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Seznam použitých zkratek:  

ND  náhradní díly  

GO  generální oprava  

UBS  underbody bitumen spray (antikorozní ochrana ve spreji na podvozkové díly) 

SPZ  státní poznávací značka  

OHC  over head camshaft (vačková hřídel uložená v hlavě motoru) 
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 Úvod 

 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na renovaci automobilu Volkswagen 

Golf  1.6D. Renovace automobilu znamená jeho kompletní opravu vedoucí k takovému 

stavu, že jeho vzhled a technické parametry odpovídají co nejvíce stavu původnímu. Při 

takových renovacích je potřeba přesně dodržovat předepsané postupy a úkony tak, aby 

bylo co nejefektivnější cestou dosaženo našeho cíle. 

 

Předloženou práci jsem rozdělil na teoretickou část, která je věnována historii 

automobilky Volkswagen a také historii celé modelové řady Golf včetně motorů a jejich 

parametrů. Poté se zabývám posouzením stavu automobilu před renovací a rozhodnutím, 

zda renovaci uskutečnit či nikoliv. Následuje podrobný popis technických parametrů 

renovovaného vozidla a historie přímo tohoto vozu. 

 

Na teoretickou část navazuji částí praktickou, ve které se již věnuji samotné renovaci, 

od odstrojování karoserie vozu až po jeho úplné zhotovení. 

 

Hlavním cílem mé práce je provést celkovou renovaci vozidla a zaznamenávat procesy 

a rozsahy renovace jednotlivých konstrukčních celků včetně fotografické dokumentace. 

Navrhnout a uskutečnit opravy jednotlivých celků tak, aby vozidlo splňovalo podmínky 

provozu na pozemních komunikacích. Není cílem mé práce navrhnout nové postupy 

renovací, ale pouze použití známých metod a jejich vhodné zvolení k našim potřebám. 

Dílčím cílem je i kontrola všech částí na vozidle, včetně těch, které nebudou nijak 

opravovány nebo renovovány (kontrola funkčnosti). 

 

Posledním bodem zadání je cenové zhodnocení renovace. Ačkoli se jedná o již starší 

vůz, ceny náhradních dílů jsou velmi vysoké a některé se již vůbec nevyrábějí. Tím jejich 

cena mezi prodejci starších náhradních dílů rapidně vzrostla. Některé konstrukční celky 

byly bohužel v tak špatném stavu, že nebyla jiná možnost, než zakoupit nové. Díky 

pořízení pouze prověřených originálních dílů jsme se alespoň postarali o kratší dobu 

renovace a delší životnost automobilu. 
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1 Historie automobilky Volkswagen 

- Pro tvorbu této kapitoly byly použity zdroje [1],[5],[13] 

Profesor Ferdinand Porsche představil své plány na výrobu levného automobilu 

pro masy. S těmito návrhy navštívil společnost Austro-Daimler, ale bohužel bez 

úspěchu na realizaci. Poté navštívil svého přítele pracujícího ve vysokém postavené 

firmy Mercedes, ale bohužel se neujal ani jeden jeho návrh a dokonce to znamenalo 

jeho absolutní konec spolupráce s touto automobilkou. Nakonec se Porsche rozhodl 

založit vlastní automobilku. Když se mu začalo dařit, byl pověřen svým přítelem 

Adolfem Hitlerem výrobou auta pro široké masy. Spotřeba se měla pohybovat okolo  

6-ti litrů na 100 km a vůz nesměl stát více než 900 říšských marek. Také musel 

dosahovat maximální rychlosti 100km/h.  

 

V roce 1936 Porsche představil 3 provozuschopné prototypy. Každý z nich ujel 

během dvou měsíců vzdálenost 50 000 km. Tyto automobily obstály bez opravy a 

Hitler byl spokojen. Sám osobně vyhledával místa, kde by se mohly tyto automobily 

vyrábět, ale jediné dva dostupné výrobní závody vlastnili Ford a Opel. Jelikož se 

nejednalo o čistě německé firmy, bylo vybráno město Wolfsburg na výstavbu nové 

továrny a byl zvolen název automobilky Volkswagen (v českém překladu lidový vůz). 

