrenia, ktorými bol
VW známy a ktoré fungovali vo všetkých jeho
továrňach. Krátko na to bol 4-valcový 4-taktný motor, jeden z rozpracovaných konceptov
spoločnosti, , pre armádu upravený na sériové
použitie a s objemom 1,7 litra nainštalovaný
do DKW F102. V roku 1965 to bolo prvé auto so
4-taktným motorom, ktoré opustilo továreň v
Ingolstadte. Pošramotená reputácia a nedávne
neúspechy značky DKW si však vyžiadali zmenu.
Nový model tak opustil továreň ako prvé AUDI.
Verejnosť sa novému modelu potešila a napriek
ekonomickej recesii sa predával veľmi dobre.

Akvizícia NSU
V roku 1968 Heinrich Nordhoff zomiera a nahradzuje ho Kurt Lotz, ktorý začal aktívne pracovať
na akvizícii NSU. Aj keď bol záujem o VW spájaný
najmä s Wankelovým motorom, ktorý bol jedným z najväčších aktív tejto spoločnosti, pravda
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Prvé “nové Audi”, r. 1965

bola trochu iná. Akvizícia NSU VW-nom mala
koncernu priniesť ďalšiu značku na rozsiahle
stratégie a plány. Už dávnejšie bolo jasné, že
NSU nedokáže dlhodobejšie prežiť bez väčšieho
kapitálu a že bude musieť skôr či neskôr splynúť
s väčším celkom. NSU však mala početnú rodinu
akcionárov, cena jej akcií divoko fluktuovala pre
špekulantov. 10. 3. 1969, resp. 26. 4. bol však
obchod dokončený a retrospektívne bola 1. 1.
1969 založená spoločnosť Audi NSU Auto Union
AG so sídlom v Neckarsulme. VW v nasledujúcich
rokoch postupne skúpil aj zvyšok akcií NSU od
minoritných akcionárov.
Šéfom predstavenstva sa stal bývalý boss NSU
– Gerd Steiler von Heydenkampf, ktorého v roku
1971 nakrátko zastupoval Rudolf Lieding. Od
začiatku bola v spoločnosti nastolená nová stratégia – rast a rozvoj, ktorá si ale vyžiadala veľkú
reorganizáciu v celej korporácii. Tá bola postupne
dokončená výkonnými riaditeľmi: Liedingom,
Prinzom, Schmidtom, Stroblom a Habbelom.
Bola vytvorená nová predajná sieť, atraktívny predajný program. Kľúčovou taktikou rozvoja značky
Audi boli inovácie a nové technológie, ktoré sa
„svadbou“ dvoch značiek dali dokopy a ktoré tieto 2 značky vniesli do histórie automobilovému
priemyslu. V marketingu bol prvýkrát použitý
slogan Vorsprung Durch Technik – „Náskok vďaka
technike“.
Dr. Ludwig Kraus, technický riaditeľ, na poradách
vedenia nástojil na tom, aby Audi malo svoje
vlastné vývojové centrum, čo v roku 1969 viedlo k
výstavbe komplexu budov na vývoj. A tak sa vývoj
i výskum Audi a VW zbližovali a mnohé z poznatkov boli využité pri výrobe oboch značiek. Do roku
1970 vznikla spoločná predajná sieť VW/Audi,

ktorá však dávala značke Audi dostatočný priestor
a slobodu.
Ako už bolo spomínané, prvým modelom Audi
bol model postavený na báze DKW F102, ktorý sa
vyrábal v niekoľkých prevedeniach. Jeho úspech
spočíval aj v neobvykle vysokom kompresnom
pomere, ktorý v benzínovom motore prinášal
obrovskú úspornosť. Počas prvých 3 mesiacov sa
predalo 16 000 áut. Neskôr bol model nazvaný
Audi 72 (číslovka označovala výkon motora
v koňoch).
V roku 1966 boli predstavené nové modely Audi
80 a top model Audi 90. Číslovky opäť označovali
výkon motora. Audi 90 dosahovalo max. rýchlosť
160 km/h. Portfólio o 2 roky neskôr doplnilo
menšie Audi 60. V tom istom roku boli modely Audi 72 a 80 nahradené modelom 75.
Najpredávanejším zo všetkých bolo podľa predpokladov najmenšie Audi 60, ktoré tvorilo asi 50
% výroby.
Technický riaditeľ Kraus pokračoval v aktivite a
chcel vyvinúť nový model, ktorý by v sebe mal už
len rýdze gény Audi. Na modeli DKW F103 mu
prekážalo spojenie s motorom Mercedes a tento
model označoval za bastarda. Vedenie VW však
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nechcelo o ďalšom vývoji nateraz počuť, a tak sa
prípravy na vývoj nového Audi 100 začali v tajnosti. Kraus veril v jeho úspech a vedeniu VW ukázal
až model auta, ktoré natoľko očarilo vedenie na
čele s Nordhoffom, že ho chceli sprvu vyrábať
pod ich vlastnou značkou. Dalo to veľa námahy a
diplomatickej práce, no úsilie nakoniec prinieslo
ovocie a Audi 100 pod projektovým označením
F104 bolo schválené.
Nové veľké Audi bolo verejnosti predstavené na
jeseň 1968 ako auto vyššej strednej triedy v 2- a
4-dverovom prevedení. Prvá verzia bola dostupná
s motorom 1,8 litra a v troch výkonnostných
prevedeniach (80, 90 a 100 koní). Výroba prvej
generácie Audi 100 trvala až do roku 1976 a
celkovo sa vyrobilo 800 000 kusov, čo presiahlo
všetky očakávania. A tak tento model je veľmi
významným krokom vpred. Ingolstadt dokázal
svoju sebestačnosť a nezávislosť, na trhu vytvoril priestor pre pozicioning značky Audi a naplnil
výrobné linky.

Modelový program Audi NSU Auto Union AG, r. 1970
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Nové generácie
V roku 1972 predstavil Krausov tím novú generáciu Audi 80 so 4-valcovým OHC motorom a
širokou škálou vylepšení riadenia a karosérie.
Vďaka využitiu ľahkých kovov malo auto celkovú
hmotnosť len 900 kg. Nové Audi 80 bolo aj so
svojím neskorším faceliftom trhákom a počas
nasledujúcich šiestich rokov sa predalo viac ako
milión kusov. Úspech modelu dokazuje aj fakt,
že samotné VW začalo tento model predávať s
menšími technickými úpravami pod značkou VW
Passat.
Začiatkom 70-tych rokov bolo portfólio Audi

1 Prvé “nové” Audi, 1965
2 Audi 80 L Variant, 1965
3 Audi Super 90, 1967
4 Audi 60 L saloon, 1971
5 Audi 100 LS saloon, 1970
6 Audi 100 GL saloon, 1972
7 Audi 100 Coupé S, 1973
8 Audi 80 L saloon, 1973
9 Audi 80 GLS saloon, 1976
10 Audi 80 GTE saloon, 1977
11 Audi 50 LS saloon, 1976
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doplnené o ďalšie malé auto – Audi 50, ktoré
bolo reakciou na nadchádzajúcu energetickú krízu, ako aj fakt, že po zaniknutí výroby malých
modelov NSU nebolo v portfóliu automobilky
malé úsporné auto.
Na jeseň 1973 vypukla kríza spojená s embargami OPEC na dovoz paliva, čo postupne zvýšilo
cenu palív štvornásobne. Následky na seba nenechali dlho čakať. Niekdajší entuziazmus z
mobility sa zmenil na frustráciu. Verejnosti
začali prekážať exhaláty, znečistenie ovzdušia,
nehodovosť. Odpoveď automobilového priemyslu prišla v podobe nových štandardov.
Emisie sa počas ďalších 15 rokov znížili o 66 %.

Nové vozidlá dosahovali ovládateľnosť, o ktorej
sa predtým inžinierom ani nesnívalo. Motory
boli menej hlučné, zlepšila sa aerodynamika, obrovský dôraz sa začal klásť na aktívnu i pasívnu
bezpečnosť.
V roku 1974 predstavuje Audi svoju odpoveď,
nové Audi 50 s výkonom 50 koní, dĺžkou 3,5
metra, silnými absorbčnými zónami nárazov a
veľkými zadnými dverami. Napriek opticky malým
rozmerom bolo auto zvnútra priestranné a veľmi
dobre vybavené, čo vzbudilo v radoch verejnosti
záujem. Malé auto, s dobrou výbavou, za dobrú
cenu. Audi 50 sa od začiatku vyrábalo vo Wolfsburgu a je verejným tajomstvom, že jeho verzia
so skromnejšou výbavou sa na trhu objavila aj
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s označením VW Polo. Do roku 1978 sa predalo
180 000 ks, a to aj napriek tomu, že špecialisti
neočakávali jeho výraznejšie presadenie v tomto
segmente.
Ak to zosumarizujeme, v polovici 70-tych rokov
boli modely Audi 50, 80 a 100 veľmi úspešné.
V roku 1977 prichádza na trh 2. generácia Audi
100. Päťvalcový motor s objemom 2,2 litra a
výkonom 136 koní prekvapil najmä nezvyčajným
počtom valcov a svojím zvukom, ktorý pripomínal
zvuk V8. Okrem technického pokroku v oblasti
motora upútala taktiež moderná karoséria.
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V roku 1980 prichádzajú na trh 2 prevedenia
nového modelu Audi 200 s 5-valcovým motorom
- Audi 200 5E s výkonom 136 koní a verzia 5T
s turbodúchadlom a výkonom 170 koní. 5T bol
prvý model s turbomotorom, ktorý sa s úpravami
využíval až do polovice 90-tych rokov, a to aj
v motoršporte. Audi 200 bolo zároveň prvým
modelom Audi NSU Auto Union AG v najvyššej
triede.
Na jeseň roku 1978 sa objavuje aj 2. generácia
Audi 80, po ktorej je od začiatku obrovský dopyt
a denne sa vyrába až 800 kusov. V roku 1984
prechádza model faceliftom a zmenou názvu na
Audi 90.
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Jeden z najrevolučnejších modelov všetkých
čias však prichádza v marci 1980. Na ženevskom

autosalóne je predstavené Audi Coupé s pohonom
všetkých kolies nazvaným quattro. Tento model
definitívne potvrdzuje inovátorský imidž značky
Audi, ktorá sa s každým modelom snažila priniesť
technologické vylepšenia.
Na frankfurtskom autosalóne v roku 1981 predstavuje Audi 3. generáciu Audi 100, ktorá bola
vyvinutá za asistencie štátneho grantu na výskum.
Nové Audi 100 dosiahlo najlepší aerokoeficient na
svete, za čo získalo niekoľko ocenení. V roku 1983
zožala úspech aj verzia Audi 100 avant. V tom istom

roku je predstavená ďalšia generácia modelu 200
s výkonnými turbomotormi a výkonom 134 kW, s

max. rýchlosťou 230 km/h. Od roku 1984 bolo
Audi 200 dostupné aj s pohonom všetkých kolies
(quattro), postupne dostupnosť quattra platila
pre všetky modely. Od roku 1985 sú karosérie
všetkých modelov plne galvanizované.
V roku 1983 predstavuje Audi ako prvá automobilka auto s katalyzátorom, ktorý sa podľa nariadenia vlády mal stať povinnosťou od roku 1986.
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1 Audi 100GL SE saloon, 1980
2 Audi 100 Avant, 1976
3 Audi 80 GLS saloon, 1978
4 Audi Coupé GT, 1980
5 Audi 200 SE saloon, 1980
6 Audi quattro, 1980
7 Audi 80 quattro sport, 1984
8 Audi quattro sport, 1984
9 Audi 100 TDI saloon, 1989
10 Audi 100 Avant CD, 1983
11 Audi 200 quattro saloon, 1988
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Quattro - 4 esá v rukáve
Zrod konceptu quattro bol veľmi zaujímavý a
prvýkrát sa o pohone všetkých 4 kolies začalo
uvažovať v povojnových rokoch, keď Auto Union
dostala zákazku na armádne vozidlo (Munga).
Podobný projekt bol realizovaný aj v druhej polovici 70-tych rokov, keď Audi vyvinulo model
Iltis s pohonom všetkých 4 kolies, ktorý bol neskôr
predávaný pod značkou VW a predaný do Kanady.
Napriek tomu, že Iltis mal relatívne malý výkon,
na snehu a v horskom teréne sa správal extrémne
dobre. Za projekt bol zodpovedný Jörg Bensinger,
ktorý ho po testovacích jazdách v zasneženom
Fínsku predložil svojmu nadriadenému Ferdinandovi Piechovi. V Ingolstadte sa začalo pracovať na
novom projekte, ktorý využil veľa komponentov
z už existujúcich modelov: 5-valcový turbomotor z Audi 200, karosériu nového Audi 80 Coupé
a pod. Testovacie jazdy začali v roku 1977 a vedenie koncernu bolo výsledkami uchvátené. Na
23-percentnom stúpaní alpského priesmyku
sa auto správalo bezchybne a bez akýchkoľvek
trakčných problémov. Verzia 160 koní potvrdila
skvelé ovládanie aj na hockenheimskom okruhu,
kde vďaka vynikajúcej stabilite a ovládateľnosti
dokázala konkurovať Porsche 911. Nový model
dostal v roku 1978 zelenú, no ešte predtým bol
vylepšený o intercooler. V konečnom dôsledku
bol výkon motora zvýšený na 200 koní pri 5 500
otáčkach.

Nové Audi 80 quattro bolo verejnosti predstavené
na ženevskom autosalóne v roku 1980 na tamojšom
zimnom štadióne. Pohon všetkých kolies bol dovtedy známy len pri off-roadových modeloch. Pri osobných autách sa o niečo podobné pokúšal v povojnovom období Ferdinand Porsche, no jeho športiak
Cisitalia nedosiahol dostatočné parametre. Pokusy o
pohon všetkých kolies zaznamenali aj v Británii, no
išlo o výrobu niekoľkých kusov.
Iltis a quattro na Turracher Höhe
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Jörg Bensinger

Quattro ohúrilo svet. Od roku 1985 bol tento pohon
dostupný v každom modelovom rade Audi, čo bola
absolútna výhoda, s ktorou Audi jednoducho nemalo
konkurenciu. Slogan „náskok vďaka technike“ platil
pri inzerovaní quattra dvojnásobne.
Prototyp Audi quattro, 1979
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Ludwig Kraus
- tvorca technickej politiky
(1911 - 1997)
Ludwig Kraus sa narodil 26. decembra 1911
v Hettenhausene blízko mesta Pfaffenhofen
v južnom Nemecku. Študoval mechanické
inžinierstvo a v roku 1937 nastúpil do DaimlerBenz AG na pozíciu dizajnéra v oddelení výroby
motorov. Po dlhšej dobe, keď táto spoločnosť
kúpila Auto Union GmbH, bol Kraus preradený do
Ingolstadtu, aby realizoval projekt produktovej
modernizácie. Začiatkom októbra 1963 sa stáva
riaditeľom oddelenia vývoja vozidiel.
Auto Union GmbH bola prevzatá spoločnosťou
Volskwagenwerk AG v decembri 1964. O rok
neskôr sa Ludwig Kraus stáva členom správnej
rady ingolstadtskej spoločnosti. Jeho hlavným
prínosom k rozvoju spoločnosti bol jeho vývoj
moderného vozového programu, ktorý bol zavedený koncom roku 1965 ako náhrada za dvojtaktné modely DKW. Modelové rady Audi 60/Super
90, Audi 100, Audi 80 a Audi 50, ktoré vytvoril
Kraus, sa ukázali byť kľúčovými pre následný rozvoj a prosperitu spoločnosti.

Ludwig Kraus

Jeho rola v Audi NSU Auto Union
Po fúzii s NSU Werke AG a sformovaní Audi
NSU Auto Union AG sa Ludwig Kraus od 1. septembra 1969 stáva členom správnej rady so
zodpovednosťou za technický vývoj. V rokoch
1976 – 1985 pôsobil ako člen dozornej rady Audi
NSU Auto Union AG a koncom roku 1973 odchádza do dôchodku. Ludwig Kraus zomrel 19. septembra 1997.

Firemná kronika
1965 1. 1. získava Volkswagen
AG 50,3 % akcií Auto
Union. V septembri začína
výroba prvého Audi Auto
Union so štvortaktným
motorom.

1969 K 10. 3 Auto Union GmbH fúzuje
s NSU AG .

1966 11. 3. opúšťa výrobné linky
posledné DKW F102
s dvojtaktným motorom.
Koncom roku sa Auto
Union stáva dcérskou
spoločnosťou VW. 12 000
zamestnancov v Ingolstadte vyrába 110 000 áut
za rok.

1977 V marci tohto roku bolo vyrobené posledné NSU Ro 80. Od tohto momentu sa
značka NSU prestala pri automobiloch
používať.

1969 21. 8. bola založená akciová spoločnosť
Audi NSU Auto Union AG so sídlom
v Neckarsulme.
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Motoršport 1965-1984
Audi sa od svojho nového štartu aktívne zapájalo aj do automobilových pretekov. Zásluhou expertov a blízkeho vzťahu s jazdcami sa úspechy
dostavili. Audi Super 90 a Audi 80GTE zaznamenali v roku 1973 veľa víťazstiev a úspechov. Automobilka získala stajňový titul. Veľmi dôležitý moment prišiel v roku 1978, keď FIA (Medzinárodná
automobilová federácia) povolila od 1.1. 1978
použiť v rely pohon 4 kolies.
Quattro bolo prvýkrát testované na európskej
rely v Portugalsku na trati bez posádok na jeseň
1980. Fínsky jazdec Hannu Mikkola dosiahol o 30
minút lepší čas, ako bol čas aktuálneho víťaza.
V roku 1981 vyhrali tímy Audi škandinávsku
rely, Rely San Remo a Rely RAC v Británii. Skvele
reprezentoval Hannu Mikkola s navigátorom
Arne Hertzom, no všetkých prekvapila ženská
posádka Michele Mouton s navigátorkou Fabriziou Pons, ktoré sa stali prvou ženskou posádkou, čo zvíťazila v rely (San Remo, 1981).
V r. 1982 Audi získalo stajňový titul svetovej
rely, Michele Mouton skončila v poradí jazdcov
na 2. mieste. O rok neskôr sa stal Hannu Mikkola
svetovým šampiónom, Audi vyhralo 2. miesto v
súťaži konštruktérov. V roku 1983 Audi získalo
13 titulov rely. Vrchol prišiel v roku 1984, keď
vo svetovej rely vyhralo titul konštruktérov a
jazdec Stig Blomquist získal titul majstra sveta.
Tieto úspechy vyniesli automobilke Audi cenu
„Športové auto roka 1984“. Významné úspechy
dosiahol legendárny Walter Rohrl.