Svými obrovskými rozměry měla dosahovat výroby až 800 000 automobilů ročně. 

V roce 1938 Hitler symbolicky položil základní kámen továrny a o necelé dva roky 

později z její výrobní linky sjelo první auto Brouk. 

 

Obr.  1 - Továrna ve Wolfsburgu [1] 
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2  Historie vozu Volkswagen Golf  

- Pro tvorbu této kapitoly byly použity zdroje [8],[9],[10],[13] 

Volkswagen Golf je jeden z nejznámějších a nejdůležitějších modelů automobilky 

Volkswagen. Jeho název pochází z odvozeniny německého názvu pro Golfský proud 

(Golf-Strom). Tento vůz se v USA prodával pod názvem Rabbit, v Mexiku Caribe a 

v Jihoafrické Republice pod názvem City Golf. Patří mezi nejprodávanější automobily.  

Za šest generací se jej prodalo úctyhodných 29 milionu kusů. V této době automobilka 

nabízí již sedmou generaci tohoto automobilu. Předchůdce Golfu byl známý model Käfer 

neboli Brouk, který zakončil svou 36 letou kariéru 1.července 1974 ve Wolfsburgu. 

V Mexiku a Brazílii se však nadále vyráběl až do roku 2003. Volkswagen Golf patří do 

kategorie aut nižší střední třídy a v Německu se podle něj také tato třída nazývá  

Golf-Klasse. Nabízel se nejen jako 3 a 5-ti dveřový rodinný hatchback, ale také jako 

kabriolet. Terénní verze nesla název Golf Cross Country a užitkový model  Caddy. 

 

Obr.  2 – Generace [2] 

2.1  Golf MK1 (1974-1983)  

 

První generace Volkswagenu Golf byla představena v květnu roku 1974 s označením 

Typ 17 a bylo jich vyrobeno okolo 6,8 milionů kusů. A toto číslo není konečné, protože se 

vztahuje pouze na MK1 vyrobené v Německu. Výroba Golfu MK1 pokračuje dodnes 

v Jihoafrické Republice pod názvem City Golf. Patří mezi nejlevnější a nejoblíbenější 

automobily této africké země i přes to, že se zde nabízí i poslední sedmá generace. Pro 

zajímavost je City Golf vybaven novější technikou a palubní deskou z nám známé Škody 

Fabia první generace s volantem vpravo. Pro obrovský zájem byla výroba rozšířena i do 

Jugoslávie. Jediným rozdílem mezi německým a srbským Golfem je nápis TAS na přední 

masce a tyto vozy byly převážně určeny pro jugoslavský trh. 
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Návrhářem karoserie tohoto vozu byl známý italský designer Giorgetto Giugiaro, 

šéf karosárny Ital Design. Vozu propůjčil typické znaky, jako jsou kruhové světlomety 

a velký C-sloupek. Na rozdíl od předchůdce se již jednalo o samonosnou  

3 a 5-ti dveřovou karoserii s motorem uloženým vpředu a náhonem předních kol. Tím 

byl pro zákazníky pohodlnější, rychlejší a bezpečnější. Praktický byl velký 

zavazadlový prostor vzadu, který byl lépe přístupný díky velkému výklopnému víku. 

Tato verze obsahuje mnoho komponentů z automobilů Audi. Pérování zajišťovaly 

vinuté pružiny s teleskopickými tlumiči a uložení MacPherson. Zpočátku výroby u 

základních motorů byly golfy osazené bubnovými brzdami vpředu. Od roku 1978 byly 

bubnové brzdy vyřazeny úplně a nahradily je brzdy kotoučové. 