Audi quattro získalo v pretekoch počas 5 rokov
23 titulov po celom svete. Mikkola, Mouton
Rohrl, Blomquist. V roku 1986 sa na Rely Portugalska stala nehoda, ktorá ukončila preslávenú
skupinu B, keď Portugalčan Joaquim Santos pri
vyhýbaní sa skupine divákov nezvládol riadenie
Fordu RS200 a vrazil do davu ľudí. FIA vyhlásila,
že nemôže ďalej zaručiť bezpečnosť jazdcov i divákov, a tak od tej doby dostali licenciu len autá
v kategórii A.
V roku 1987 sa Audi vracia na rely s modelom
Audi 200 quattro. Veľký úspech zožal najmä Walter Rohrl, ktorý v tom istom roku zdolal na viac
ako 600-koňovom Audi Sport quattro S1 trať do
vrchu Pikes Peak Hill Climb v americkom štáte
Colorado za rekordný čas. Audi vyhralo tieto horské preteky trikrát za sebou, pred Rohrlom dominoval Mouton a Bobby Unser.
Éra pretekov a najmä éra Sport quattra je kapitolou sama osebe. Audi quattro a celá skupina B
pútala pozornosť celého sveta. Extrémne ľahké
a výkonné autá dosahovali extrémne výkony a
zábery aj z exotických rely vyrážali dych.

2

1
1 Stig Blomqist, Monte
Carlo Rally, 1985
2 Walter Röhrl v rekordnom preteku Pikes
Peak na Audi Sport
quattro S1
3 Posádka Moutton/
Pons, San Remo Rally,
1982
4 Posádka Buffum/ Gallagher, Acropolis
Rally, 1984
5 Audi 80 GLE, group 2,
Nürburgring
6 Walter Röhrl v Pikes
Peak po 25 rokoch
1965 - 1984 Nový profil štyroch kruhov

1965 - 1984

5

3

4

6
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Obdobie rokov 1985 - 2000 predstavuje pre celé
automobilové odvetvie turbulentné časy. Tlak
na znižovanie emisií a zvyšovanie bezpečnosti
prinútil výrobcov áut k veľkým investíciám a
zlepšeniam. Mnoho menších značiek sa s novými
trendmi nedokázalo vyrovnať a postupne zaniklo.
Trh sa vplyvom politických zmien začal rapídne
rozširovať. Pád Berlínskeho múru a nežné revolúcie ho rozšírili o nové krajiny, v ktorých plánované
hospodárstva jednoducho nemali šancu pokryť
dopyt po mobilite.
Rok 1985 bol pre novodobú značku Audi dôležitý.
Posledné NSU Ro 80 bolo vyrobené v roku 1977.
Odvtedy sa autá tejto značky a značiek Auto Union
už len servisovali. V roku 1985 vzniká spoločnosť
s názvom Audi AG, ktorej sídlo sa presúva z Neckarsulmu do Ingolstadtu. Zároveň boli založené
dve dcérske spoločnosti – Auto Union GmbH a
NSU GmbH, ktorých hlavným cieľom bolo chrániť
historickú hodnotu týchto slávnych značiek.
V roku 1986 prichádza do výroby 3. séria Audi 80
(B3), ktorá ako prvá ponúka galvanizovanú karosériu. Audi investovalo milióny do modernizácie
továrne a ako prvé v automobilovom priemysle
ponúklo 10-ročnú záruku na karosériu. Galvanizácia sa začala používať pri všetkých modeloch.
Audi prechádza ďalšou optimalizáciou. V praxi sa
čoraz viac a precíznejšie spomína pojem „just-intime“, veľký počet subdodávateľov presunul sídla výroby bližšie k miestam výroby Audi. V roku
1995 vzniká v Ingolstadte GVZ logistické centrum, v roku 1996 sa tak deje aj v Neckarsulme,
ktoré efektívne využívajú vlakovú dopravu (na
80 %) a zabezpečujú časovú dostupnosť dielov.
Tieto centrá umožňujú praktizovať just-in-time a
zároveň pomáhajú aj subdodávateľom obmedziť
ich skladové zásoby.

Rozšírenie
V roku 1986 bolo v Ingolstadte otvorené nové
centrum kvality. Audi AG sa stáva prvým nemeckým výrobcom áut s certifikátom ISO 9001. Veľké
financie investuje do výberu a výcviku pracovnej
sily. Rozšírené je aj technické oddelenie, budova
T22 bola postavená v roku 1988. V polovici
90-tych rokov Audi vybudovalo testovacie centrum v Neustadte. Od roku 1999 sa pýši vlastným
veterným tunelom, ktorý so silou vetra až 300
km/h patrí nielen k najsilnejším, ale i najtichším
veterným tunelom na svete.
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Lojalita klientov
Počnúc rokom 1988, keď bolo na trh uvedené
lu-xusné Audi V8, sa začala systematická práca
oddelenia predaja a marketingu zameraná na
posilňovanie lojality zákazníkov. Audi Forum
Ingolstadt, komplex moderných skleneno-kovových budov, bol otvorený v roku 1992. Na Audi
Piazza si noví majitelia môžu prevziať svoje Audi
priamo pri výcho-de z výroby. Od roku 2005 je
k dispozícii aj Audi Forum v Neckarsulme, ktoré
okrem iného ponúka aj nahliadnutie do histórie
NSU. V roku 2000 bolo otvorené fenomenálne
Museum Mobile, architektonicky výnimočná
stavba, ktorá ponúka prehliadky dejín Audi a
súvisiacich značiek. Práve v Ingolstadte a múzeu
sa konajú veľké oslavy pri rôznych príležitostiach,
ako boli napr. sté narodeniny Audi alebo 30.
výročie quattro.

Nová identita
Prvé Audi centrá boli otvorené v roku 1988 v
mestách Koblenz, Hanover a Mníchov. Od roku
1987 majú všetky nové Audi centrá architektúru
hangáru, čím sa snažia umocniť vizuálnu komunikáciu značky. Spoločné predajne Audi a VW sa
rozdeľujú a dílerom sú ponúkané separátne kontrakty pre každú značku, na ústupe je logo VAG.
V roku 1991 vzniká v Ingolstadte separátne marketingové oddelenie, predaj sa prvýkrát od roku
1974 presúva autonómne pod Audi AG. Od roku
1994 sa za firemné logo považujú len štyri kruhy
bez nápisu.
Audi rozvíja svoje pôsobenie aj v celosvetovom
ponímaní. V roku 1988 začína v čínskom Changchune výroba Audi 100 C3 v spolupráci s čínskou
značkou FAW (First Automobile Works). Audi
vstupuje do už existujúcej joint venture medzi
FAW a VW v roku 1995 s podielom 10 %. Od
roku 1999 sa v Changchune vyrába C5 generácie
špeciálne predĺženej Audi A6.
Európska únia umožnila Audi nájsť nových
dodávateľov i založiť vlastné miesta výroby vo
viacerých štátoch, ako Maďarsko, Brazília či
Španielsko. Vyplývajúc z globálnej stratégie, boli
založené pobočky v Singapure, v Bangkoku,
v
Juhoafrickej republike.
Prvým krokom na medzinárodnej scéne bolo
založenie dcérskej spoločnosti Audi Hungaria
Motor Kft v Györi. V roku 1977 vznikla nová
továreň v Curitibe, hlavnom meste brazílskeho
štátu Paraná, kde sa od roku 1999 vyrába model
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Modelový program 1985-1990

A3. V roku 1998 sa do skupiny Audi Group pridáva talianska športová značka Automobili Lamborghini S.p.A. a britská spoločnosť Cosworth
Technology Ltd.

Recesia a jej následky
V roku 1987 odchádza do dôchodku Dr. Wolfgang
R. Habbel a na miesto predsedu predstavenstva
bol vymenovaný Dr. Ferdinand Piech. V roku 1988
je predstavený nový korporátny koncept, ktorý
bol zameraný na znižovanie nákladov. Po jeho zavedení stúpla marža pred zdanením z 1,8 na
3,6 %, obrat medziročne vzrástol o 1,5 %, t.j.
na 11,5 miliardy mariek. O rok neskôr tieto
čísla narástli viac, ako im bolo predpovedané.
Znovuzlúčením Nemecka a mien oboch krajín sa
automobilový trh mierne oživil. Rok 1991 bol
rekordným, a to tak počtom vyrobených áut, ako
aj počtom nových modelov uvedených na trh. V
ďalšom roku vyrobené množstvo opäť lámalo
rekordy. V roku 1993 však prichádza mierna recesia a výroba musela byť zredukovaná. Po sérii
výmen a odchodov šéfov predstavenstva sa na
čelo Audi AG dostáva Dr. Franz-Josef Paefgen. V
druhej polovici 90-tych rokov sa ekonomika znovu oživuje, čo sa prejaví v každoročnom náraste
predaja.
Dôležitou súčasťou firemnej politiky bola a je práca s odbormi. V máji 1996 vedenie spoločnosti
podpísalo s odbormi zmluvu nazvanú Audi za
bezpečnú prácu a miesta produkcie, v ktorej sa

Audi zaväzuje robiť rozhodnutia tak, aby boli
jednak zaistené pracovné miesta pre jej zamestnancov a jednak dodržané prísne bezpečnostné
pravidlá pri práci. Továrne Audi patria medzi
najbezpečnejšie na svete.

Produktový program
v rokoch 1985 - 1990
Keďže Audi prijalo a implementovalo do výrobného programu všetky nároky požadované legislatívou na bezpečnosť a znečistenie, v druhej
polovici 80-tych rokov nemuselo riešiť problémy
ako jeho konkurenti. V roku 1986 bola predstavená 3. generácia Audi 80 B3, o rok neskôr
Audi 90 s 5-valcovým motorom. Oba modely s
galvanizovanou karosériou. V roku 1988 bolo
na autosalóne v Birminghame predstavené Audi
Coupé, o rok neskôr predstavilo Audi kabriolet.
Uvádzanie nových modelov na trh dosiahlo vrchol
v roku 1988 a už vtedy bolo jasné, akým smerom
sa chce automobilka Audi v budúcnosti uberať.
Nový model Audi V8 bol prvým krokom do prémiového segmentu. V8 predstavené v roku 1988
na parížskom autosalóne, malo 3,6-litrový motor
s výkonom 253 koní, automatickú prevodovku,
pohon quattro a množstvo nových doplnkov.
Tak ako Audi 100 a 200 bol model V8 vyrábaný v
Neckarsulme. Od roku 1988 boli k dispozícii nové
quattro verzie modelov Audi 90 a Coupé s výkonom 170 koní, resp. 220 koní (turbo verzia).
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TDI – dieslová revolúcia
Audi vyrábalo dieselové motory už od roku 1978.
Motory boli síce úspornejšie, no chýbal im vyšší
výkon. Aj keď turbodúchadlá dodali dieselom trochu viac pary, stále boli vyhľadávané len šoférmi
na dlhé trate. Ako už bolo spomínané, po roku
1989 začal narastať význam ochrany prostredia
pred znečistením a exhalátmi. Audi ako odpoveď
na to predstavuje 13 rokov vyvíjaný projekt nazvaný TDI – Turbocharged Diesel with Direct Fuel
Injection). Audi 100 TDI zaznamenalo svoj debut na frankfurtskom autosalóne v roku 1989.
Dvaapollitrový 5-valec mal priame vstrekovanie
paliva, turbodúchadlo s intercoolerom a výrazne
odhlučnený motor. Prvá verzia poskytovala
výkon 120 koní. Novinárska obec bola prekvapená výsledkami testovacích jázd tohto rýchleho,
komfortného a mimoriadne úsporného auta,
ktoré podľa jej slov spustilo dieselovú revolúciu.

že automobil môže prejsť krátke vzdialenosti aj
s nulovými emisiami vďaka nikel-kadmiovej batérii.
O 2 roky neskôr bola predstavená generácia Audi
Duo č. 2. Model Audi 100 Avant (C4) quattro mal
2-litrový päťvalcový motor s výkonom 115 koní.
Zadná náprava bola opäť napájaná na sodíkovosulfurovú batériu s napätím 252 voltov. Elektrický
motor mohol dosiahnuť rýchlosť až 60 km/h s
dojazdom 80 km. Tretia generácia Audi Duo bola
predstavená v septembri 1996 na autosalóne v
Berlíne. A4 Avant so známym 4-valcovým motorom TDI s výkonom 90 koní mal taktiež elektromotor s výkonom 29 koní. Na rozdiel od svojich
predchodcov bol napojený na prednú nápravu.
Olovená batéria mohla byť vďaka integrovanému
adaptéru dobíjaná aj z bežnej elektrickej zásuvky. Zároveň sa batéria dobíjala pri ceste z kopca.
Akčný rádius bol 50 km. Spolu sa vyrobilo cca 90
áut na testovacie účely.

Impozantne pôsobili najmä niektoré rekordy,
ktoré nové Audi 100 TDI vytvorilo:
1. V roku 1989 prešlo Audi 100 TDI na jednu
nádrž pri priemernej rýchlosti 60,2 km/h až
4 818 km, čo znamenalo spotrebu 1,76 l na 100
km.
2. V roku 1992 pri ceste okolo sveta (40 273 km)
dosiahlo Audi 80 TDI spotrebu 3,78 l na 100 km
pri priemernej rýchlosti 85,8 km/h.
3. V roku 1993 prešlo Audi 80 1,9 TDI 2 021 km
so spotrebou 3,4 l/100 km.
4. V roku 1994 absolvovalo Audi 80 1,9 TDI trasu z Viedne do Ženevy (1 079 km) priemernou
rýchlosťou 70 km/h a spotrebovalo len 29,9 l paliva (spotreba 2,77 l / 100 km).

Prvý motor TDI bol predstavený na jeseň roku 1989
v Audi 100 (C3)

V tejto dobe bolo Audi prvým výrobcom áut, ktorý
inštaloval dieselové motory do prémiových áut.
Za menej ako 10 mesiacov bolo predaných 4 764
Audi 100 TDI (C3). Generácia C4 Audi 100 TDI
a Audi A6 TDI dosiahli v predaji číslo 133 068.

Prvé hybridy
Audi duo bol koncept, ktorým sa automobilka Audi snažila odkryť úplne nový pohľad na
šetrenie životného prostredia. V roku 1990 bola
na ženevskom autosalóne predstavená prvá generácia modelu Audi 100 Avant (C3) quattro s
5-valcovým motorom a výkonom 136 koní. Zadná náprava bola poháňaná DC elektrickým motorom s výkonom 12,6 koní. Audi chcelo dokázať,
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Audi A4 Avant duo III na čerpacej stanici v Ingolstadte
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Neustále vpred
V roku 1990 zaznamenalo Audi hneď niekoľko
výročí. Bolo to presne 25 rokov od znovuzaloženia
značky Audi v r. 1965. Od tohto roku sa práve v
roku 1990 vyrobilo Audi s poradovým číslo 7 miliónov. 10 rokov oslavovalo po novom prezývané
Urquattro, ktoré sa stalo najdlhšie vyrábaným
modelom. Pôvodný zámer bolo vyrobiť 400
kusov. Posledné Urquattro opustilo linku v Ingolstadte v roku 1991. Spolu sa vyrobilo 11
452 týchto športiakov. Posledný kus putoval
priamo do historickej zbierky všetkých modelov.
Nástupcom Urquattra sa stalo Audi S2 Coupé.
Rok 1991 bol pre Audi rokom modernizácie modelových radov. Prvou novinkou bolo Audi 100 C4
predstavené so 6-valcovým motorom V6 s objemom 2,8 l a výkonom 174 koní. Ďalšou novinkou
bola verzia kabriolet a športiak S4 s 5-valcovým
turbom poháňaným motorom. Na frankfurtskom autosalóne bolo predstavené nové Audi 80
(B4) spolu s verziou Audi 100 Avant. Skutočným
unikátom sa stalo malé oranžové Audi quattro
Spyder V6 s extrémne štýlovou hliníkovou karosériou. Objednávky na tento model sa začali
hrnúť, no jeho cena sa pohybovala nad 100 000
mariek, a tak sa predali len 2 prototypy. O mesiac neskôr Audi prekvapilo ďalším futuristickým
projektom Audi Avus W12 quattro, nadčasovým
športiakom s hliníkovou karosériou.

projekte sériovo vyrábaného automobilu s
odľahčenou karosériou. Využitie hliníka prináša
30 – 40 %-né zníženie váhy pri zachovaní komfortu a zvýšení rýchlosti. Hliník je zároveň materiál,
ktorý možno recyklovať, a to pri nižšej spotrebe
energie ako je pri iných kovoch.
Výsledok tejto dlhodobej štúdie bol predstavený
na frankfurtskom autosalóne v roku 1993 pod
označením ASF – Audi Space Frame zosobnené v
Audi V8 TDI. Pár týždňov na to bol koncept ASF
prezentovaný konceptom poháňaným motorom
s objemom 4,2 l W12 a celkovým výkonom 354
koní.
Samozrejme, nové technológie si vyžiadali investície do nových strojov a zariadení. Audi si svoje inovácie ochránilo viac ako 40 patentmi. V roku
1994 bol na ženevskom autosalóne predstavený
nástupca V8 ASF - model Audi A8 ASF už s novým
modelovým identifikačným označením. Audi 100
bolo premenované na Audi A6, Audi 80 na Audi
A4 B5. Počas troch rokov predaja nového Audi A4
opustilo výrobné linky milión kusov.

Audi v tejto dobe spolupracovalo so spoločnosťou
ALCOA (Aluminium Company of America) na
Audi quattro Spyder, 1991

Audi Avus quattro
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Dizajn a emócie
Nové technológie hnali vopred aj dizajnérov.
V roku 1995 prezentovali na frankfurtskom i tokijskom autosalóne koncept malého športiaku
označeného ako Audi TT Coupé, resp. Audi TTS
Roadster. Obe verzie sa okamžite stali trhákmi
podujatí. Záujem o nich bol taký veľký, že v roku
1998 sa vyrobilo prvé TT a o rok neskôr aj TTS
Roadster. Audi TT je vyrábané v spolupráci Ingolstadt – Györ, ktorý zabezpečuje finálnu montáž
TT-čiek.
Až do tejto chvíle bolo nové Audi veľmi dobre
pozicionované v segmentoch vyššej a strednej
triedy, no v jeho portfóliu chýbal luxusný model menších rozmerov, niečo ako Golf či Audi
50. V septembri 1996 je na trh uvedený nový
model Audi A3, ktorý hneď od začiatku začína
dobíjať svoj segment. V roku 1999 je doplnený o
4-dverovú verziu a aj športovú verziu quattro pod
označením S3 s výkonom 210 koní. V roku 2001
je výkon S3 zvýšený na 225 koní a dosahuje max.
rýchlosť 250 km/h. Prvá generácia modelu A3 sa
vyrábala menej ako 7 rokov a zaznamenala predaj 800 000 kusov.
1 Audi A6
2 Audi TT - skica
3 Audi Space Frame, W12

2

3

1985 - 2000 Cesta na vrchol

Audi A6 bolo predstavené v roku 1997 na autosalóne v Ženeve pod interným označením C5,
prezývaným ponorka. O rok neskôr ho doplnilo
prevedenie Avant. O 2 roky sa Audi opäť blyslo
predstavením pokrokovej automatickej prevodovky multitronic práve v A6-tke. V roku 2000
zažila Ženeva ďalší debut – Audi A6 Avant, resp.
Audi allroad quattro.
Pozornosť verejnosti vzbudila v 90. rokoch aj
dizajnová štúdia označená Al2, predstavená vo
Frankfurte v roku 1997. Táto štúdia naznačovala,
že Audi chce svoju patentovanú technológiu ASF
využiť i pri malých vozidlách. V júni 2000 opustilo
výrobné linky prvé Audi A2 s dĺžkou len 3,82 m
a váhou 885 kg.

1
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“S” ako šport
90. roky priniesli aj veľa vydarených modelov
označených strieborným písmenom S. Prvým
modelom S bol ešte v roku 1985 Audi Sport
quattro Evolution S1. V roku 1990 to bolo Audi
Coupé S2. Od roku 1993 bol na platforme Audi
80 vyrábaný aj sedan a Avant S2.
V máji 1994 pribudol do rodiny modelov S model
Audi S4 na platforme Audi 100. V prevedení avant
bol k dispozícii o rok neskôr. Všetky S4 motory
boli spočiatku poháňané turbovým päťvalcom,
no koncom roka 1992 bol predstavený 4,2 l
osemvalec ako avant a neskôr i sedan.

4

Model z roku 1996 mal výkon 290 koní, neskôr
sa jeho výkon zvýšil na 330 konských síl. Silnejšia
verzia bola označovaná ako S6 plus. Pri cene
116 000 mariek sa predalo menej ako 1 000
kusov.
V roku 1996 bola na ženevskom autosalóne
predstavená nová S8-čka s motorom V8 a výkonom 344 koní. V roku 1999 bol výkon zvýšený na
365 konských síl.
Audi S4 predstavené v roku 1997 ponúkalo 2,7-litrový V6 motor s výkonom 265 koní.

Unikátnym kúskom športovej kolekcie, na vývoji
ktorého sa podieľal Ferdinand Porsche, bol model Audi Avant RS2 postavený na platforme Audi
80 S2 Avant. Tento model sa vyrábal iba v rokoch
1993 – 1995 a vyrobilo sa ho len 2 891 kusov.
S výkonom 315 koní to bol v tej dobe najsilnejší
model Audi na trhu.

V roku 2002 predstavilo Quattro GmbH model
Audi RS6 s biturbovaným 4,2-litrovým V8 motorom. V roku 2004 ho nahradil model RS6 plus
s výkonom 486 koní. Starú známu RS2 vystriedal
v roku 1999 model RS4 s výkonom 380 konských
síl V6 motora s twin-turbom, ktorý predstavila
opäť frakcia Quattro GmbH.

Veľmi zaujímavými boli taktiež S6-tky. Prvá generácia bola dostupná v dvoch prevedeniach –
4,2 litra V8 alebo turbovaný 5-valec.

Motorových prevedení bolo v tomto období
niekoľko desiatok.

5

4 Audi RS2, 1994
5 Audi S4 Avant, 1991
6 Audi S8, 1996

6
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Motoršport 1985 - 2000
Aj v modernej povojnovej ére pokračovalo Audi v
tradícii pretekania na automobilových okruhoch.

Audi v Amerike – TransAM a
IMSA
V roku 1988 vstúpilo Audi do amerického
šampionátu TransAM s jazdcami Hurley Haywood, Walter Rohrl a Hans Joachim Stuck na
modernom Audi 200 quattro upravenom podľa
podmienok týchto pretekov. Audi si v sérii 13
pretekov zabezpečilo stajňový titul už po 10.
pretekoch, majstrom série sa stal Haywood. Audi
200 žalo v tej dobe úspechy aj v Nemecku - jazdec
Armin Schwarz vyhral hneď 2 ročníky.

1
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Audi sa vrátilo do USA aj v roku 1989, konkrétne
do seriálu IMSA-GTO. Pre tento seriál Audisport
vyvinulo špeciálnu verziu Audi 90 quattro. Jeho
5-valcový motor dosahoval výkon viac ako 620
koní a max. rýchlosť 310 km/h bez problémov.
Tím Audi vyhral 7 pretekov. Rozhodol sa však
neštartovať na 2 pretekoch, čo ho v celkovom poradí odsunulo na 2. miesto.

V8 – úspech, úspech, úspech
V roku 1990 sa Audi sústredilo na preteky v Nemecku v sérii DTM (German Touring Car Championship), a to s modelom Audi V8 quattro. Hneď
prvý ročník sa Hansov-Joachimovi Stuckovi podarilo v dramatickom finále na Hockenheime
vyhrať. V ďalšej sezóne Audi a konkrétne jazdec

1985 - 2000

Biela titul obhájil – bolo to prvýkrát v histórii
DTM, čo sa ho podarilo niektorej automobilke
udržať. V roku 1992 národná asociácia napriek
tomu, že štart V8 schválila, dvakrát pred sezónou svoje rozhodnutie zrušila kvôli údajným rozporom karosérie s podmienkami pretekov. Stuck
a Biela tak odjazdili preteky vo Francúzsku a
Juhoafrickej republike.

posilniť športové vnímanie Audi. V tomto roku
Audi vyhralo 7 národných titulov majstra.
Rok 1997 bol už menej priaznivý. Vozidlá s pohonom 4 kolies dostali penalizáciu v podobe 95
kg záťaže, no napriek tomu dokázali dosiahnuť
veľké víťazstvá.

V nasledujúcom období sa Audi sústredilo na
štarty v kategórii dvojlitrov, kde Audi 80 a jej
jazdci pozbierali veľa víťazstiev nielen v Nemecku, ale aj v okolitých krajinách.

Rok 1998 znamenal koniec quattra v okruhových
pretekoch. FIA vylúčila použitie pohonu všetkých
kolies, čo je len ďalším neklamným dôkazom superiority fenoménu quattro. Audi sa okamžite
pustilo do zbierania skúseností s predným pohonom, a to na Audi A4. V krajinách, v ktorých
bolo quattro povolené, ostal Audisport verný
quattru.

V roku 1996 sa Audi predstavilo v národných
pretekoch v Nemecku, Taliansku, Británii, Belgicku, Španielsku, Austrálii a Juhoafrickej republike. Bola to súčasť stratégie, ako celosvetovo

Po krátkej pauze boli preteky DTM v roku 2000
opäť obnovené s novými pravidlami. Štartovať
mohli len autá so zadným náhonom, sériovými
dielcami a limitovaným výkonom V8 motorov.

1 Audi 90 quattro, Hans-Joachim Stuck
2 Hans-Joachim Stuck
3 Audi V8, DTM, 1990
4 Audi A4, Mattias Ekström, 2004

Audi Motorsport v spolupráci s ABT-Sporsline
vstúpilo do pretekov s modelom TT. Tri exempláre s 8-valcovým motorom a objemom 3,998
cc dosahovali výkon viac ako 450 koní.

2

Od roku 2003 bolo Audi nútené postaviť pre sériu
DTM špeciálne Audi A4, na ktorom jazdili slávne
mená, ako Christian ABT, Mattias Ekstrom, Tom
Christense, Martin Tomczyk, Frank Biela či Emanuelle Pirro. Sezónu sa podarilo vyhrať Martinovi
Tomczykovi.
Ďalšie novodobé úspechy v pretekaní získalo Audi
v prestížnych pretekoch 24h Le Mans, no to je už
ďalšia separátna kapitola.

4
3
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1909 - August Horch
Automobilwerke GmbH,
Zwickau
1910 - Audi AutomobilWerke m.b.H., Zwickau
1915 - Audiwerke AG,
Zwickau

1899 - August Horch &
1907 - Rasmussen &
Ernst, Chemnitz / Zscho- Cie, Cologne
pau
1902 - August Horch &
Cie Motor-und Motor1912 - Zschopauer
wagenbau, Reichenbach
Maschinenfarbrik J. S.
i. V.
Rasmussen
1923 - Zschopauer
Motorenwerke J. S. Rasmussen AG

1904 - August Horch
Motorwagenwerke AG,
Zwickau
1918 - Horchwerke AG,
Zwickau

1885 - Chemnitzer
Velociped-Depot, Winkelhofer & Jaenicke
1896 - Wanderer Fahrradwerke AG vorm.
Winkelhofer & Jaenicke,
Schönau / Chemnitz
1908 - Wanderer Werke
AG vorm. Winkelhofer
& Jaenicke, Schönau /
Chemnitz

1932 - Auto Union AG, Chemnitz
Prevzatie automobilovej divízie Wanderer. Wanderer Werke pokračuje vo výrobe bicyklov,
motocyklov, šíjacích strojov, kalkulačiek a písacích strojov.

1945 - Sklad náhradných dielov Auto Union

Príbeh Audi - prehľad

Príbeh
Audi
Prehľad evolúcie značiek
a spoločností, vzájomné
prepojenia, väzby a fúzie
ústiace do vytvorenia
Audi AG v roku 1985.

1873 - Mechanische Werkstätte zur Herstellung
von Strickmaschinen Christian Schmidt, Riedlingen
1884 - Neckarsulmer Stickmaschinenfabrik AG
1897 - Neckarsulmer Fahrradwerke AG
1913 - Neckarsulmer Fahrradwerke AG
1926 - NSU Vereinigte Fahrzeugwerke AG, Neckarsulm
1932 - NSU D-Rad vereinigte Fahrzeugwerke AG,
Neckarsulm
1938 - NSU Werke AG, Neckarsulm
1945 - NSU Werke AG, Neckarsulm

1949 - Auto Union GmbH, Ingolstadt
1960 - NSU Motorenwerke AG,
Neckarsulm

AUDI NSU
1969 - Audi NSU Auto Union AG, Neckarsulm

1985 - AUDI AG, Ingolstadt
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Priekopnícky automobilový inžinier
August Horch sa narodil 12. októbra 1868 vo Winningene na rieke Moselle
ako syn kováča. Po ukončení štúdia na Vysokej škole technickej v Mittweida
bol v rokoch 1896 – 1899 zamestnaný v Mannheimskej spoločnosti Carl
Benz na pozícii vedúceho oddelenia výroby motorových vozidiel. Počas
tohto obdobia výrazne prispel k vývoju a rozvoju automobilov.
V roku 1899 si August Horch otvára malú vlastnú opravovňu motorových vozidiel v Kolíne a v roku 1901 vyrába svoje prvé auto. V roku 1902 presťahoval
svoju spoločnosť do Reichenbachu v regióne Vogtland, aby o dva roky neskôr
našiel pre Horch Werke jej finálne sídlo.
Druhá továreň na autá
August Horch pre nezhody so spoločníkmi opúšťa v roku 1909 spoločnosť,
ktorú sám založil. O niekoľko týždňov zakladá druhú. Na jej pomenovanie
používa od roku 1910 latinský preklad svojho priezviska – Audi. Horch
odchádza do dôchodku z pozície predsedu predstavenstva Audiwerke AG v
roku 1920. Ihneď sa však začal angažovať ako expertný konzultant a poradca v oblasti automobilového inžinierstva. V roku 1932 sa po založení Auto
Union AG stáva členom dozornej rady. August Horch zomrel 3. februára 1951
Münchbergu.
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“Otec DKW”
Jörgen Skafte Rasmussen sa narodil 30. júla 1878 v dánskom Nakskove.
Po štúdiách v Mittweide a Zwickau zakladá malú továreň na parné komponenty v Zschopau (Erzgebirge) v roku 1907.
Počas prvej svetovej vojny experimentoval s parou poháňanými vozidlami, v
preklade Dampf-Kraft-Wagen – DKW. Túto technológiu použil pre všetky svoje produkty. Po roku 1918 zostrojil Rasmussen v Zschopau dvojtaktný motor a spustil výrobu motocyklov. Takto sa začalo neuveriteľné obdobie rastu,
počas ktorého sa Zschopauer Motorenwerke stala najväčším producentom
motocyklov na svete. Písal sa rok 1928.
Začiatok automobilovej výroby
V tom istom roku spúšťa Rasmussen, talentovaný obchodník, výrobu áut a za
pár rokov vybuduje malé industriálne impérium v južnom Sassku. Avšak svetová ekonomická kríza v roku 1929 si vyžiadala od Zschopauer Motorenwerke (s mnohými externými dodávateľmi) daň. Po vyjednávaniach so Štátnou
bankou Sasska DKW fúzuje s Audi, Horch a Wandere a vytvára Auto Union.
Kľúčová postava v založení Auto Union AG
Rasmussen bol bezpochyby jednou z kľúčových postáv pri zakladaní novej
Auto Union AG. V rokoch 1932 – 1934 bol členom správnej rady, no v roku
1935 po nezhodách a s odlišným názorom na obchodnú stratégiu na svoju
pozíciu rezignoval. Presťahoval sa do Sacrow blízko Berlína (r. 1937) a po
druhej svetovej vojne sa vrátil do Dánska, kde 12. augusta 1964 v Kodani
zomiera.
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Zakladateľ Wanderer Werke
Johann Baptist Winklhofer sa narodil 23. júna 1859 v Mníchove ako syn
pivovarníka. Vyučil sa za mechanika a od roku 1880 sa zaujíma o velocipédy, ktoré sa v tej dobe tešili veľkej popularite.
Johann Baptist Winklhofer začal predávať velocipédy ako obchodný zástupca
spoločnosti Rudge v roku 1883. Zoznámil sa s Richardom Adolfom Jaenickem, s ktorým v roku 1885 spájajú sily a otvárajú opravovňu bicyklov v Chemnitzi. O rok neskôr začínajú vyrábať vlastné bicykle predávané pod značkou
Wanderer.
Wanderer Fahrradwerke AG
Po tom, čo sa Wanderer stal v roku 1896 akciou spoločnosťou s menom Wanderer Fahrradwerke AG, sa Winklhofer stáva riaditeľom (v októbri 1897). V
roku 1902 sa svojej pozície vzdal a zastával pozíciu člena dozornej rady až do
roku 1929. V roku 1916 založil v Mníchove spoločnosť na výrobu munície pre
armádu, neskôr na výrobu prevodovkových reťazí pre motorové vozidlá. Tie
boli úspešne predávané pod značkou IWIS (skratka mena Winklhoferovho
syna). Johan Baptist Winklhofer zomrel 28. marca 1949 v Landsbergu na
rieke Lech.
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Iniciátor moderného marketingu
Carl Hahn sa narodil 4. marca 1894 v Nových Hradoch (Česká republika).
Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1922 ako pravá ruka J. S. Rasmussena – vlastníka Zschopauer Motorenwerke / DKW. Za krátky čas vybudoval
modernú a efektívnu štruktúru marketingu a predaja.
Po založení Auto Union AG v Chemnitzi sa Carl Hahn stal členom správnej
rady a zodpovedal za obchod a predaj. Po druhej svetovej vojne sa výrazne
podieľal na obnove a znovuzaložení Auto Union v Ingolstadte a Düsseldorfe.
30. júna 1951 odchádza zo zdravotných dôvodov do dôchodku a 5. júna 1961
zomiera v belgickom prímorskom mestečku Le Zoute blízko Knokkenu.