 

Golf se stal bleskově nejprodávanějším modelem značky. Jako základní motor byl 

zvolen vodou chlazený čtyřdobý řadový čtyřválec o objemu 1093 cm
3
, výkonem 

37  kW a poháněný rozvodem OHC. Tato motorizace dosahovala maximální rychlosti 

140 km/h se spotřebou 8 l na 100km. Základní převodovka byla plně synchronizovaná, 

4 stupňová. Výkonnější motory byly osázeny 5-ti stupňovou převodovkou a také byla 

možnost koupě třístupňového automatu. Kabriolet byl dodáván až od ledna 1980. 

Komu se nezamlouval hatchback, byla mu nabídnuta verze sedan s názvem Jetta. 

V roce 1982 prošel Golf první generace faceliftem a dostal nové zadní svítilny (větší), 

jinou palubní desku a v té době moderní plastové nárazníky a zrcátka. Vrcholové řady 

toho modelu nesly označení GTI a GTD. 

 

Spolu s prvními naftovými modely vznikl v roce 1976 první Volkswagen 

Golf  GTI. Jedná se o nejvýkonnější benzínovou verzi modelu Golf MK1. Byl vybaven 

atmosférickou 1.6tkou s výkonem 110 koní z Audi 80 GTE se vstřikováním K-Jetronic 

a chladičem oleje. Váha tohoto modelu činí 810 kg. Maximální rychlost je 182 km/h  

a zrychlení z 0-100 za 9.2 sekundy. K účinnému zastavení sloužily chlazené kotouče 

vpředu a zadní bubnové brzdy. Verze GTI obsahovala i stabilizátor řízení, který byl 

v té době novinkou. Tato sportovní verze šla rozeznat ihned od běžných golfů. Byly 

pouze 3 barevná provedení GTI a to červená, bílá a černá. Chromované díly nahradily 

díly černě lakované. Rudá lišta okolo přední masky s nápisem GTI , velký přední 

spoiler (lízátko) a plastové kryty lemů blatníků s černými pruhy na bocích a 

dvoubarevně lakované zadní víko zavazadelníku s decentním spoilerem. Uvnitř 

můžeme najít sportovní volant Wolfsburg, otáčkoměr, budík tlaku oleje a teploty oleje, 
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řadicí páku ve tvaru golfového míčku a anatomická sportovní sedadla s dobrým bočním 

vedením a speciální texturou látky GTI. Ke konci výroby modelu MK1 bylo GTI 

modernizováno a to hlavně pod kapotou. Motor byl osazen 16-ti ventilovou technikou, 

sacím potrubím Oettinger a dvěma karburátory Weber. Výsledný výkon vyskočil až na 

úctyhodných 100 kW (136koní). Oficiální název tohoto modelu byl Golf GTI 16S a 

jednalo se o limitovanou edici. Bohužel se automobilů z této edice mnoho 

nedochovalo.Z důvodů vysokého výkonu a nezkušenosti řidičů byla většina zničena 

haváriemi.  

 

2.1.1 Technická data 

Rozměry 

Délka – 3705 mm 

Šířka – 1610 mm 

Výška – 1390 mm 

Rozvor – 2400 mm 

Hmotnost – 805 kg

 

Zážehové motory 

1,1L 37 kW 

1,3L 44 kW 

1,5L 51 kW 

1,6L 63 kW 

1,6L 81 kW 

1,6L 100 kW Oettinger 

 

Vznětové motory 

1,5L 37 kW do 08/1980 

1,6L 40 kW od 08/1980 

1,6L 51 kW Turbodiesel 03/82 - 07/83 

 

 

 

 

Obr.  3 - První generace [2] 
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2.2  Golf MK2 (1983-1991) 

 

Druhá generace tohoto populárního automobilu to neměla vůbec lehké. Jeho 

předchůdce nastavil laťku velmi vysoko a do toho v roce 1983 trápila Volkswagen 

ekonomická krize. Naštěstí se tento model ujal a ekonomické problémy byly 

zažehnány. Cílem tohoto modelu bylo zvětšit vnitřní prostor, snížit spotřebu paliva a 

přitom zachovat to co bylo na předchozím modelu tak oblíbené. Rozvor se prodloužil o 

75 mm, délka o 180 mm a šířka o 5 mm. Snížila se nakládací hrana kufru, tím se velmi 

zlepšila využitelnost zavazadelníku a zároveň přibylo místo na nohy pro cestující 

vzadu. V nabídce byly 3 druhy výbav. Základní ‘C‘- neobsahovala prakticky nic navíc. 