príloha A
osobnosti
Audi

‘Otec Auto Union’ v Chemnitzi
Dr. Richard Bruhn, známy aj ako ‘Otec Auto Union’, sa narodil 25. júna
1886 v Cismar, Východné Holsteinsko. Od roku 1930 negocioval v mene
Štátnej banky Sasska proces stabilizácie štyroch výrobcov automobilov –
Audi, DKW, Horch a Wanderer. Veľkou mierou prispel k tomu, že sa tieto
štyri automobilky v roku 1932 spojili a vytvorili spoločnosť Auto Union AG
v Chemnitzi.
Po štúdiách makroekonomiky v Kieli, Richard Bruhn zastával funkciu riaditeľa
v rôznych nemeckých industriálnych spoločnostiach. Po založení Auto Union
AG sa stal predsedom jej správnej rady. Vďaka svojim skúse-nostiam doviedol túto spoločnosť na pozíciu jednej z vedúcich skupín automobilového priemyslu v predvojnovom Nemecku.
Obnova po vojne
Po druhej svetovej vojne to bola práve Bruhnova reputácia, ktorá umožnila
získať kredit a prostriedky na znovuzaloženie Auto Union v Ingolstadte a
Düsseldorfe napriek nízkej bezpečnosti investícií. V období 1949 – 1956 bol
Dr. Richard Bruhn predsedom správnej rady Auto Union GmbH. V roku 1956
odchádza do dôchodku a 8. júla 1964 v Düsseldorfe umiera.
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Od šijacieho stroja k byciklu
27. júla 1873 prevzali Christian Schmidt a Heinrich Stoll malú dielňu na
výrobu šijacích strojov v Riedlingene na Danuji.
Christian Gottlob Schmidt sa narodil 6. Augusta 1844 v Bietigheim/Enz v
rodine učiteľa. V 1860 ukončil učňovku ako mechanický strihač v Urachu a
v októbri 1875 si vzal Luise Katarinu Banzhalf v Illingene. Jej brat, Gottlob
Banzhalf o niekoľko dekád neskôr výrazne prispel k progresu NSU werke. 19.
Augusta 1876 sa tomuto páru v Riedlingene narodil jediný syn Karl August.
Christian Schmidt a Heinrich Stoll uzavreli 27. júla 1873 dohodu o vykonávaní
novej činnosti. O dva roky neskôr ich firma “Mechanische Werkstatt von
Schmidt & Stoll” požiadala o udelenie jej prvého patentu. Avšak koncom roka
1876 sa cesta dvoch spoločníkov rozchádza. Stoll sa presťahoval do Reutlingenu, kde založil Heinrich Stoll & Co. – továreň na výrobu šijacích strojov.
Schmidt, ako vlastník dielne na výrobu šijacích strojov bol až do presťahovania
do Neckarsulmu v roku 1880 silným konkurentom svojho bývalého partnera.
V tom čase zametnávala Schmidtova dielňa 8 – 10 ľudí a jej komerčné
záležitosti mal na starosti Schimdtov švagor Gottlob Banzhaf. Na prízemí
malej dielne „na ostrove“ bolo zopár sústruhov, náradie a kováčsky mech.
Kancelárie boli na prvom poschodí a sklad sa nachádzal v podkroví. Keď
už tieto podmienky kapacitne nevyhovovali, začal Schimdt hľadať novú
nehnuteľnosť pre svoje podnikanie. 1. apríla 1880 kúpil Christian Schmidt
opustenú pílu a mlyn za 18 000 mariek. Transakcia bola negociovaná jedným
zo Schmidtových klientov, neckersulmským textilným továrnikom a obchodníkom, Simonom Diemerom. Presťahovanie z Riedlingenu do Neckarsulmu a
prestavba budovy prebehla do konca Júna. Šiesti robotníci a manažér továrne
sa presťahovali spolu s ich zamestnávateľom. Schmidtovi ostala po rozchode
s Stollom väčšina mašinérie a spolu s jeho švagrom opätovne rozbehli výrobu šijacích strojov v továrni Neckarsulmer Strickmaschinenfabrik AG. V roku
1881 získali šijacie stroje z Neckarsulmu cenu na výstave v Stuttgarte.
Christian Schmidt zomrel v Neckarsulme na chorobu pečene 24. ferbruára
1884 vo veku 39 rokov.
V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa začínajú v tej istej továrni s novým
majiteľom NSU Werke AG vyrábať bicykle.
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Legendárny pretekár
Bernd Rosemeyer sa narodil 14. októbra 1909 v Lingene – meste v severonemeckom regióne Emsland. Trénoval ako mechanik a ako 21-ročný sa
zúčastnil na svojich prvých motocyklových pretekoch. Po niekoľkých veľmi
úspešných sezónach sa v marci 1933 stal členom továrenského tímu NSU,
no koncom toho istého roku prestupuje do pretekárskeho oddelenia DKW v
Zschopau. Jedným z jeho pozoruhodných úspechov bol jeho prínos pri zisku
Zlatej tímovej ceny (Golden Team Prize) v Medzinárodných šesťdňových
pretekoch (International Six Day Trial).
Po testoch na Nürburgringu v závodnom aute Auto Union Rosemeyer prijal ponuku jazdiť za továrenský tím od októbra 1934. Jeho prvé preteky sa
konali na okruhu Avus v Berlíne 26. Mája 1934. V tréningu zajazdil štvrtý.
Najrýchlejší čas, čo mu vynieslo miesto v prvom rade štartového roštu. Počas
sezóny získal niekoľko druhých a tretích umiestnení a 29. septembra 1935
vyhráva svoje prvé preteky v pretekárskom aute Auto Union. Pri tomto úspechu spoznal taktiež svoju budúcu ženu – známu pilotku Elly Beinhorn.
Rok triumfov
V roku 1936 vyhral Rosemeyer legendárny „hmlistý závod“ („fog race“) –
Grand Prix Nemecka na Nürburgringu, keď ako prvý jazdec zajazdil kolo za
menej ako 10 minút. Medzi 15. augustom a 27. septembrom prichádza séria
piatich rýchlych víťazstiev: Coppa Acerba v Peskare (Taliansko), Švajčiarska
Grand Prix v Berne, Preteky do kopca v the Schauinslande, Talinská Grand Prix
v Monze a Preteky do kopca vo Feldbergu. V tom istom roku získava taktiež
prvenstvá na nemeckých cestných pretekoch a pretekoch do kopca, ako aj
titul európskeho šampióna (tento titul bol prvýkrát udelený v roku 1935).
Lámanie rekordov
Rosemeyer sa od októbra 1937 pokúšal o prekonanie rekordu v pretekárskom aute Auto Union „streamliner“ a bol prvým človekom, ktorý presiahol
rýchlosť 400 km/h (presne 406 km/h) na bežnej diaľnici. Zároveň vytvoril
rekord v akcelerácii, keď dosiahol na prvom kilometri rýchlosť 188,7 km/h.
Táto hodnota ostala neprekonaná po dlhé roky. Bohužiaľ, 28. januára 1938
schádza Rosemeryerovo auto z diaľnice v rýchlosti 430 km/h, pri pokuse opätovne prekonať svetový rekord. Bernd Rosemeyer bude navždy považovaný
za jedného z najväčších a najúspešnejších nemeckých pretekárskych jazdcov
všetkých čias.
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Tvorca technickej politiky
Ludwig Kraus sa narodil 26. decembra 1911 v Hettenhausene blízko mesta Pfaffenhofen v južnom Nemecku. Študoval mechanické inžinierstvo a v
roku 1937 nastúpil do Daimler-Benz AG na pozíciu dizajnéra v od-delení
výroby motorov. Po dlhšej dobe, keď táto spoločnosť kúpila Auto Union
GmbH, bol Kraus preradený do Ingolstadtu, aby realizoval projekt produktovej modernizácie. Začiatkom októbra 1963 sa stáva riaditeľom oddelenia vývoja vozidiel.
Auto Union GmbH bola prevzatá spoločnosťou Volskwagenwerk AG v decembri 1964. O rok neskôr sa Ludwig Kraus stáva členom správnej rady Ingolstadtskej spoločnosti. Jeho hlavným prínosom k rozvoju spoločnosti bol
jeho vývoj moderného vozového programu, ktorý bol zavedený od konca roku
1965 ako náhrada za dvojtaktné modely DKW. Modelové rady vy-tvorené
Krausom – Audi 60/Super 90, Audi 100, Audi 80 and Audi 50 - sa ukázali byť
kľúčovými pre následný rozvoj a prosperitu spoločnosti.
Jeho rola v Audio NSU Auto Union
Po fúzii s NSU Werke AG a sformovaní Audi NSU Auto Union AG sa Ludwig
Kraus 1. septembra 1969 stáva členom správnej rady so zodpovednosťou za
technický vývoj. V rokoch 1976 – 1985 pôsobil ako člen dozornej rady Audi
NSU Auto Union AG a koncom roku 1973 odchádza do dôchodku. Ludwig
Kraus zomrel 19. septembra 1997.
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Nový profil značky Audi
Profesor Ferdinand K. Piëch bol šéfom technického vývoja v Audi AG v
období 1975 – 1988. V rokoch 1988 až 1992 zastával funkciu predsedu
správnej rady. Neskôr sa stal predsedom dozornej rady Volkswagen AG.
Ferdinand Piëch sa narodil 17. apríla 1937 vo Viedni. Vnuk Ferdinanda Porsche
študoval mechanické inžinierstvo na Švajčiarskom federálnom inštitúte technológie (Swiss Federal Institute of Technology – ETH) v Zürichu. Jeho kariéra
sa začala v roku 1963 v oddelení testovania motorov Porsche KG v Stuttgarte. Po zastávaní rôznych funkcií sa Piëch v roku 1971 stáva technickým
riaditeľom Porsche KG. Medzi autá vyvinuté pod jeho vedením patrí aj legendárne pretekárske auto Porsche 917, ktoré prinieslo automobilke Porsche
vôbec prvé víťazstvo na 24-hodinových pretekoch v Le Mans v roku 1970.
Prechod k Audi NSU Auto Union AG
V roku 1972 sa rodinná rada Porsche rozhodla, že členovia rodiny viac nebudú
pôsobiť na vedúcich pozíciách. V tom istom roku Ferdinand Piëch nastupuje
do Audi NSU Auto Union AG so sídlom v Ingolstadte na pozíciu manažéra
úloh pre špeciálny technický vývoj. V roku 1974 sa stáva riaditeľom technického oddelenia a následne členom správnej rady.
Posilnenie profilu značky Audi
Piëch dal svieži impulz sloganu Audi – Náskok vďaka technike (Vorsprung
durch Technik) a zaslúžil sa o posilnenie profilu značky a jej vyšší pozicioning. Hlavnými míľnikmi na ceste k týmto cieľom boli: päťvalcový motor, turbopreplňovanie, pohon quattro, celogalvanizovaná karoséria,
preplňovaný motor s priamym vstrekovaním (TDI), prvé Audi V8, ľahká
hliníková konštrukcia (ASF – Audi Space Frame) a také dizajnové ikony, ako
quatto Spyder a Avus quattro.
Čestný doktorát
V roku 1984 bol Ferdinandovi Piëchovi udelený čestný doktorát technických vied Viedenskej technickej univerzity za jeho zásluhy v automobilovom
konštruktérstve. O štyri roky neskôr sa Ferdinand Piëch stáva predsedom
správnej rady Audi AG, v roku 1993 sa presúva do Volkswagen AG vo Wolfsburgu, kde vykonáva rovnakú funkciu. Od roku 2002 zastáva funkcie predsedu dozornej rady Volskwagen AG a člena dozornej rady Augi AG.
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Ďalšie osobnosti histórie Audi
August Hermann Lange - technický riaditeľ a riaditeľ továrne Audi v roku
1909, od roku 1915 člen predstavenstva.
Heinrich Schuh - od roku 1926 technický riaditeľ a hlavný dizajnér Audiwerke
AG; uviedol prvý 8-valcový motor (R 19/100hp) v roku 1927; zaslúžil sa o
konštantnú kvalitu spoľahlivých modelov DKW.
Klaus Detlof von Oertzen - člen predstavenstva Wanderer Werke AG (1928);
výrazne sa zaslúžil o vznik Auto Union AG a je považovaný za tvorcu jej loga
(1931 - 1932); šéf predaja a člen predstavenstva Auto Union AG (1932 1935); generálny manažér exportu Auto Union v Afrike.
William Werner - technický riaditeľ a člen predstavenstva Horchwerke AG
(1927 - 1929); technický riaditeľ Auto Union AG (1934); od roku 1956 člen
predstavenstva Auto Union GmbH zodpovedný za vývoj technológií.
Robert Eberan-Eberhorst - testovací inžinier Auto Union AG (1933); od roku
1937 šéf testovania na pretekárskom oddelení Auto Union; vyvinul 12-valcový trojlitrový motor pre pretekárske auto Type D; generálny manažér technického výboja Auto Union GmbH (1953 - 1956).
Dr. Georg Schwarz - technický riaditeľ NSU Werke (1912 - 1927); navrhol
úspešný pretekársky model NSU (1925).
Fritz von Falkenhayn - šéf predaja a čestný člen predstavenstva NSU (1930);
člen dozornej rady NSU Werke AG (1953 - 1961).
Albert Roder - šéfdizajnér NSU (1947); vyvinul niekoľko úspešných a lu-xusných motocyklov a skútrov NSU (1947 - 1958).
Gerd Stieler von Heydekampf - regionálny obchodný zástupca NSU Werke
AG (1948); člen a neskôr šéf predstavenstva NSU (1950 - 1953); zodpovedný
za premenu výroby NSU - motocyklová továreň sa zmenila na automobilovú
(1957); šéf predstavenstva Audi NSU Union AG (1969); člen dozornej rady
Audi NSU Union AG (1971 - 1978).
Ewald Praxl - dizajnér off-roadových vozidiel (1939); šéf testovacieho a
pretekárskeho oddelenia NSU - za jeho éry vytvorilo NSU osem svetových
rýchlostných rekordov vo všetkých triedach (1951 - 1962); šéf oddelenia
vývoja a výskumu, neskôr šéf divízie (1962 - 1974).
Werner Henze - šéf predstavenstva Auto Union GmbH (1956).
Rudolf Leiding - šéf predstavenstva Auto Union GmbH (1965) a predstavenstva Audi NSU Union AG (1971).
Gerhard Prinz - šéf predstavenstva Audi NSU Union GmbH (1972 - 1973).

Ďalšie osobnosti histórie Audi
Werner P. Schmidt - hovorca a neskôr šéf predstavenstva Audi NSU Union AG
(1973 - 1975).
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Gottlieb M. Strobl - zástupca šéfa nákupu Auto Union GmbH (1950);
manažér divízie zásobovania (1962 - 1971); člen predstavenstva Auto Union
GmbH zodpovedný za nákup a zásobovanie (1971 - 1973); šéf predstavenstva Audi NSU Union AG (1975 - 1979); člen dozornej rady Audi NSU Auto
Union AG (1979 - 1987).
Wolfgang R. Habbel - asistent a šéf exportu Auto Union GmbH (1951 1957); člen a neskôr šéf predstavenstva Audi NSU Auto Union zodpovedný za
riadenie ľudských zdrojov (1971 - 1988); člen dozornej rady Audi AG (1988
- 1993).
Franz-Josef Kortűm - člen predstavenstva Audi AG zodpovedný za marketing
a predaj (1992); šéf predstavenstva Audi AG (1993 - 1994).
Herbert Demel - vedúci vývoja mechanickej kompletizácie Audi AG (1990);
člen predstavenstva Audi AG zodpovedný za divíziu technického vývoja
(1993); hovorca a člen predstavenstva zodpovedný za technický vývoj, marketing a predaj Audi AG (1994); šéf predstavenstva Audi AG (1995 - 1997).
Franz-Josef Paefgen - manažér zodpovedný za vývoj interiéru a elektroniky v
Audi NSU Auto Union GmbH (1980 - 1987); šéf vývoja interiéru, klimatizácie
a technického vývoja Audi AG (1987); šéf produktového plánovania a projektového manažmentu (1991 - 1994); šéf technického vývoja a člen predstavenstva Audi AG (1994 - 1997); zástupca šéfa predstavenstva a ho-vorca
predstavenstva Audi AG (1997); šéf predstavenstva Audi AG (1998 - 2002).
Martin Winterkorn - asistent člena predstavenstva zodpovedného za kontrolu kvality Audi NSU Auto Union AG (1981 - 1988); šéf divízie kontroly kvality
Audi AG (1988 - 1993); šéf predstavenstva a divízie technického vývoja Audi
AG (2002 - 2003); šéf predstavenstva Volskwagen AG (2007).
Rupert Stadler - manažér kontroly, predaja a marketingu Audi AG (1990);
generálny riaditeľ obchodu, kontroly a ľudských zdrojov v Barcelone (1994
- 1997); člen predstavenstva zodpovedný za financie a organizáciu (2003 2007); šéf predstavenstva Audi AG (2007).
zdroje: www.Audi.com; Four Rings - The Audi Story [Ed. Audi Tradition].
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1901 - 1918
Priekopnícka éra automobilizmu. Zo začiatku bolo auto technickou hračkou bohatých
a vplyvných ľudí. Auto sa však pomaly stalo vážnou konkurenciou konských záprahov
a iných spôsobov dopravy.

Audi 1022 hp Type A Phaeton, 1911
Prvé Audi v novom dizajne Augusta Horcha a technického manažéra Hermanna Lange sa objavilo na trhu v
máji 1910 vo verzii s 22 konskými silami. Interne bolo
nazývané ako „Typ A“. Úspešné technické vylepšenia
postupne viedli k zvýšeniu výkonu na 28 koní. Vozidlo
na obrázku bolo vyrobené ako 78. v sérii v roku 1911. Je
to najstarší zachovaný kus Audi a je majetkom národného technického múzea v Prahe.

Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 2611 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 22/28 pri 1750 ot.
Max. rýchlosť: 75 km/h
Cena: 8500 mariek (podvozok)
Produkcia: 137 ks

Audi 14/35 hp, Type C saloon
V roku 1913 automobilka Audi rozšírila svoje portfólio o úžitkové vozidlá. Typy Bt (28 koní) a Ct (35
koní) boli postavené na rozšírenom podvozku osobných modelov, vybavené posilneným zavesením a ako
dodávkové vozidlá, či nákladiaky ponúkli nosnosť 1
tony. Boli dostupné popri Type F s posilneným rámom a označovaním Typ Fb alebo Fc, v závislosti od
motora. Tento druh nákladného vozidla mal nosnosť
1.5 tony a na zadnej náprave bol vybavený dvomi
pneumatikami na každej strane.
Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 3560 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 35 pri 1800 ot.
Max. rýchlosť: 55 km/h
Spotreba: 17 litrov / 100 km
Cena: 10 500 mariek (podvozok)
Séria: 1912 – 1928
Produkcia: 326 vozidiel

Audi 22/55 hp, Type E Double Phaeton, 1913
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V roku 1911 bol predstavený prvý prototyp Audi
väčších rozmerov s nominálnym výkonom 22 koní,
reálny výkon motora však dosahoval 55 koní. Typ E,
označovaný podľa abecedného systému Audi, šiel do
výroby v roku 1913. So zdvihovým objemom 5,7 litra to bol najväčší motor vyrobený v Audi ére v Zwickau. Keďže továreň Audi nemala vlastnú karosársku
dielňu, všetky karosárske diely dodávali renomovaní
subdodávatelia.
Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 5700 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 1650 ot.
Max. rýchlosť: 90 - 100 km/h
Spotreba: 20 - 22 litrov / 100 km
Cena: 14 500 mariek (podvozok)
Séria: 1913 – 1924
Produkcia: 301 vozidiel

Audi 14/35 hp Type C saloon, 1913
Tretí model augusta Horcha, nesúci meno Audi,
bol Typ C a patril medzi jeho najlepšie a dizajnovo
najvyspelejšie. Typ C previedol svoje kvality trojnásobným víťazstvom na Austrian Alpine Rally v rokoch 1912 – 1914. „Alpský víťaz“ ostal vo výrobe do
roku 1925 a bol jedným z najúspešnejších modelov
Audi v tej dobe. Exemplár mal karosériu typu kupélimuzína, ručne vyrobenú v duchu starej karosárskej
tradície.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 3560 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 35 pri 1800 ot.
Max. rýchlosť: 80 km/h
Spotreba: 15 litrov / 100 km
Cena: 10 500 mariek (podvozok)
Séria: 1911 – 1925
Produkcia: 1116 osobných vozidiel + 326 úžitkových
vozidiel

Audi 14/35 PS Type C Phaeton, 1913
Tretí model augusta Horcha nesúci meno Audi bol
Typ C, ktorý patril medzi jeho najlepšie a dizajnovo
najvyspelejšie. Typ C previedol svoje kvality trojnásobným víťazstvom na Austrian Alpine Rally v rokoch 1912 – 1914. „Alpský víťaz“ ostal vo výrobe do
roku 1925 a bol jedným z najúspešnejších modelov
Audi v tej dobe. Exemplár mal karosériu typu kupélimuzína, ručne vyrobenú v duchu starej karosárskej
tradície.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 3560 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 35 pri 1800 ot.
Max. rýchlosť: 80 km/h
Spotreba: 15 litrov / 100 km
Cena: 10 500 mariek (podvozok)
Séria: 1911 - 1925
Produkcia: 1116 osobných vozidiel + 326 úžitkových
vozidiel
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Audi 14/35 hp, Type C “Alpine Victor”, 1914
V roku 1911 bol predstavený tretí model Augusta Horcha, Typ C, oficiálne nazvaný Audi 14/35 hp
(nominálny výkon 14 koní, reálny 35 koní) a patril
medzi najlešie vozidlá s najpokročilejším dizajnom.
Typ C skutočne potvrdil svoj charakter, keď zavŕšil
Austrian Alpine Rally – jeden z najťažších vytrvalostných motoristických závodov tej doby – víťazstvom
trikrát po sebe v rokoch 1912 – 1914. August Horch
ho osobne venoval Nemeckému múzeu v Mníchove.
Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 3560 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 35 pri 1800 ot.
Max. rýchlosť: 90 km/h
Spotreba: 17 litrov / 100 km
Cena: 10 500 mariek (podvozok)
Séria: 1911 – 1925
Produkcia: 1116 vozidiel

Audi 18/45 hp Type D Landaulet, 1915
August Horch si rýchlo uvedomil význam
štandardizovaných konštrukčných prvkov. Všetky
motory Audi mali rovnakú kľukovú skriňu bez ohľadu
na objem motora, čím pasovali do každej karosérie.
Audi Type D išlo do sériovej výroby v roku 1912 a bolo
vybavené mohutnou karosériou. Takéto vozidlo bolo
tiež využívané v kráľovských koniarňach Saského
kráľovského paláca. Na obrázku kráľ Augustus III
Saský na návšteve u nemeckého korunného princa v
jeho sídle v roku 1915.
Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 4712 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 45 pri 1650 ot.
Max. rýchlosť: 100 km/h
Spotreba: 18 litrov / 100 km
Cena: 12 500 mariek (podvozok)
Séria: 1911 – 1920
Produkcia: 53 vozidiel

Audi 10/28 hp Type B Phaeton, 1916
V roku 1909 po odchode zo spoločnosti Horch Motorwagenwerke, ktorú založil, August Horch zakladá v nemeckom mestečku Zwickau druhú firmu od
roku 1910 pôsobiacu pod názvom Audi. V tom istom
roku bol predstavený Type A. Po ňom nasledoval v
roku 1912 vylepšený Type B, s ktorým August Horch
nadviazal na predošlé športové úspechy v pretekoch
International Austrian Alpine Run.
Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 2611 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 28 pri 1750 ot.
Max. rýchlosť: 80 km/h
Spotreba: 14 litrov / 100 km
Cena: 8500 mariek (podvozok)
Séria: 1912 - 1917
Produkcia: 350 ks

Audi 14/35 hp Type C Phaeton, 1916
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Audi Type C bolo prvýkrát prezentované v roku
1911. Ešte v tomto roku opustilo fabriku v Zwic-kau
28 kusov. Vďaka športovým úspechom a počtu predaných kusov bolo Audi Type C najúspešnejším modelom až do zlúčenia spoločnosti s Auto Union AG
v roku 1932. Počas prvej svetovej vojny bolo Audi
14/35 hp vďaka svojím dobrým jazdným vlastnostiam a spoľahlivosti veľmi populárne v motorizovaných divíziách cisárskej armády.
Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 3560 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 35 pri 1800 ot.
Max. rýchlosť: 90 km/h
Spotreba: 17 litrov / 100 km
Cena: 10 500 mariek (podvozok)
Séria: 1911 – 1925
Produkcia: 1116 vozidiel

1918 - 1932
Napriek inflácii a svetovej ekonomickej kríze zaznamenal automobilový a najmä motocyklový priemysel v 20-tych rokoch obdobie kontinuálneho nárastu popularity. Moderné
výrobné metódy a technológie z USA umožnili výrobu áut dostupných aj pre strednú
spoločenskú vrstvu.

Audi 8/22 hp Type G Phaeton, 1923
Typ G existoval už pred I. svetovou vojnou. V roku
1914 bol predstavený ako „malé“ a lacné vozidlo s
22-koňovým štvorvalcovým motorom. Bolo to prvé
Audi, ktoré malo blok motora namiesto usporiadania valcov po dvojiciach. Vojna však ukončila jeho
produkciu už po pár mesiacoch. Výroba mierne modifikovanej verzie Typu G začala po vojne, tentokrát už
so silnejším motorom a pozoruhodným chladičom.
Model na obrázku, Phaeton s dvoma radmi sedadiel,
je jediným Typom G, ktorý ešte existuje.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 2084 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 22 pri 2200 ot.
Max. rýchlosť: 64 km/h
Spotreba: 20 litrov / 100 km
Séria: 1914 – 1926
Produkcia: 1122 vozidiel
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Audi 22/55 hp Type E Phaeton, 1924
Po I. svetovej vojne Audi obnovilo výrobu civilných vozidiel. Zamerali sa na Typy G, C a E, ktoré už boli vo výrobe
pred rokom 1914 a pridali im niekoľko vylepšení. Napríklad
vozidlá dostali elektrické štartovanie a svetelné systémy.
V súlade s trendmi mali štýlovo umiestnené chladiče a
modernizované karosérie. V roku 1924 predstavili systém
brzdenia všetkých štyroch kolies. Vozidlo na obrázku je z
poslednej výrobnej série Typu E a má cestovný typ karosérie vyrobenej firmou Erdmann & Rossi z Berlína.
Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 5700 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 1650 ot.
Max. rýchlosť: 90 - 100 km/h
Spotreba: 20 - 22 litrov / 100 km
Cena: 14 500 mariek (podvozok)
Séria: 1913 – 1924
Produkcia: 301 vozidiel

Audi 14/50 hp Type K Phaeton, 1925
Audi Type K, ktorý bol predstavený na Berlínskej Motor Show na jeseň 1921, bol prvým nemeckým autom s riadením na ľavej strane. Aj keď premávka po
pravej strane vozovky vždy v Nemecku domino-vala,
všetky vozidlá mali dovtedy riadenie na pravej strane.
Z bezpečnostných dôvodov pri predbiehaní a nastupovaní Audi v roku 1921 presedlalo na ľavostranne
riadené autá. Od roku 1928 ich nasledovali všetci
ostatní výrobcovia áut.
Motor: radový 4-valcový
Zdvihový objem: 3560 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 50 pri 2200 ot.
Max. rýchlosť: 90 km/h
Spotreba: 18 litrov / 100 km
Cena: 16 500 ríšskych mariek (podvozok)
Séria: 1921 – 1926
Produkcia: 192 vozidiel

Audi 18/70 PS Type M Pullman saloon cutaway, 1925
Prvý šesťválec Audi (Type M) bol predstavený na
jeseň 1923. Auto pútalo pozornosť vďaka konštrukcii
motora z ľahkej zliatiny, systému ovládania ventilov vačkovým vertikálnym hriadeľom, hydraulicko-mechanickým brzdám na všetkých štyroch
kolesách a vzduchovej pumpe poháňanej kompresorom v prevodovke. V roku 1924 bol Type M jedným
z najdrahších áut v Nemecku. Za účelom ukázať
remeselné majstrovstvo a materiály, karoséria bola
čiastočne odstrihnutá. V súčasnosti existujú ešte 3
exempláre a jedna karoséria.
Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 4660 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 2500 ot.
Max. rýchlosť: 120 km/h
Spotreba: 22 – 25 litrov / 100 km
Cena: 22 300 ríšskych mariek
Séria: 1925 – 1928
Produkcia: 228 vozidiel
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Audi 19/100 hp Type R “Imperator”, 1929

Audi Typu R „Imperator“ bolo prvým továrenským
8-válcom a dosiahlo symbolickú výkonovú hranicu
100 koní. Jeho výrobné náklady boli iba polovičné
oproti jeho predchodcovi Type M, aj keď bolo väčšie
a oveľa komfortnejšie. Vozidlo bolo vybavené
trojstupňovou prevodovkou – najdôležitejším dôkazom neuveriteľnej pružnosti motora. Značný krútiaci
moment vozidlo dosahovalo už pri 1100 otáčkach.
Dokázalo plynulo zrýchliť z 8 km/h až na maximálnu rýchlosť 120 km/h.
Motor: radový 8-valcový
Zdvihový objem: 4872 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 100 pri 3300 ot.
Max. rýchlosť: 120 km/h
Spotreba: 25 litrov / 100 km
Cena: 16 000 ríšskych mariek
Séria: 1927 – 1929
Produkcia: 145 vozidiel

Audi Type SS “Zwickau” Pullman saloon, 1929
Type SS prezentované v roku 1929 bolo veľmi
exkluzívne, no zároveň cenovo dostupné auto. Jeho
8-valcový motor bol prezývaný ako „Rickenbacker“
(šéf DKW Jorgen Skafte Rasmussen, majoritný akcionár Audi kúpil výrobné linky pre šesť a osem-valcové motory od skrachovanej americkej automobilky
Rickenbacker). Tieto motory sa používali v modeloch
Audi v rokoch 1929 – 1932.
Motor: radový 8-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 5130 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 100 pri 3000 ot.
Max. rýchlosť: 110 km/h
Spotreba: 22 litrov / 100 km
Cena: 12 950 ríšskych mariek
Séria: 1929 – 1932
Produkcia: 457 vozidiel

Audi Type SS “Zwickau” Pullman saloon, 1930
Audi Type SS predstavené v roku 1929 bolo napriek
nízkej cene veľmi prestížnym vozidlom. Šéf DKW
Jorgen Skafte Rasmussen, ktorý sa v roku 1928 stal
majoritným akcionárom Audiwerke AG zaobstaral
osemválcový motor z krachujúcej americkej automobilky Rickenbacker. Motor bol vyrábaný vo fabrike DKW v meste Scharfenstein. Odtiaľ boli motory
dodávané do Zwickau, kde sa inštalovali do rôznych
typov Audi v rokoch 1929 – 1932.
Motor: radový 8-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 5130 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 100 pri 3000 ot.
Max. rýchlosť: 110 km/h
Spotreba: 22 litrov / 100 km
Cena: 12 950 ríšskych mariek
Séria: 1929 – 1932
Produkcia: 457 vozidiel (všetky verzie)
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Audi Type T “Dresden” saloon, 1930
Šéf DKW Jorgen Skafte Rasmussen sa v roku 1928
stal majoritným akcionárom Audiwerke AG. Rok
predtým kúpil výrobné linky pre šesť a osemvalcové
motory od skrachovanej americkej automobilky
Rickenbacker. Motory boli potom vyrábané vo fabrike DKW v meste Scharfenstein a inštalované do
rôznych typov Audi.

Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 3848 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 75 pri 3200 ot.
Max. rýchlosť: 100 km/h
Spotreba: 18 litrov / 100 km
Cena: 9 350 ríšskych mariek
Séria: 1930 – 1932
Produkcia: 76 vozidiel

Audi Type P saloon, 1931
Pôvod Audi Type P má zaujímavú históriu, keďže
je typickým príbehom z obdobia Veľkej krízy.
Zakladateľ automobilky Zschopauer Motorenwerke/DKW, Jorgen Skafte Rasmussen, získal v roku
1928 majoritu v Audiwerke AG. V záujme uspokojiť
zákazníkov, ktorí si jednoducho nemohli zvyknúť
na neušľachtilé dvojtaktné motory DKW, Rasmussen nahradil štvorvalcové dvojtaktné motory v DKW
štvorválcovými štvortaktmi. Motory pochádzali z
Peugeotu 201. Takéto automobili DKW s motormi
Peugeot sa na trhu predávali pod značkou Audi.
Motor: radový 4-valcový Peugeot
Zdvihový objem: 1122 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 30 pri 3200 ot.
Max. rýchlosť: 80 km/h
Spotreba: 8 litrov / 100 km
Cena: 3 385 ríšskych mariek
Séria: 1931 – 1932
Produkcia: 327 vozidiel

1932 - 1945
Ku koncu svetovej ekonomickej krízy sa začala výstavba diaľníc a vzrástol význam osobnej automobilovej dopravy spojený s intenzívnou veľkovýrobou. Audi, DKW, Horch
a automobilové oddelenie továrne Wanderer sa v roku 1932 spojili do Auto Union AG druhej najväčšej automobilovej skupiny v Nemecku.
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Audi Front UW saloon, 1934

Novovyvinuté Audi Front UW, uvedené v roku
1933 bolo zamerané na vyššiu strednú triedu a
pozoruhodné pre svoju modernú, šikovne kombinovanú technológiu. Predný pohon bol prevzatý
od DKW a 40-koňový šesťvalec bol z Wandereru,
odtiaľ označenie „W“ v názve. Karoséria pre sedan so
šiestimi oknami bola vyrábaná v automobilke Horch,
verzia kabriolet vo firme Gläser v Drážďanoch.
Motor: radový 6-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1949 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 40 pri 3500 ot.
Max. rýchlosť: 100 km/h
Spotreba: 13 litrov / 100 km
Cena: 5 900 ríšskych mariek
Séria: 1933 – 1934
Produkcia: 1817 vozidiel

Audi Front Type UW convertible 4-window, 1934
Automobilka Audiwerke AG, ktorá bola v roku 1928
prevzatá majiteľom DKW J. S. Rasmussenom realizovala od roku 1930 rôzne projekty pohonu prednej nápravy. Po verzii malého auta DKW Front z
roku 1931 nasledovalo Audi Front strednej triedy,
vtedy už pod hlavičkou Auto Union AG. Moderný dizajn auta zahŕňal centrálny rám a nezávislé nápravy.
Šesťvalcový motor Wanderer poháňal prednú nápravu. Označenie„Type U“ pochádzal z abecedy Audi,
„W“ naznačovalo pôvod motora.
Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 1949 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 40 pri 3500 ot.
Max. rýchlosť: 100 km/h
Spotreba: 13 litrov / 100 km
Cena: 6 875 ríšskych mariek
Séria: 1933 – 1934
Produkcia: 1817 vozidiel

Audi Front 225 saloon, 1935
Na Berlin Motor Show vo februári 1935 Auto Union
prezentovalo oveľa silnejšiu a v mnohých ohľadoch
pokročilejšiu verziu Audi Front. Nový model bol vybavený 50-koňovým šesťvalcovým motorom Wanderer s objemom 2,3 litra, ktorý bol vyrobený v tom
istom roku. Zavesenie kolies, prevodovka a radenie
boli tiež upravené. Všetky modely Audi od roku 1934
boli vyrobené v továrni Auto Union Horch.
Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 2257 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 50 pri 3500 ot.
Max. rýchlosť: 105 km/h
Spotreba: 14 litrov / 100 km
Cena: 5 900 ríšskych mariek
Séria: 1935 – 1936
Produkcia: 837 vozidiel
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Audi Front 225 roadster, 1935
Najväčším pútačom autosalónu v Berlíne v roku
1935 bolo Audi Front Roadster prezentované Auto
Union. Vzhľad auta pochádzal z dizajnérskeho oddelenia automobilky Horch. Technicky bolo toto vozidlo postavené na báze Audi s predným pohonom so
šesťvalcovým motorom Wanderer, prvýkrát prezentovaným v roku 1933. Tento roadster vyvolal na autosalóne značný rozruch.
Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 2257 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 50 pri 3500 ot.
Max. rýchlosť: 115 km/h
Spotreba: 14 – 16 litrov / 100 km
Cena: 7 950 ríšskych mariek
Séria: 1935
Produkcia: 2 vozidlá

Audi Front 225 convertible 2-window, 1935
Na Berlin Motor Show vo februári 1935 Auto Union
prezentovalo oveľa silnejšiu a v mnohých ohľadoch
pokročilejšiu verziu Audi Front. Nový model bol vybavený 50-koňovým šesťvalcovým motorom Wanderer s objemom 2,3 litra, ktorý bol vyrobený v tom
istom roku. Kabriolety s karosériu vyrobenou firmou Gläser v Dráždanoch boli dostupné vo verziách
s dvomi alevo štyrmi oknami. Druhý menovaný bol
tiež označovaný ako „Sport Cabriolet“.
Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 2257 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 50 pri 3500 ot.
Max. rýchlosť: 105 km/h
Spotreba: 14 litrov / 100 km
Cena: 6 675 ríšskych mariek
Séria: 1935 – 1936
Produkcia: 837 vozidiel

Audi Front 225 special convertible, 1937
Na berlínskom autosalóne v roku 1937 Auto Union
prezentovala dvojsedadlový špeciálny kabriolet, ako
hlavný pútač vozidiel Audi. Karosériu vyrobila firma
Gläser z Drážďan. Neuveriteľne elegantná karoséria
s plátenou strechou ponúkla miesto vodičovi a spolujazdcovi a tiež tretie miesto pre priečne sediaceho
pasažiera. Celkovo sa vyrobilo 25 týchto špeciálov.

Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 2257 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 3800 ot.
Max. rýchlosť: 110 km/h
Spotreba: 14 litrov / 100 km
Cena: 8 500 ríšskych mariek
Séria: 1937
Produkcia: 25 vozidiel

Audi Front 225 convertible 4-window, 1938

príloha B
galéria modelov
Na jar roku 1936 bolo predstavené technicky i dizajnérsky vylepšené Audi Front pod názvom 225 Deluxe.
Karoséria bola rozšírená o 6 centimetrov a strecha
bola vizuálne vylepšená o výrezy ventilácie a objemné chrómové lišty. Širší nárazník, svetlá v tvare slzy
a elegantnejšia zadná časť zvýraznili nový imidž. Od
septembra 1936 bolo auto dostupné v 55-koňovej
verzii.
Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 2257 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 3800 ot.
Max. rýchlosť: 110 km/h
Spotreba: 14 litrov / 100 km
Cena: 6 875 ríšskych mariek
Séria: 1936 - 1938
Produkcia: 1749 vozidiel

Audi 920 saloon, 1939
Značka Audi sa modelom 920 v roku 1939 vrátila
späť k pohonu zadnej nápravy. Toto auto, ktorého
dizajn bol navrhnutý centrálnym oddelením vývoja a
dizajnu automobilky Auto Union bolo technologicky
i vzhľadovo veľmi kvalitným vozidlom. Malo karosériu prevzatú z modelu Wanderer W23 a bolo vybavené šesťvalcovým motorom so 75 konskými silami a rozvodmi OHC, ktorý bol odvodený od radového
osemválca Horch. Model na obrázku vlastnila jedna
rodina od roku 1939 do roku 1998 a je ešte vždy v
excelentnom stave, aj keď nebol reštaurovaný.
Motor: radový 6-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 3281 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 75 pri 3000 ot.
Max. rýchlosť: 130 km/h
Spotreba: 16 litrov / 100 km
Cena: 7 600 ríšskych mariek
Séria: 1938 - 1940
Produkcia: 1281 vozidiel

Audi 920 convertible, 1939
Posledné Audi, ktoré sa objavilo pred vojnou nieslo
typické črty vozidiel Auto Union z konca 30-tych rokov. Karoséria a podvozok vo svojich konštrukčných
prvkoch zodpovedali Wandereru W23. To znamenalo ústup od pohonu prednej nápravy obvyklého pre
vozidlá Audi. Šesťvalcový motor s rozvodmi OHC boli
pôvodne vyvinuté pre malé autá Horch. Ako športové
auto strednej triedy sa Audi 920 stalo komerčne
úspešným modelom.
Motor: radový 6-valcový
Zdvihový objem: 3281 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 75 pri 3000 ot.
Max. rýchlosť: 130 km/h
Spotreba: 16 litrov / 100 km
Cena: 8 750 ríšskych mariek
Séria: 1938 - 1940
Produkcia: 1281 vozidiel (z toho 795 kabrioletov)
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Auto Union
Silver Arrows
1932 - 1945
Auto Union Grand-Prix racing car Type A, 1934
V roku 1933 vyvinul Ferdinand Porsche pre Auto
Union Chemnitz závodné auto pre preteky Grand
Prix. Unikátnou črtou motora bola jeho poloha za
jazdcom. V marci 1933 začalo novovytvorené závodné oddelenie Auto Union práce na novom špeciále v
továrni Horch v Zwickau. O rok neskôr, Hans Stuck
vytvoril tri svetové rekordy na berlínskom okruhu
AVUS, kde dosiahol rýchlosť 265 km/h. Prvý krát sa
špeciál z dielne Auto Union predstavil na pretekoch
26. 5. 1934 v Berlíne.