Střední ‘CL’- otáčkoměr, kvalitnější materiály v interiéru, zadní stěrač, autorádio  

s 2 reproduktory a za příplatek litá kola. Nejvyšší stupeň výbavy ‘GL’- vyhřívané 

sedadla, elektrické stahovaní okének vpředu, posilovač řízení a manuální klimatizaci. 

Z důvodů vysoké pořizovací ceny se prodalo velmi málo takto vybavených kusů.  

 

Jako základní motorizace byly vybrány: zážehová čtrnáctistovka se skromným 

výkonem 40 kW a vznětový motor o výkonu taktéž 40 kW. Tyto základní motory byly 

spřaženy se 4 stupňovou manuální převodovkou. Vpředu nezávislé zavěšení 

McPherson, vzadu náprava s proměnlivou tuhostí. Pérování zajišťovaly vinuté pružiny 

s teleskopickými tlumiči. V nabídce byla také verze SYNCRO s pohonem 4x4 jak pro 

standartní Golf, tak i pro speciál Golf Cross Country se zážehovou osmnáctistovkou o 

výkonu 72 kW. V roce 1989 prošel Golf faceliftem, při kterém byla zlepšena 

protikorozní ochrana a byl vybaven modernějšími nárazníky s mlhovými světly, 

bezpříčkovými dveřmi a novými zrcátky. Od roku 1984 byly zavedeny katalyzátory 

snižující hlavně emise Nox. 

 

Vrcholové modely jsou značeny jako u předchůdce GTI a GTD. GTI (Gran 

Turismo Injection) byl vybaven atmosférickým  8-mi ventilovým motorem o objemu 

1.8 a výkonu 82 kW. Vzhledem k poptávce o výkonnější model byl a v nabídce i 16-ti 

ventilová verze se 102 kW a speciální GTI G60 s 16-ventilovou technikou  

a přeplňováním kompresorem o výkonu 118 kW. Pro extrémní fanoušky hothatchů 

byla vyrobena 71 kusová série s motorem o výkonu 155 kW a zrychlením z 0-100 za 

7,2 sekundy. GTD byl vybaven přeplňovaným vznětovým motorem o objemu 1.6 a 

výkonu 59 kW s chladičem stlačeného vzduchu. Tento motor neměl do roku 1992 

obdoby pro svoji nízkou spotřebu paliva a vynikající pružnost. V další generaci jej 
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nahradil nejznámější motor všech dob 1.9 TDI používaný donedávna beze změny v 

Octavii. Pro americký trh byly Golfy vybaveny hranatými světlomety, koženými sedadly a 

většinou vyšší výbavou než evropské verze. Ke konci produkce Volkswagen testoval i 

elektrickou hybridní verzi, ale kvůli dojezdu pouhých 50 km a obrovské ceně přes 50 000 

DM (v roce 1989 přes milion korun) byla výroba zrušena. Druhá generace Golfu se 

Volkswagenu opravdu povedla. O tom že neudělala svému předchůdci ostudu hovoří  

i 6,3 milionu prodaných MK2. 

 

2.2.1 Technická data 

Rozměry 

Délka – 3985 mm 

Šířka – 1665 mm 

Výška – 1415 mm 

Rozvor – 2475 mm 

Hmotnost – 900 kg 

 

Zážehové motory 

1,3L 40 kW 

1,6L 55 kW 

1,8L 66 kW 

1,8L 4x4 72 kW 

1,8L 82 kW 

1,8L katalyzátor 79 kW 

1,8L 16V 102 kW 

1,8L 16V katalyzátor 95 kW 

Vznětové motory 

1,6L 40 kW 

1,6L 44 kW ECOdiesel 

1,6L 51 kW Turbodiesel 

1,6L 59 kW Turbodiesel 

 

 

  

 

2,0L 100 kW 

 

 

Obr.  4 - Druhá generace [3] 
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2.3  Golf MK3 (1991-1999) 

 

Třetí generace byla pro Volkswagen přelomovým modelem. Hranatou karoserii 

nahradily oblé linie a bylo nabízeno mnoho karosářských variant. V roce 1992 získal 

Volkswagen Golf MK3 prestižní ocenění auto roku. Poprvé bylo nabízeno kombi pod 

názvem Variant s objemem kufru 466 l. Samozřejmě nechybí kabriolet a také verze 

sedan pod názvem Vento. Tato generace učinila pokrok zejména po stránce 

bezpečnosti. Objevily se airbagy pro řidiče a spolujezdce.  

 

Zmizely také pro Golf do té doby typické kruhové světlomety, když byl jejich tvar 

stylisticky upraven do oválu. Mohutný C-sloupek (poznávací znamení Golfu) byl ještě 

zvětšen a tím byla zvýšena tuhost karoserie. V nabídce výbavy nechybělo ABS, čelní a 

boční airbagy, pohon všech kol Syncro. A jako revoluční novinka byla nabídka 

vznětového motoru s přímým vstřikem paliva 1.9 TDI se 66 kW a posléze i v 81 kW 

s VTG (variabilní naklápění lopatek turbodmychadla). Tento motor má úžasný poměr 

výkonu a spotřeby a používal se i u následného modelu do roku 2000. Moderněji 

vypadal i interiér s velmi kvalitními měkčenými povrchy a možností digitální 

klimatizace Climatronic. 

 

Velkým zklamáním byla velmi populární řada GTI. Automobil z důvodů 

bezpečnosti přibral na váze, ale v nabídce motorů byly nabízeny pouze málo výkonné 

agregáty 2.0 o výkonu 85 kW. Po vlně nespokojenosti nad modelem GTI se 

Volkswagen rozhodl nabídnout model s názvem VR6. Jednalo se o 6-ti válcový motor 

uložen do V, ale úhel, který dvě řady válců svírají má jen 15 stupňů. Tím se stal velmi 

kompaktním a do automobilu nižší střední třídy se pod kapotu vešel. Jednalo se o 

atmosférické zážehové motory o objemu 2.8 s 128 kW a 2.9 se 140 kW. Kvůli vysoké 

spotřebě pohybující se okolo 12 litrů se však mnoho kupců nenašlo. Kromě 

Wolfsburgu se třetí generace vyráběla na Slovensku, v Mexiku a v Jihoafrické 

republice.  

 

V té době Volkswagen sponzoroval několik turné rockových kapel. V návaznosti 

na to objevily různé edice Volkswagenu Golf. Například Pink Floyd Edition (1994), 

Rolling Stones Edition (1995) a Bon Jovi Edition (1996). Rozdíly byly pouze 

v použitých barevných odstínech interiéru. Bylo vyrobeno 4,8 milionů automobilů této 

generace. 
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2.3.1 Technická data 

Rozměry 

Rozvor – 2471 mm (do roku 1995), 2474 mm 

Délka – 4074 mm 

Šířka – 1694 mm 

Výška – 1422 mm (do roku 1995 a kabriolety), 1428 mm 

Zážehové motory 

 

1,4L 44 kW 

1,6L 55 kW 

1,6L 74 kW 

1,8L 55 kW 

1,8L 66 kW 

2,0L 85 kW GTI 

2,0L 110 kW 16V GTI 

Vznětové motory 

 

1,9L 47 kW 

1,9L 47 kW SDI 

1,9L 55 kW Turbo 

1,9L 66 kW TDI 

1,9L 81 kW TDI 

  

2,8L 128 kW VR6 12V 

2,9L 140 kW VR6 12V 

 

 

 

Obr.  5 - Třetí generace VR6 [4] 
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2.4  Golf MK4 (1997-2003) 

 

Čtvrtá generace Golfu spatřila světlo světa v roce 1997 a byla postavena na stejné 

podvozkové platformě jako Škoda Octavia, Seat Leon a Audi A3. Dali si na ní záležet. 