Motor: 16-valcový, V uloženie s kompresorom Roots
Zdvihový objem: 4358 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 295 pri 4500 ot.
Max. rýchlosť: 280 km/h
Séria: 1934

Auto Union record car Type B “Lucca”, 1935
Ešte pred začiatkom závodnej sezóny v roku 1935
zaplnili titulky novín správy o pokuse špeciálu Auto
Union Type B prekonať svetový rekord. Závodné auto
zastrešené aerodynamickým krytom a vedené Hansom Stuckom dosiahlo na autostráde Lucca vedúcej z
Pisy do Flórencie rýchlosť 320 km/h. Hans Stuck tak
pokoril len tri mesiace starý rekord Rudolfa Caracciolu jazdiaceho na Mercedese. Jazdcova kabína bola
zakrytá a priehľadná vďaka plexisklu, čo prinieslo
superrýchlemu špeciálu prezývku “závodný sedan”.

Motor: 16-valcový, V uloženie s kompresorom Roots
Zdvihový objem: 4951 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 375 pri 4800 ot.
Max. rýchlosť: 320 km/h
Séria: 1935

Auto Union Grand-Prix racing car Type B, 1935

príloha B
galéria modelov

Pre sezónu 1935 boli závodné autá Auto Union
dolaďované a vylepšované v závodnom oddelení v
Zwickau v spolupráci s Ferdinandom Porsche. Objem
motora bol zvýšený na takmer 5 litrov a s väčším
kompresným pomerom stúpol jeho výkon až o 30
%. Hirthov hriadeľ na valcových ložiskách umožnil
dosiahnutie vyšších rýchlostí. Širší rázvor náprav
prispel k lepšiemu ovládaniu.

Motor: 16-valcový, V uloženie s kompresorom Roots
Zdvihový objem: 4951 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 375 pri 4800 ot.
Max. rýchlosť: 295 km/h
Séria: 1935

Auto Union Grand Prix racing car Type C, 1936
Typ C predstavoval vrchol vo vývoji závodného auta
Auto Union navrhnutého Ferdinandom Porsche,
ktoré prvý krát pretekalo ešte v roku 1934 podľa
pravidla 750 kg (max. hmotnosť bez paliva a kolies). Kľúčovou dizajnovou črtou bolo uloženie
16-valcového motora priamo za jazdcom. Typ C bol
najúspešnejším nemeckým závodným autom, ktoré
vyrhalo 3 z 5 závodov Grand Prix a polovicu všetkých
pretekov do kopca, na ktorých sa zúčastnilo. Fascinujúce sú parametre motora - objem, maximálna
rýchlosť a výkon.
Motor: 16-valcový, V uloženie s kompresorom Roots
Zdvihový objem: 6005 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 520 pri 5000 ot.
Max. rýchlosť: 340 km/h
Séria: 1936 - 1937

Auto Union 16-cylinder Stromlinien-racing car type C, 1937
Typ C bol najvýkonnejším vývojovým stupňom
16-valcového závodného špeciálu Auto Union s celkovým výkonom až 560 koní.
Motor: V16, 4-taktný
Zdvihový objem: 6005 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 520 pri 5000 ot.
Max. rýchlosť: viac ako 400 km/h
Séria: 1937 (vyrobené len 2 kusy)
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Auto Union Type D 12-cylinder Streamliner racing car Type D, 1938
V roku 1938 medzinárodné pravidlá Grand Prix
obmedzili kapacitu objemu motora na 3 litre, čo podnietilo inžinierov Auto Union pod vedením Róberta
Eberan-Eberhorsta k vývoju 12-valcového typu D.
Pre účasť na francúzskej Grand Prix Reims v júli 1938
vyrobilo závodné oddelenie v Zwickau 2 Streamlinery na báze 12-valcového typu D. Tie však boli po
nehodách v tréningových jazdách stiahnuté.
Motor: 12-valcový, kompresor Root
Zdvihový objem: 2985 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 420 pri 7000 ot.
Max. rýchlosť: 330 km/h
Séria: 1938

Auto Union Grand Prix racing car Type D, 1938
V roku 1938 medzinárodné pravidlá Grand Prix
obmedzili kapacitu objemu motora na 3 litre, čo podnietilo inžinierov Auto Union pod vedením Róberta
Eberan-Eberhorsta k vývoju 12-valcového typu D.
Kľúčové prvky modelu ako uloženie a kompresor motora boli prevzaté od typu C. Špeciál z roku 1938 preslávili jazdecké legendy Tazio Nuvolari, Hans Stuck,
H. P. Müller, Georg Meier and Rudolf Hasse.
Motor: 12-valcový, kompresor Root
Zdvihový objem: 2985 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 420 pri 7000 ot.
Max. rýchlosť: 330 km/h
Séria: 1938 - 1939

Auto Union 16-cylinder hill-climb racing car type C/D, 1939
V roku 1938 postavila Auto Union závodné auto pre
preteky do kopca, ktoré bolo kombináciou staršieho
typu C a nového typu D. Podvozok bol z typu D a
veľký 16-valcový motor pochádzal z typu C. Kvôli
zmene v pravidlách Grand Prix mohol byť 16-valcový
motor použitý len pri pretekoch do kopca. Na klasických Grand Prix bol tento špeciál poháňaný 12-valcovým motorom. Takmer všetky závodné špeciály
Auto Unon boli po vojne odvezené do Ruska ako
súčasť vojnových reparácií. Model na fotke sa vrátil
do Nemecka až v roku 1995 a je jediným zo všetkých
špeciálov “Silver Arrows”, ktoré sa zachovali vo svojej pôvodnej podobe.
Motor: V16, 4-taktný
Zdvihový objem: 6005 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 520 pri 5000 ot.
Max. rýchlosť: cca. 250 km/h
Séria: 1938 (vyrobené len 2 kusy)

príloha B

Auto Union Type D Grand Prix racing car with dual compressor, 1939
Auto Union vyvinula pre sezónu 1938 špeciálny typ
D, ktorý zohľadňoval nové obmedzenia objemu motora (max. 3 litre). V roku 1939 bola predstavená
upravená verzia s dvojitým kompresorom Root. Prvý
krát sa typ D predstavil 23. 6. 1939 na Grand Prix
Belgicka.
Motor: 12-valcový, dvojitý kompresor Root
Zdvihový objem: 2985 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 485 pri 7000 ot.
Max. rýchlosť: 330 km/h
Séria: 1939

1945 - 1965
Obdobie charakterizované vážnosťou povojnovej doby a nemeckým ekonomickým zázrakom päťdesiatych rokov. Auto Union presúva výrobu zo Sasska do bavorského Ingolstadtu a Düsseldorfu v Porýní. Výrobné linky opúšťajú motocykle a automobily značiek
DKW a NSU.

1965 - 1990
Masová motorizácia Nemecka, v ktorej DKW ukončilo výrobu automobilov s dvojtaktnými motormi. Nové Audi uvádza na trh nové modely s 4-taktným motorom a v roku
1969 sa zlučuje s automobilkou NSU. Od tohto momentu, slogan “Náskok vďaka technike (Vorsprung durch Technik)” sprevádzal úspešný vývoj štyroch kruhov na ich ceste k
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cieľu stať sa prémiovým výrobcom.

Audi F 103
1965 - 1972
Audi, 1965
Prvé povojnové Audi sa objavilo v roku 1965 ako
kríženec modelu DKW F 102 a štvortaktného motoru
Mercedes vyvinutého pre armádne účely. Do sériovej
výroby bolo uvedené pod Auto Union. Tento model
bol prezentovaný verejnosti v roku 1965 na medzinárodnom autosalóne, pôvodne pod jednoduchým
označením „Audi“.
Na obrázku je prototyp z Ingolstadtskej „Stilhalle“.
Tento model má zadné svetlá z DKW F 102 a tiež
jeho ozdobné prvky. Oba modely boli následne
upravené tak, aby sa vizuálne odlišovali.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1696 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 72 pri 5000 ot.
Séria: 1965 - 1968
Produkcia: 81724 vozidiel

Audi Variant, 1966
Prvé povojnové Audi sa objavilo v roku 1965 ako
kríženec modelu DKW F 102 a štvortaktného motoru
Mercedes vyvinutého pre armádne účely. Do sériovej
výroby bolo uvedené pod Auto Union. Tento model
bol prezentovaný verejnosti v roku 1965 na medzinárodnom autosalóne, pôvodne pod jednoduchým
označením „Audi“.
Audi 72 Variant bolo dostupné od mája 1966 do decembra 1968 a malo už podľa názvu výkon 72 koní.
Za túto dobu bolo predaných 3365 áut. Skoršie modely sa dajú rozoznať podľa slonovinovej farby lemu
kolies.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1496 - 1760 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 4750 ot. – 90 pri
5300 ot.
Séria: 1965 - 1972
Produkcia: 416 852 vozidiel

Audi 72, 1967

príloha B
galéria modelov
Prvé povojnové Audi sa objavilo v roku 1965 ako
kríženec modelu DKW F 102 a štvortaktného motoru
Mercedes vyvinutého pre armádne účely. Do sériovej
výroby bolo uvedené pod Auto Union. Tento model
bol prezentovaný verejnosti v roku 1965 na medzinárodnom autosalóne, pôvodne pod jednoduchým
označením „Audi“.
S rozšírením modelového radu, odlišné modely boli
označené podľa ich výkonu: Audi 60, Audi 72, Audi
75, Audi 80 a Audi Super 90.

Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1496 - 1760 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 4750 ot. – 90 pri
5300 ot.
Séria: 1965 - 1972
Produkcia: 416 852 vozidiel

Audi Variant, 1968
Prvé povojnové Audi sa objavilo v roku 1965 ako
kríženec modelu DKW F 102 a štvortaktného motoru
Mercedes vyvinutého pre armádne účely. Do sériovej
výroby bolo uvedené pod Auto Union. Tento model
bol prezentovaný verejnosti v roku 1965 na medzinárodnom autosalóne, pôvodne pod jednoduchým
označením „Audi“.
Od roku 1966 bolo Audi dostupné aj vo verzii kombi
s označením „Variant“. Bolo to znakom úcty k novému vedeniu z Wolfsburgu. Všetky kombi modely od
roku 1950 boli dovtedy predávané pod označením
„Universal“.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1496 - 1760 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 4750 ot. – 90 pri 5300
ot.
Séria: 1965 - 1972
Produkcia: 416 852 vozidiel

Audi 75 Variant, 1969
Prvé povojnové Audi sa objavilo v roku 1965 ako
kríženec modelu DKW F 102 a štvortaktného motoru
Mercedes vyvinutého pre armádne účely. Do sériovej
výroby bolo uvedené pod Auto Union.
Audi Variant malo sklápacie zadné sedadlá, čím
vznikla rovná batožinová plocha 1,9 m2. Taktiež
bolo možné pridať tretí rad detských sedačiek. Malí
pasažieri tak sedeli proti smeru jazdy, čo im umožnilo
výhľad na premávku za autom.

Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1496 - 1760 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 4750 ot. – 90
pri 5300 ot.
Séria: 1965 - 1972
Produkcia: 416 852 vozidiel
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Audi 60, 1970
Prvé povojnové Audi sa objavilo v roku 1965 ako
kríženec modelu DKW F 102 a štvortaktného motoru
Mercedes vyvinutého pre armádne účely. Do sériovej
výroby bolo uvedené pod značkou Auto Union. Tento
model bol prezentovaný verejnosti v roku 1965 na
medzinárodnom autosalóne, pôvodne pod jednoduchým označením „Audi“.
S rozšírením modelového radu, odlišné modely boli
označené podľa ich výkonu: Audi 60, Audi 72, Audi
75, Audi 80 a Audi Super 90. Audi 60 bolo prezentované v roku 1968 a rýchlo sa začalo vyrábať vo
veľkom. Do roku 1972 sa vyrobilo takmer 230 000
áut.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1496 - 1760 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 4750 ot. – 90 pri
5300 ot.
Séria: 1965 - 1972
Produkcia: 416 852 vozidiel

Audi 100

1968 - 1976
Audi 100L, 1969
V roku 1966 sa Auto Union stalo výlučne dcérskou
spoločnosťou automobilky Wolkswagenwerke AG.
Vývojárom bola zamedzená práca na vývoji vlastných vozidiel. Šéf vývoja Ludwig Kraus veľmi nedbal
na takéto nariadenia a pod jeho vedním bolo tajne
vyvinuté audi 100.
Hlavným užívateľom agilného Audi 100 bola polícia,
ktorá ho využívala pre jeho výkonnosť a jazdné vlastnosti. Farbenie v dvoch farbách, majáky a sirény boli
kompletizované externe.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1588 - 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 80 pri 5000 ot.
– 112 pri 5600 ot.
Séria: 08/1969 – 08/19761972
Produkcia: 796 790 vozidiel

Audi 100 LS, 1970

príloha B
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V roku 1966 sa Auto Union stalo výlučne dcérskou
spoločnosťou automobilky Wolkswagenwerke AG.
Vývojárom bola zamedzená práca na vývoji vlastných vozidiel. Šéf vývoja Ludwig Kraus veľmi nedbal
na takéto nariadenia a pod jeho vedením bolo tajne
vyvinuté Audi 100.
Prvá modelová generácia Audi 100 LS bola prestavená
verejnosti v dvoch motorizáciách a s atraktívnymi
možnosťami doplnkovej výbavy. V rokoch 1969 –
1976 sa vyrobilo takmer 800 tisíc vozidiel Audi 100
modelovej rady C1.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1588 - 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 80 pri 5000 ot.
– 112 pri 5600 ot.
Séria: 08/1969 – 08/1976
Produkcia: 796 790 vozidiel

Audi 100 Coupé S, 1971
Audi 100 Coupé S bolo predstavené na Frankfurtskom autosalóne v septembri 1969. 30 684 predaných kusov sa stalo modelom pre individualistov
a zberateľským kúskom.
Zadná časť Audi 100 Coupé S pripomínala Maserati Ghibili alebo tiež Ford OSI. Napriek tomu, že išlo
o kupé, auto ponúkalo priestor pre štyroch dospelých. Verzia so 115 konskými silami dokázala vyvinúť
rýchlosť až 185 km/h !
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 115 pri 5500 ot.
- 112 pri 5600 ot.
Séria: 10/1970 – 08/1971 (115-koňová verzia)
09/1971 – 08/1976 (112-koňová verzia)
Produkcia: 30 684 vozidiel

Audi 100 LS, 1971
V roku 1966 sa Auto Union stalo výlučne dcérskou
spoločnosťou automobilky Wolkswagenwerke AG.
Vývojárom bola zamedzená práca na vývoji vlastných vozidiel. Šéf vývoja Ludwig Kraus veľmi nedbal
na takéto nariadenia a pod jeho vedením bolo tajne
vyvinuté Audi 100.
Audi 100 bolo dostupné v mnohých prevedeniach
metalízy. Na obrázku môžete vidieť Audi 100 LS v
metalíze Aeroblue v dovolenkovom prostredí. Reklama je efektívnym spôsobom, ako stimulovať túžbu.

Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1588 - 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 80 pri 5000 ot.
– 112 pri 5600 ot.
Séria: 08/1969 – 08/1976
Produkcia: 796 790 vozidiel
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Audi 100 LS 2-door, 1971
V roku 1966 sa Auto Union stalo výlučne dcérskou
spoločnosťou automobilky Wolkswagenwerke AG.
Vývojárom bola zamedzená práca na vývoji vlastných vozidiel. Šéf vývoja Ludwig Kraus veľmi nedbal
na takéto nariadenia a pod jeho vedením bolo tajne
vyvinuté Audi 100.
V októbri 1969 bol predstavený dvojdverový sedan.
So vzhľadom kupé a netradičnou strechou sa už z
diaľky dal ľahko odlíšiť od štvordverového modelu. Rázvor a vonkajšie rozmery boli pre oba modely
identické.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1588 - 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 80 pri 5000 ot.
– 112 pri 5600 ot.
Séria: 08/1969 – 08/1976
Produkcia: 796 790 vozidiel

Audi 100 GL, 1974
V roku 1966 sa Auto Union stalo výlučne dcérskou
spoločnosťou automobilky Wolkswagenwerke AG.
Vývojárom bola zamedzená práca na vývoji vlastných vozidiel. Šéf vývoja Ludwig Kraus veľmi nedbal
na takéto nariadenia a pod jeho vedením bolo tajne
vyvinuté Audi 100.
Oranžová farba „Tibet“ Audi 100 GL z roku 1974 iba
zvýrazňuje výkonnostný vrchol tohto modelu. So
112 koňmi to bolo jedno z najrýchlejších áut na cestách.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1588 - 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 80 pri 5000 ot.
– 112 pri 5600 ot.
Séria: 08/1969 – 08/1976
Produkcia: 796 790 vozidiel

Audi 100 LS, 1974
V roku 1966 sa Auto Union stalo výlučne dcérskou
spoločnosťou automobilky Wolkswagenwerke AG.
Vývojárom bola zamedzená práca na vývoji vlastných vozidiel. Šéf vývoja Ludwig Kraus veľmi nedbal
na takéto nariadenia a pod jeho vedením bolo tajne
vyvinuté Audi 100.
K prvému faceliftu tohto modelu došlo v roku 1974.
Na Audi 100 LS v žltej farbe „Corona“ vidieť modifikáciu v podobe šikmejšieho predného krídla. Pod
karosériou na podvozku boli úpravy ešte rozsiahlejšie.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1588 - 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 80 pri 5000 ot.
– 112 pri 5600 ot.
Séria: 08/1969 – 08/1976
Produkcia: 796 790 vozidiel

Audi 100 GL, 1975

príloha B
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Chrómové oblúky nad kolesami a dvojité predné
svetlá identifikujú Audi 100 GL sedan. Toto je posledná a najsilnejšia verzia v sedemročnej histórii
modelu. Negatívny polomer natáčania kolies zlepšil
trakčnú kontrolu v posledných 2 rokoch výroby tohto
modelu a kolesá sa stali pamätnými v štýle Audi 80.
Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1588 - 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 80 pri 5000 ot.
– 112 pri 5600 ot.
Séria: 08/1969 – 08/1976
Produkcia: 796 790 vozidiel

Audi 100 Coupé S, 1976
Audi 100 Coupé S bolo predstavené na Frankfurtskom autosalóne v septembri 1969. 30 684 predaných kusov sa stalo modelom pre individualistov
a zberateľským kúskom.
Na modeli z roku 1976 vo farbe Viper Green je nápadné predné šikmé krídlo a nové disky kolies. Oboje
sú vonkajšími znakmi technického faceliftu s novým
podvozkom a brzdným systémom.