Jedná se o první generaci Golfu s galvanizovanou karosérií a tím byla velmi zlepšena 

odolnost vůči korozi. Byla nabízena ve verzi hatchback s 3 a 5-ti dveřovou karosérií, 

ve verzi kombi a sedan s názvem Bora. I přes tradiční uspořádání předního pérování 

McPherson a zadní vlečné tuhé nápravy, měl tento model slušné jízdní vlastnosti a 

z automobilu je cítit pocit bytelnosti a bezpečnosti. 

 

Vzhled automobilu byl lehce zmodernizován a dostal nové přední čiré světlomety 

se směrovými světly. V nejvyšší možné výbavě nechyběly Xenonové světlomety, 

dešťové senzory, satelitní navigace, hlavové airbagy, ESP, kožený interiér 

s anatomickými a vyhřívanými sedadly Recaro, pohon všech kol Haldex. Základní 

výbava obsahovala již ABS, posilovač řízení a brzd a autorádio Beta s dvěma 

středovými a výškovými reproduktory. Mezi nejslabší motorizace patřila moderní 

zážehová šestnáctiventilová čtrnáctistovka s výkonem 55 kW a vznětový atmosférický 

motor 1.9 SDI (50kW).  

 

Mezi vrcholy nabídky patřila děsivá verze R32 s atmosférickým zážehovým 

6-ti válcovým motorem o objemu 3.2L, výkonem 177 kW a pohonem všech kol 

(zrychlení z 0-100 za 6,2 sekundy). S touto motorizací byla poprvé použitá 

dvouspojková automatická převodovka DSG, díky níž čelil Volkswagen nečekanému 

zájmu a musel rozšířit výrobu této verze i mimo Německo.  Mezi vznětovými motory 

byl na špici motor 1.9 TDi PD ARL se 110 kW kombinovaný se 6-ti stupňovou 

manuální převodovkou. Se svým neskutečným kroutícím momentem 369 Nm 

dosahoval zrychlení z 0-100 za 7,3 sekundy a to při kombinované spotřebě 6,1 l na  

100 ujetých kilometrů. Této generace se prodalo na 4,3 milionů kusů a patří mezi 

spolehlivé a bytelně udělané automobily. Bohužel prodejní čísla mu snižovala 

konkurence v podobě Fordu Focus, který měl již v té době vynikající víceprvkovou 

zadní nápravu. 
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2.4.1 Technická data 

Rozměry 

Rozvor – 2512 mm, 2517 mm (verze R32) 

Délka – 4148 mm, 4176 mm (verze R32) 

Šířka – 1735 mm 

Výška – 1440 mm, 1425 mm (verze R32)

 

Zážehové motory 

1,4L 55 kW 16V 

1,6L 74 kW 

1,6L 75 kW 

1,6L 77 kW 16V 

1,8L 92 kW 20V 

1,8L 110 kW 20V Turbo 

1,8L 132 kW 20V Turbo-GTI 

 

Vznětové motory 

1,9L 50 kW SDI 

1,9L 66 kW TDI 

1,9L 74 kW TDI-PD 

1,9L 81 kW TDI 

1,9L 85 kW TDI-PD 

1,9L 96 kW TDI-PD 

1,9L 110 kW TDI-PD 

2,0L 85 kW 

2,3L 110 kW VR5 

2,3L 125 kW VR5 20V 

2,8L 130 kW VR6 

2,8L 150 kW VR6 24V 

3,2L 177 kW VR6 24V- R32 

 

 

Obr.  6 – Čtvrtá generace R32[4] 
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2.5  Golf MK5 (2003-2009) 

      

Nástupem páté generace se podařilo dohnat a naštěstí předehnat náskok ostatních 

automobilek. Za tím vším je podvozková platforma PQ35 , která již má nezávislé 

zavěšení předních a zadních kol a tím podstatně zlepšené jízdní vlastnosti a pohodlí na 

zadních sedadlech. Oproti předchůdci narostl do všech směrů a zvýšená byla i tuhost 

karoserie. Tím se zlepšila i bezpečnost a v nárazových testech Euro NCAP získal plný 

počet a to je 5 hvězdiček. Po skoro 23 letech Volkswagen vyslyšel prosbu od fanoušků 

původního, výkonného a hravého GTI. A vydal Golf MK5 GTI s přeplňovaným 

zážehovým dvoulitrovým motorem o výkonu 147 kW (200 koní) a látkovými potahy 

s tradičním károvaným vzorem z prvního GTI. 

 

V rámci oslav uvedení nové generace se město Wolfsburg na týden přejmenoval 

na Golfsburg. Mezi další zajímavosti tohoto modelu je určitě použití nové konstrukce 

motoru, která je přeplňovaná kompresorem a turbodmychadlem. Díky této kombinaci 

se podařilo vyvinout motor o objemu 1.4 s výkonem 125 kW (170 koní) a spotřebou  

6 litru v kombinovaném režimu. Tento motor získal 5 krát prestižní cenu Engine of a 

year pro své ohromné parametry. Mezi vznětové motory byly zařazeny prověřené 

devatenáctistovky se vstřikováním čerpadlo-tryska a výkonem 77 kW a úplně nové 

dvoulitrové agregáty se 103 až 125 kW. Bohužel tyto motory byly vyrobeny pod 

vysokými ekologickými nároky a obsahovaly piezoelektrické vstřikovače a PDF (filtr 

pevných částí). A právě tyto vstřikovače byly častým problémem. Byly tak přesně 

vyrobené, že nafta prodávaná v České Republice a východní Evropě ucpávala tyto 

vstřikovače a vznikalo nedokonalé spalování, které následně ucpalo filtr pevných 

částic. Na rozdíl od předchozích vznětových motorů TDI s rotačním vstřikovacím 

čerpadlem, které měly přezdívku „Nesmrtelné“ se to o těchto dvoulitrech říci nedá.  

 

V nadstandartní výbavě již bylo možno pořídit Bi-xenonové světlomety, 

panoramatickou střechu či sedmistupňový automat DSG. Prodával se jako praktické 

kombi, hatchback a sedan pod názvem Jetta a úplně nový automobil pod názvem Golf 

Plus spadající do segmentu MPV. Stejně jako v předchozí generaci byla nabízena 

verze R32 s decentně zvýšeným výkonem na 184 kW a vůz zrychlí z 0-100  

za 6,5 sekund. Páté generace se celkově prodalo 3,27 milionů kusů.  
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2.5.1 Technická data 

 

Rozměry 

Rozvor – 2580 mm 

Délka – 4550 mm 

Šířka – 1760 mm 

Výška – 1460 mm 

 

Zážehové motory 

1,4L 59 kW 

1,4L 66 kW FSI 

1,6L 85 kW FSI 

 

Vznětové motory 

1,9L 77 kW TDI 

2,0L 103 kW TDI 

2,0L 125 kW TDI 

1,4L 103 kW TSI 

1,4L 125 kW TSI 

2,0L 110 kW FSI 

2,0L 147 kW TFSI 

3,2L 184 kW VR6 

 

  

 

Obr.  7 - Pátá generace GTI [4] 
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2.6  Golf MK6 (2009-2012) 

 

Šestá generace Golfu nebyla pro zákazníky ničím přelomovým a šlo pouze  

o důkladnější facelift předchozí generace. Designem této generace byl pověřen známý 

italský designer Walter de Silva. Jeho předchozí díla můžeme vidět na tvaru Audi A6, 

nebo Q7. Jeho hlavním úkolem bylo udělat co nejvíce aerodynamickou karoserii 

z důvodu snížení vnitřního hluku a odporu vzduchu a aby tím následně klesla 

 i spotřeba paliva u všech motorizací. Ubyly chromované ozdobné prvky karoserie, 

automobil byl vybaven speciálním protihlukovým předním sklem a lépe udělanou 

protihlukovou izolací. Nová byla také palubní deska s přístroji a již byla možnost 

zapojení USB zařízení. 