Motor: radový 4-valcový, štvortaktný
Zdvihový objem: 1871 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 115 pri 5500 ot.
- 112 pri 5600 ot.
Séria: 10/1970 – 08/1971 (115-koňová verzia)
09/1971 – 08/1976 (112-koňová verzia)
Produkcia: 30 684 vozidiel

Audi 100

1976 - 1982
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Audi 100, 1977
Audi 100 druhej generácie bolo predstavené v roku
1976 a prinieslo prepracovaný hranatý dizajn. Nový
model bol dostupný v 2 a 4-dverovom prevedení, od
roku 1977 aj v prevedení Avant.
Zákaldný model mal 1,6-litrový 4-valec s výkonom
85 koní. Spolu sa v období 1976 - 1982 predalo viac
ako 190 000 vozidiel.

Motor: radový 4 a 5-valcový benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1588 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. - 136 pri 5700 ot.
Séria: 08/1976-09/1982
Produkcia: 687,590 sedanov, 49,588 modelov Avant

Audi 100 GL 5E, 1977
Audi 100 druhej generácie bolo predstavené v roku
1976 a prinieslo prepracovaný hranatý dizajn. Nový
model bol dostupný v 2 a 4-dverovom prevedení,
od roku 1977 aj v prevedení hatchback s označením
Avant.
Audi 100 GL 5E z modelového roku 1979 na obrázku
má medenú metalickú farbu. Hlavný inižinier Ferdinand Piëch považoval Audi 100 C2 za model, ktorý
sa kvalitatívne rovnal Mercedesom.

Motor: radový 4 a 5-valcový benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1588 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. - 136 pri 5700 ot.
Séria: 08/1976-09/1982
Produkcia: 687,590 sedanov, 49,588 modelov Avant

Audi 100 Avant GL 5E, 1977
Audi 100 druhej generácie bolo predstavené v roku
1976 a prinieslo prepracovaný hranatý dizajn. Nový
model bol dostupný v 2 a 4-dverovom prevedení,
od roku 1977 aj v prevedení hatchback s označením
Avant.
Model Audi 100 Avant bol veľmi úspešný a predalo
sa ho takmer 50 000 kusov.

Motor: radový 4 a 5-valcový benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1588 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. - 136 pri 5700 ot.
Séria: 08/1976-09/1982
Produkcia: 687,590 sedanov, 49,588 modelov Avant

Audi 100 GL 5D, 1978

príloha B
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Audi 100 druhej generácie bolo predstavené v roku
1976 a prinieslo prepracovaný hranatý dizajn. Nový
model bol dostupný v 2 a 4-dverovom prevedení,
od roku 1977 aj v prevedení hatchback s označením
Avant.
Prvý diesel so znakom štyroch kruhov bol prezentovaný v dobovej modrej farbe s označením 100 GL
5D. Pred jeho uvedením na trh sa inižinieri vydali na
cestu okolo sveta a do Nemecka dorazili presne v deň
prezentácie tohto modelu v Öhringene.
Motor: radový 4 a 5-valcový benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1588 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. - 136 pri 5700 ot.
Séria: 08/1976-09/1982
Produkcia: 687,590 sedanov, 49,588 modelov Avant

Audi 200 5E, 1979
Prvým pokusom značky Audi vstúpiť do prémiového
segmentu bolo od ferburára 1980 Audi 200, ktoré
bolo dostupné s prevodovkami 4+E, 5-stupňovou
manuálnou i 3-stupňovou automatickou. Obľúbený
bol najmä motor s turbodúchadlom, ktorý zrýchlil z
0 na 100 km/h za 8,7 sekundy a dosiahol maximálnu
rýchlosť 202 km/h. So 170 koňmi patrilo Audi 200
5T k najsilnejším európskym vozidlám s pohonom
predných kolies.
Audi 200 5E sa od Audi 100 odlišovalo najmä diskami v štýle Audi quattro, predným spojlerom a
obdĺžnikovými svetlometmi.
Motor: radový, 5-valcový, s turbodúchadlom
Zdvihový objem: 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 136 pri 5700 ot. - 170 pri 5300 ot.
Séria: 02/1980-08/1982
Produkcia: 12,522 Audi 200 5E, 17,183 Audi 200 5T

Audi 200 5T, 1979
Prvým pokusom značky Audi vstúpiť do prémiového
segmentu bolo od ferburára 1980 Audi 200, ktoré
bolo dostupné s prevodovkami 4+E, 5-stupňovou
manuálnou i 3-stupňovou automatickou. Obľúbený
bol najmä motor s turbodúchadlom, ktorý zrýchlil z
0 na 100 km/h za 8,7 sekundy a dosiahol maximálnu
rýchlosť 202 km/h. So 170 koňmi patrilo Audi 200
5T k najsilnejším európskym vozidlám s pohonom
predných kolies.

Motor: radový, 5-valcový, s turbodúchadlom
Zdvihový objem: 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 136 pri 5700 ot. - 170 pri 5300 ot.
Séria: 02/1980-08/1982
Produkcia: 12,522 Audi 200 5E, 17,183 Audi 200 5T
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Audi 100 CD 5E, 1980
Audi 100 druhej generácie bolo predstavené v roku
1976 a prinieslo prepracovaný hranatý dizajn. Nový
model bol dostupný v 2 a 4-dverovom prevedení,
od roku 1977 aj v prevedení hatchback s označením
Avant.
Podľa reklamnej kampane bolo Audi 100 CD
najexkluzívnejšou verziou tohto modelu s prvkami
ako metalická farba, centrálne zamykanie, elektricky
ovládané okná, zadné opierky hlavy, posilovač
riadenia, stereo-rádio, ostrekovače svetlometov
a zliatinové disky - všetko v štandardnej výbave.
Motor: radový 4 a 5-valcový benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1588 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. - 136 pri 5700 ot.
Séria: 08/1976-09/1982
Produkcia: 687,590 sedanov, 49,588 modelov Avant

Audi 100, 1980
Audi 100 druhej generácie bolo predstavené v roku
1976 a prinieslo prepracovaný hranatý dizajn. Nový
model bol dostupný v 2 a 4-dverovom prevedení,
od roku 1977 aj v prevedení hatchback s označením
Avant.
Audi 100 bolo ponúkané v žiarivej TOGO-žltej farbe
iba v poslednom roku jeho výroby.

Motor: radový 4 a 5-valcový benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1588 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. - 136 pri 5700 ot.
Séria: 08/1976-09/1982
Produkcia: 687,590 sedanov, 49,588 modelov Avant

Audi 100 Avant GL 5E, 1980
Audi 100 druhej generácie bolo predstavené v roku
1976 a prinieslo prepracovaný hranatý dizajn. Nový
model bol dostupný v 2 a 4-dverovom prevedení,
od roku 1977 aj v prevedení hatchback s označením
Avant.
Tak ako sedan, aj Audi 100 Avant prešiel faceliftom.
Z obrázku je zrejmá podobnosť s VW Passat.

Motor: radový 4 a 5-valcový benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1588 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. - 136 pri 5700 ot.
Séria: 08/1976-09/1982
Produkcia: 687,590 sedanov, 49,588 modelov Avant

príloha B
galéria modelov

Audi 100

1982 - 1991
Audi 100 CD (model series C3), 1982
Od roku 1982 bolo Audi 100 konštruované v
revolučnej stream-line forme s bezkonkurenčnými
aerodynamickými vlastnosťami, vďaka ktorým si
vyslúžilo prezývku “Zlatý volant” a získalo cenu
“Auto roka”. Tretia generácia Audi 100 sa zo všetkých
modelov najviac priblížila cieľu značky Audi - stať sa
výrobcom inovatívnych a technicky sofistikovaných
automobilov. Tretia generácia Audi 100 naznačila
trendy v nových technológiách a aerodynamike.

Motor: radový 4 a 5-valcový, benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1781 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. –
-165 pri 5500 ot.
Séria: 09/1982-08/1991
Produkcia: 738 814 vozidiel

Audi 100, 1982
Od roku 1982 bolo Audi 100 konštruované v
revolučnej stream-line forme s bezkonkurenčnými
aerodynamickými vlastnosťami, vďaka ktorým si
vyslúžilo prezývku “Zlatý volant” and získalo cenu
“Auto roka”. Tretia generácia Audi 100 sa zo všetkých
modelov najviac priblížila cieľu značky Audi - stať sa
výrobcom inovatívnych a technicky sofistikovaných
automobilov.

Motor: radový 4 a 5-valcový, benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1781 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. –
-165 pri 5500 ot.
Séria: 09/1982-08/1991
Produkcia: 738 814 vozidiel
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Audi 100 Avant quattro, 1984
Od roku 1982 bolo Audi 100 konštruované v
revolučnej stream-line forme s bezkonkurenčnými
aerodynamickými vlastnosťami, vďaka ktorým si
vyslúžilo prezývku “Zlatý volant” and získalo cenu
“Auto roka”. Tretia generácia Audi 100 sa zo všetkých
modelov najviac priblížila cieľu značky Audi - stať sa
výrobcom inovatívnych a technicky sofistikovaných
automobilov.
Od jesene 1983 bolo Audi 100 dostupné aj ako
hatchback (kombi) s označením Avant, ktorý preberal všetky vylepšenia sedanov a od roku 1984 bol
dostupný aj vo verzii quattro. Od jesene 1985 boli
všetky karosérie plne galvanizované.
Motor: radový 4 a 5-valcový, benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1781 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. –
- 165 pri 5500 ot.
Séria: 09/1982-08/1991
Produkcia: 738 814 vozidiel

Audi 100 duo, 1989
Audi 100 Avant bol použitý ako základ pre prvý hybridný pohon Audi - duo. Predné kolesá boli poháňané
5-valcovým motorom s výkonom 136 koní. Elektrický motor DC zabezpečoval ekologický pohon zadnej nápravy.
Motor: radový 4 a 5-valcový, benzínový i dieslový,
hybridný
Zdvihový objem: 1781 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot. – 165 pri
5500 ot.
Séria: 09/1982-08/1991
Produkcia: 738 814 vozidiel

Audi 100 TDI, 1989
Dieslová revolúcia v Audi začala príchodom Audi 100
TDI v roku 1989. 2,5-litrový radový 5-valec s priamym vstrekovaním dosahoval krútiaci moment 265
Nm a výkon 120 koní. Najvýraznejším parametrom
však bola nízka spotreba paliva.
Motor: radový 4 a 5-valcový, benzínový i dieslový
Zdvihový objem: 1781 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4800 ot.
– 165 pri 5500 ot.
Séria: 09/1982-08/1991
Produkcia: 738 814 vozidiel

Audi 200 turbo, 1983

príloha B
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Audi 200 a 200 turbo boli predstavené na jeseň
1983 a od Audi 100 sa odlišovali len pozmenenými
prednými i zadnými svetlami a nárazníkmi. Vybavenie bolo i naďalej luxusné a Audi 200 sa dodávalo
štandardne s 15” diskami.
V porovnaní s predchodcami, výkon nového Audi 200
turbo bol zvýšený na 182 koní, čo autu umožňovalo
dosiahnuť rýchlosť 230 km/h.

Motor: radový 5-valec s turbodúchadlom a intercoolerom
Zdvihový objem: 2144 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 136 pri 5700 ot.
– 220 pri 5700 ot.
Séria: 09/1983-08/1991
Produkcia: 95,800 Audi 200 a 200 Avant

Audi 200 Avant quattro, 1985
Audi 200 a 200 turbo boli predstavené na jeseň
1983 a od Audi 100 sa odlišovali len pozmenenými
prednými i zadnými svetlami a nárazníkmi. Vybavenie bolo i naďalej luxusné a Audi 200 sa dodávalo
štandardne s 15” diskami.
Audi 200 Avant quattro bol ponúkaný s rôznymi turbomotormi a bol vyrábaný v rokoch 1984 - 1990.
Na obrázku vidíme skorší model s prvými rúčkami
na dverách.
Motor: radový 5-valec s turbodúchadlom a intercoolerom
Zdvihový objem: 2144 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 136 pri 5700 ot.
– 220 pri 5700 ot.
Séria: 09/1983-08/1991
Produkcia: 95,800 Audi 200 a 200 Avant

Audi 200 quattro 20V, 1989
Audi 200 a 200 turbo boli predstavené na jeseň
1983 a od Audi 100 sa odlišovali len pozmenenými
prednými i zadnými svetlami a nárazníkmi. Vybavenie bolo i naďalej luxusné a Audi 200 sa dodávalo
štandardne s 15” diskami.
Najhorúcejšia verzia Audi 200 bola výrabaná len
3 roky. Metalická biela farba s efektom perly bola
vhodne doplnená bielou farbou diskov. Spolu sa predalo 4 767 sedanov a 1 616 Audi 200 quattro 20V
Avant.
Motor: radový 5-valec s turbodúchadlom a intercoolerom
Zdvihový objem: 2144 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 136 pri 5700 ot.
– 220 pri 5700 ot.
Séria: 09/1983-08/1991
Produkcia: 95,800 Audi 200 a 200 Avant
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Audi 80

1972 - 1978
Audi 80 LS, 1973
Audi 80 bolo vyvinuté Ludwigom Krausom a predstavené verejnosti v roku 1972. Takmer ihneď sa
stalo bestsellerom v nižšej strednej triede. Facelift
v roku 1976 posúval dizajn 80-tky bližšie k modelu
Audi 100.
Prvá verzia označená LS bola poháňaná motorom s
výkonom 75 - 85 koní.

Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500 - 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)

Audi 80 GL, 1973
Audi 80 bolo vyvinuté Ludwigom Krausom a predstavené verejnosti v roku 1972. Takmer ihneď sa
stalo bestsellerom v nižšej strednej triede. Facelift
v roku 1976 posúval dizajn 80-tky bližšie k modelu
Audi 100.
Model GL bol špičkou série a to najmä vďaka
výbornej ovládateľnosti (pohon predných kolies) a
bezpečnosti.

Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500
- 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)

Audi 80 L, 1973
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Audi 80 bolo vyvinuté Ludwigom Krausom a predstavené verejnosti v roku 1972. Takmer ihneď sa
stalo bestsellerom v nižšej strednej triede. Facelift
v roku 1976 posúval dizajn 80-tky bližšie k modelu
Audi 100.
Aj keď model 80 L vyzeral na prvý pohľad jednoduchšie, od svojich “silnejších bratov” v sérii sa
veľmi nelíšil. Výkon 55 koní bol pre základnú verziu
postačujúci.
Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500
- 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)

Audi 80 L, 1974
Audi 80 bolo vyvinuté Ludwigom Krausom a predstavené verejnosti v roku 1972. Takmer ihneď sa
stalo bestsellerom v nižšej strednej triede. Facelift
v roku 1976 posúval dizajn 80-tky bližšie k modelu
Audi 100.
Spolupráca s inštitúciami bola dominantou Audi po
desaťročia. Veľké množstvá Audi 80 boli vyrobené
pre políciu - väčšina z nich so základnou verziou motora.
Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500 - 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)

Audi 80 GL, 1974
Audi 80 bolo vyvinuté Ludwigom Krausom a predstavené verejnosti v roku 1972. Takmer ihneď sa
stalo bestsellerom v nižšej strednej triede. Facelift v roku 1976 posúval dizajn 80-tky bližšie k
modelu Audi 100.
Model GL z roku 1974 sa odlišoval najmä dvojitými svetlometmi a pochrómovanými doplnkami
ako puklice, lišty a pod.

Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500
- 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)
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Audi 80 GT, 1974
Verzia GT bola predstavená v roku 1973. Dvojitý
karburátor a nadupaný motor s výkonom 100 koní
umožnili dosiahnutie rýchlosti 175 km/h. Doplnková
športová výbava obsahovala matnú farbu kapoty
motora a zliatinové disky. Výrazné boli taktiež dvojité svetlomety.
Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500 - 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)

Audi 80 GTE, 1976
Audi 80 bolo vyvinuté Ludwigom Krausom a predstavené verejnosti v roku 1972. Takmer ihneď sa
stalo bestsellerom v nižšej strednej triede. Facelift
v roku 1976 posúval dizajn 80-tky bližšie k modelu
Audi 100.
Na jeseň roku 1976 boli verejnosti predstavené
facelifty Audi 80 korešpondujúce s druhou generáciou Audi 100. Hranaté svetlomety predstavovali
najväčšiu zmenu.
Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500 - 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)

Audi 80 GLS, 1977
Audi 80 bolo vyvinuté Ludwigom Krausom a predstavené verejnosti v roku 1972. Takmer ihneď sa
stalo bestsellerom v nižšej strednej triede. Facelift
v roku 1976 posúval dizajn 80-tky bližšie k modelu
Audi 100.
Model GLS facelift bol špičkou danej série. S výkonom 85 koní poskytoval dynamickú a pohodlnú jazdu.
Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500 - 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)

Audi 80 GTE, 1978
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Audi 80 bolo vyvinuté Ludwigom Krausom a predstavené verejnosti v roku 1972. Takmer ihneď sa
stalo bestsellerom v nižšej strednej triede. Facelift
v roku 1976 posúval dizajn 80-tky bližšie k modelu
Audi 100.
Faceliftová verzia Audi 80 GTE sa od štandardných
80-tok odlišovala len dvojitým predným spojlerom
a bočnou ozdobnou lištou. Motor s objemom 1600
cm3 a K-Jetronicom dosahoval pri výkone 100 koní
maximálnu rýchlosť 181 km/h.
Motor: 4-valcový radový motor
Zdvihový objem: 1297 - 1588 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5500 - 110 pri 6000 ot.
Séria: 07/1972-09/1978
Produkcia: 932 403 vozidiel (bez modelov vyrobených
v USA)

Audi 80

1978 - 1986
Audi 80, 1978
Durhá generácia úspešného modelu Audi 80 bola
predstavená v Norimbergu 30. 8. 1978. O elegantné
prevedenie sa zaslúžil najmä dizajnér Giugiaro.
Základné prevedenie Audi 80 poháňal motor s objemom 1300 cm3, ktorý pri výkone 55 koní dosahoval
rýchlosť 145 km/h. Tak ako jeho predchodca, Audi
80 bolo veľmi úspešné. Počas ôsmich rokov produkcie bolo vyrobených viac ako 1,3 milióna vozidiel.
Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor, 4-valcový dieslový motor (tiež ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1272 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 08/1978-07/1986
Produkcia: 1 351 773 vozidiel
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Audi 80 GLS, 1978
Durhá generácia úspešného modelu Audi 80 bola
predstavená v Norimbergu 30. 8. 1978. O elegantné
prevedenie sa zaslúžil najmä dizajnér Giugiaro.
Audi 80 GLS bolo najvyššou verziou modelového radu
až do roku 1981. GLS bolo dostupné v dvoch 4-valcových prevedeniach s objemom 1,6 litra a výkonom
75 koní. V roku 1981 sa nástupcom GLS stala verzia
CD.
Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor, 4-valcový dieslový motor (tiež ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1272 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 08/1978-07/1986
Produkcia: 1 351 773 vozidiel

Audi Coupé, 1980
V novembri 1980 predstavilo Audi prvé Coupé. Karoséria bola podobná modelu Audi quattro, no nemala
tak výrazné športové črty ako krídlo či spojler. Kontrastná kombinácia farieb karosérie bola príznačná
pre 5-valcové Coupé. Tento model ťažil najmä z obrovskej popularity Audi quattro a jeho úspech sa odzrkadlil v predaji. Predaných bolo 166 222 vozidiel.

Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor
Zdvihový objem: 1781 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 75 pri 4500 - 136 pri 5700 ot.
Séria: 10/1980-05/1987
Produkcia: 169 017 vozidiel

Audi 80 quattro, 1983
Durhá generácia úspešného modelu Audi 80 bola
predstavená v Norimbergu 30. 8. 1978. O elegantné
prevedenie sa zaslúžil najmä dizajnér Giugiaro.
Na obrázku je Audi 80 quattro s motorom 5E, ktoré
v roku 1983 nahradilo Audi 80 quattro C s dvojlitrovým 5-valcom a jednoduchšou výbavou. Do konca
produkcie Audi 80 B2 série bolo vyrobených 27 814
Audi 80 quattro.
Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor, 4-valcový dieslový motor (tiež ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1272 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 08/1978-07/1986
Produkcia: 1 351 773 vozidiel

Audi 80 CC, 1984

príloha B
galéria modelov
Durhá generácia úspešného modelu Audi 80 bola
predstavená v Norimbergu 30. 8. 1978. O elegantné
prevedenie sa zaslúžil najmä dizajnér Giugiaro.
Po takmer 6 rokoch produkcie 2. generácie Audi
80 prichádza na trh facelift v roku 1984. Výzorovo
korešponduje s novým Audi 100 a podoba je výrazná
najmä pri svetlometoch.

Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor, 4-valcový dieslový motor (tiež ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1272 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 08/1978-07/1986
Produkcia: 1 351 773 vozidiel

Audi 80 GTE, 1984
Durhá generácia úspešného modelu Audi 80 bola
predstavená v Norimbergu 30. 8. 1978. O elegantné
prevedenie sa zaslúžil najmä dizajnér Giugiaro.
Audi 80 GTE malo dlhú tradíciu a tak sa pri facelifte v
roku 1984 naskytla príležitosť vylepšiť i túto verziu.
Optimalizovaná aeorodynamika a 4-valcový motor s
objemom 1,8 litra mu pri výkone 112 koní pomohli
dosiahnuť rýchlosť 187 km/h!
Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor, 4-valcový dieslový motor (tiež ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1272 - 2144 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 08/1978-07/1986
Produkcia: 1 351 773 vozidiel

Audi 90, 1984
Najvýraznejšia zmena v podobe faceliftu prišla v roku
1984. Audi 80 B2 bola rozdelená na 2 modelové série a od septembra tohto roku boli všetky vozidlá s
5-valcovým motorom označované ako nové Audi 90.
Nový model pozicionovaný medzi Audi 80 a Audi
100 bol vyrábaný len v období 1984 - 1986. K dispozícii boly 2 motory - 4-valcový turbodiesel a 5-valcový benzínový agregát.
Motor: 5-valcový benzínový motor, 4-valcový turbodiesel
Zdvihový objem: 1588 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4500 - 136 pri 5700 ot.
Séria: 09/1984-08/1986
Produkcia: 66 101 vozidiel
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Audi 90 quattro, 1985
Najvýraznejšia zmena v podobe faceliftu prišla v roku
1984. Audi 80 B2 bola rozdelená na 2 modelové série a od septembra tohto roku boli všetky vozidlá s
5-valcovým motorom označované ako nové Audi 90.
Výstrednou verziou motorov Audi 90 bol 1.6-litrový
turbodiesel s výkonom 70 koní, ktorý mal konkurovať
dominujúcim 5-valcom. Avšak v rokoch 1985 a 1986
bolo predaných len 4 067 kusov.
Motor: 5-valcový benzínový motor, 4-valcový turbodiesel
Zdvihový objem: 1588 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 70 pri 4500 - 136 pri 5700 ot.
Séria: 09/1984-08/1986
Produkcia: 66 101 vozidiel

Audi Coupé quattro, 1985
V novembri 1980 predstavilo Audi prvé Coupé. Karoséria bola podobná modelu Audi quattro, no nemala
tak výrazné športové črty ako krídlo či spojler.
Faceliftová verzia Coupé bola rozoznateľná vďaka
výrazným svetlometom, tmavým zadným svetlám
a masívnym nárazníkom. Od roku 1985 sa začal do
modelov Coupé montovať katalyzátor. Produkcia
Audi Coupé B2 série skončila na jar roku 1987.

Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor
Zdvihový objem: 1781 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 75 pri 4500 - 136 pri 5700 ot.
Séria: 10/1980-05/1987
Produkcia: 169 017 vozidiel

Audi 80

1986 - 1991

Audi 80, 1986

príloha B
galéria modelov
Audi 80 B3 typ 89 s celogalvanizovanou karosériou
a výrazne prepracovanou aerodynamikou bol predstavený na medzinárodnom autosalóne v roku 1986.
Svojim parametrami potvdril trend nastolený modelom Audi 100 C3, ktorý bol predstavený o tri roky
skôr. Nové Audi 80 a 100 nastolili nové štandardy
strednej triedy.

Motor: 4-valcový benzínový i dieslový motor
(aj ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1588 - 1984 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 09/1986-08/1991
Produkcia: 1 287 799 vozidiel

Audi 90, 1987
Tak ako jeho predchodca, Audi 90 z roku 1987 bolo
luxusne vybavené Audi 80 generácie B3. Odlišujúcimi
znakmi boli prvky ako upravené čelo, spätné zrkadlá vo farbe karosérie, svetelný pás medzi zadnými
svetlami a hlavne sofistikovanejšia výbava. Tento
model vypĺňal priestor medzi Audi 80 a Audi 100.

Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor,
4-valcový turbodiesel
Zdvihový objem: 1984- 2309 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 80 pri 4500 - 170 pri 6000 ot.
Séria: 05/1987-08/1991
Produkcia: 141 145 vozidiel

Audi 80 TD, 1988
Audi 80 bolo okrem benzínového motora dostupné
aj v dvoch dieslových prevedeniach. Výrazný bol
najmä 1,6-litrový turbodiesel s výkonom 80 koní.
Tento motor presvedčil 106 937 zákazníkov. Spolu
sa predalo 144 000 dieslových Audi 80.

Motor: 4-valcový benzínový i dieslový motor (aj ako tur
bodiesel)
Zdvihový objem: 1588 - 1984 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 09/1986-08/1991
Produkcia: 1 287 799 vozidiel
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Audi 80, 1990
Audi 80 bolo okrem benzínového motora dostupné
aj v dvoch dieslových prevedeniach. Model Audi 80
s 4-valcovým benzinovým motorom 1.8S s výkonom
90 koní sa stal masovou záležitosťou. Spolu sa predalo 635 946 kusov!

Motor: 4-valcový benzínový i dieslový motor
(aj ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1588 - 1984 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 09/1986-08/1991
Produkcia: 1 287 799 vozidiel

Audi 80 quattro, 1990
Audi 80 bolo od začiatku dostupné aj vo verzii quattro. Úspech Audi 80 jednoznačne potvrdzuje počet
predaných áut. Celkovo sa predalo 1 287 799 vozidiel.

Motor: 4-valcový benzínový i dieslový motor
(aj ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1588 - 1984 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 09/1986-08/1991
Produkcia: 1 287 799 vozidiel

Audi 80 quattro 16V, 1990
Najšportovejšou verziou Audi 80 bol 16-ventil, ktorý
bol na trh uvedený na jeseň 1989. Bol dostupný aj v
prevedení quattro s celkovým výkonom 137 koní a
maximálnou rýchlosťou 210 km/h.

Motor: 4-valcový benzínový i dieslový motor
(aj ako turbodiesel)
Zdvihový objem: 1588 - 1984 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 55 pri 5800 - 136 pri 5900 ot.
Séria: 09/1986-08/1991
Produkcia: 1 287 799 vozidiel

Audi Coupé S2, 1990

príloha B
galéria modelov
Prvé série Audi S2 Coupé s leštenými diskami mali
5-stupňovú prevodovku a výkon 220 koní. Od
roku 1992 bol výkon zvýšený na 230 koní. Ďalším
vylepšením bola 6-stupňová prevodovka. Spolu bolo
vyrobených 7 370 vozidiel Audi S2 Coupé v dvoch
prevedeniach.

Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor
Zdvihový objem: 1984- 2309 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 113 pri 5300 - 230 pri 5900 ot.
Séria: 12/1988-12/1995
Produkcia: 68 367 vozidiel

Audi Coupé S2, 1990
Prvé série Audi S2 Coupé s leštenými diskami mali
5-stupňovú prevodovku a výkon 220 koní. Od
roku 1992 bol výkon zvýšený na 230 koní. Ďalším
vylepšením bola 6-stupňová prevodovka. Spolu bolo
vyrobených 7 370 vozidiel Audi S2 Coupé v dvoch
prevedeniach.

Motor: 4 a 5-valcový benzínový motor
Zdvihový objem: 1984- 2309 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 113 pri 5300 - 230 pri 5900 ot.
Séria: 12/1988-12/1995
Produkcia: 68 367 vozidiel

Audi 50

1974 - 1978
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Audi 50, 1974
Posledný z modelov Audi vyvinutý pred odchodom
Ludwiga Krausa do dôchodku. Prvé malé nemecké
auto s nadčasovým dizajnom Nucchia Bertoneho.
Podľa módy sedemdesiatych rokov boli 50-tky vyrábané vo výrazných farbách, ktoré mali zvýšiť prevenciu nehodovosti a zároveň kráčať s dobou. Vďaka
svojej bezpečnosti a atraktívnemu interiéru bolo
Audi 50 označené ako “prémiové kompaktné auto”
dostupné v dvoch prevedeniach. Známa bola 4-valcová verzia LS s výkonom 50 koní a max. rýchlosťou
142 km/h. Novinárom bola predstavená na Sardínii
v r.1974.
Motor: 4-valcový benzínový motor
Zdvihový objem: 1093 - 1272 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 50 pri 5800 - 60 pri 5900
ot.
Séria: 08/1974-08/1978
Produkcia: 180 828 vozidiel

Audi 50 GL, 1975
Verzia GL sa odlišovala od LS prepracovanejším interiérom a hlavne motorom s objemom 1100 cm3,
výkonom 60 koní a nízkou spotrebou. Audi 50 bolo
kompaktným autom na všetky ročné obdobia a
dokázalo odviesť 4 dospelých. Preslávili ho najmä
kontrastné farby a nadčasový dizajn. Audi 50 spolu
s bratrancom “Polom” výrazne spestrili automobilový priemysel na desaťročia.

Motor: 4-valcový benzínový motor
Zdvihový objem: 1093 - 1272 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 50 pri 5800 - 60 pri 5900 ot.
Séria: 08/1974-08/1978
Produkcia: 180 828 vozidiel

Audi quattro
1980 - 1991

príloha B
galéria modelov

Audi quattro 1981

Audi quattro predstavené na ženevskom autosalóne
v marci 1980 doslovne naplnilo nový pozicioning
značky Audi. Slogan “Náskok vďaka technike” bol
myslený doslovne.
Hladké kolesá Fuchs boli k dispozícii len na objednávku a dodnes sú raritou. Dvojite svetlá boli použité
aj na Audi 200 a boli v produkcii do jesene 1982.
Ďalšou dominantou bolo zadné krídlo, ktoré dodávalo coupé extrémne športový vzhľad.
Motor: 5-valcový benzínový motor s turbodúchadlom
a intercoolerom
Zdvihový objem: 2144 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 200 pri 5500 - 220 pri 5900 ot.
Séria: 03/1980-05/1991
Produkcia: 11 452 vozidiel

Audi quattro, Geneva 1980
Audi quattro predstavené na ženevskom autosalóne
v marci 1980 doslovne naplnilo nový pozicioning
značky Audi. Slogan “Náskok vďaka technike” bol
myslený doslovne.
Vynikajúca trakcia vychádzala zo stáleho pohonu 4
kolies a dvoch manuálne uzatvárateľných diferenciálov, čo dávalo Audi quattru jedinečné jazdné vlastnosti na šmykľavých povrchoch.
Motor: 5-valcový benzínový motor s turbodúchadlom
a intercoolerom
Zdvihový objem: 2144 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 200 pri 5500 - 220 pri 5900 ot.
Séria: 03/1980-05/1991
Produkcia: 11 452 vozidiel

Audi sport quattro, 1984
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Krátka verzia quattra bola vyvinutá ako rally auto
pre závody divokej skupiny B. Pre štart bola potrebná produkcia 200 kusov. Cestná verzia bola predstavená na frankfurtskom autosalóne v roku 1983.
Prvotná cena 195 000 DM (nemeckých mariek) stúpla v roku 1985 na 230 500 a quattro bolo známe
ako exkluzívne športové auto.
Inovatívne a variabilné komponenty umožnili optimálne nastavenie vozidla na výkon 309 koní. Vďaka
úspechom v rally sa stalo sport quattro legendárnym
modelom.
Motor: 5-valcový benzínový motor s turbodúchadlom
a intercoolerom
Zdvihový objem: 2133 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 306 pri 6700 ot.
Séria: 03/1984-01/1986
Produkcia: 214 vozidiel
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Audi quattro 20V, 1989
Nový 20-ventilový motor s riadeným katalyzátorom
bol predstavený v roku 1989. Bola to posledná séria
modelu quattro, ktorý sa stal najdlhšie vyrábajúcim
sa modelom Audi v celej jeho histórii. Spolu opustilo brány továrne 11 452 kusov a jeho výroba sa zastavila 17. 5. 1991.

Motor: 5-valcový benzínový motor s turbodúchadlom
a intercoolerom
Zdvihový objem: 2144 - 2226 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 200 pri 5500 - 220 pri 5900 ot.
Séria: 03/1980-05/1991
Produkcia: 11 452 vozidiel

Audi V8

1988 - 1994
Audi V8, 1988
Audi V8 bolo verejnosti predstavené na parížskom
autosalóne v roku 1988. Vozidlo bolo postavené v
továrni v Neckarsulme. V8 bol jediný sedan vyššej
triedy so stálym pohonom 4 kolies. Niektoré črty boli
prevzaté od Audi 200, od ktorého sa V8 líši najmä
rozšíreným predkom. Audi V8 Exklusiv sa dostalo na
trh v roku 1991 v prevedení s 4,2-litrovým motorom
a špeciálnymi leštenými kolesami.

Motor: V8
Zdvihový objem: 3562 - 4172 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 250 - 280 pri 5800 ot.
Séria: 09/1988-08/1994 V8 3.6, 09/1991-08/1994
V8 4.2
Produkcia: 21 565 vozidiel

Audi V8, 1990

príloha B
galéria modelov
Audi V8 bolo verejnosti predstavené na parížskom
autosalóne v roku 1988. Vozidlo bolo postavené v
továrni v Neckarsulme. V8 bol jediný sedan vyššej
triedy so stálym pohonom 4 kolies. Niektoré črty boli
prevzaté od Audi 200, od ktorého sa V8 líši najmä
rozšíreným predkom. Audi V8 Exklusiv sa dostalo na
trh v roku 1991 v prevedení s 4,2-litrovým motorom
a špeciálnymi leštenými kolesami.

Motor: V8
Zdvihový objem: 3562 - 4172 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 250 - 280 pri 5800 ot.
Séria: 09/1988-08/1994 V8 3.6, 09/1991-08/1994
V8 4.2
Produkcia: 21 565 vozidiel

Audi V8 L, 1993
Audi V8 bolo verejnosti predstavené na parížskom
autosalóne v roku 1988. Vozidlo bolo postavené v
továrni v Neckarsulme. V8 bol jediný sedan vyššej
triedy so stálym pohonom 4 kolies. Niektoré črty boli
prevzaté od Audi 200, od ktorého sa V8 líši najmä
rozšíreným predkom. Audi V8 Exklusiv sa dostalo na
trh v roku 1991 v prevedení s 4.2-litrovým motorom
a špeciálnymi leštenými kolesami.
Od roku 1991 do roku 1994 bola na trhu dostupná
verzia V8 L s karosériou predĺženou o 31 cm.
Motor: V8
Zdvihový objem: 3562 - 4172 cm3
Max. výkon (koní pri 1/min): 250 - 280 pri 5800 ot.
Séria: 09/1988-08/1994 V8 3.6, 09/1991-08/1994
V8 4.2
Produkcia: 21 565 vozidiel
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