 

 Hlavní pokrok byl v efektivitě výroby s použitím nových technologií výroby. 

Poprvé se v segmentu nižší střední třídy svařují karoserie laserem. Touto modernizací 

výrobní linky se dosáhlo o 18% vyšší tuhosti karoserie s minimálním tepelným 

ovlivněním materiálu karoserie a tím menšímu okysličení plechu. V roce 2009 získala 

tato generace titul World Car of the Year. Podvozek byl převzat beze změny od 

povedeného předchozího modelu a paleta motorů byla obohacena o speciálně upravený 

motor na LPG s názvem BiFuel. U této verze se nádrž na plyn nachází místo 

rezervního kola a plnící hrdlo se nachází ihned vedle hrdla nádrže na benzin. 

Automobil na plyn produkoval výkon 72 kW což je jen o 3 kW méně než na benzín 

 a spotřeba plynu byla udávána 9,2 litru na 100 km.  

 

Poprvé jsme se mohli setkat s verzí Bluemotion, vybavenou vznětovým motorem 

s přímým vstřikem paliva technikou Bosch Common-Rail o objemu 1.6 a výkonem  

77 kW a spotřebou 3,8 litrů na 100 km(emise CO2  99g/km). Další technologickou 

zajímavostí byl prototyp Golf Twin Drive, který kombinuje dvoulitrový vznětový 

motor s výkonem 87 kW a elektromotor o výkonu 59 kW. Jízdu na čistě elektrickou 

energii zajištovaly lithiové baterie a s plným nabitím bylo možno ujet až 50 km. 

Nechyběla taky známá verze GTI, která měla k oslavě 35.výročí GTI zvýšený výkon 

motoru na 235 koní. Nejsilnější verze Golf R disponovala výkonem 270 koní, točivým 

momentem 350 Nm a akcelerací z 0-100 za 5,7 sekund. Tato verze jako jediná 

obsahovala omezovač na 250 km/h. Mezi příplatkové výbavy již bylo možno dokoupit 

adaptivní podvozek DCC, parkovací asistent, adaptivní tempomat, natáčecí  
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bi-xenonové světlomety a systém Start-stop. Celkové čísla prodejnosti ještě nejsou známa, 

protože verze Variant se prodává dodnes. 

 

2.6.1 Technická data 

 

Rozměry 

Rozvor – 2578 mm 

Délka – 4199 mm 

Šířka – 1779 mm 

Výška – 1479 mm 

Zážehové motory 

1,2L 77kW TSI 

1,4L 59 kW 

1,4L 90kW TSI 

1,4L 120kW TSI 

1,6L 75 kW FSI+LPG 

1,8L 120kW TSI  

2,0L 150kW TFSI-GTI 

2,0L 173kW TFSI- GTI "35" 

Vznětové motory 

1,6L 77 kW TDI - Bluemotion 

2,0L 81 kW TDI 

2,0L 103 kW TDI – Bluemotion 

2,0L 130 kW TDI-GTD 

 

 

 

2,0L 200kW TFSI-R 

 

 

Obr.  8 - Šestá generace R [5] 
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2.7  Golf MK7 (2012) 

 

Aktuální generace Golfu je ve všech ohledech přelomová. Může za to úplně nová 

podvozková platforma MQB (použitá také v nové Octavii III), která umožnuje použití 

jakéhokoliv druhu pohonu. Bez sebemenších konstrukčních komplikací může být 

z Golfu elektromobil, hybrid a nebo obsahovat nádrže na LPG či CNG. Díky nové 

technologii zpracování ocelí se podařilo snížit hmotnost automobilu o 109 kg na 

výsledných 1050 kg a to dokonce došlo ke zvýšení tuhosti karoserie o 22%. Co se týče 

rozměrů, tak nová generace je delší a širší. Přední náprava je o 43 mm vpředu, což 

zvětšuje místo pro nohy cestujícím a také zlepšuje ovladatelnost. Mezi hlavní novinky 

patří rozdílné druhy zadní nápravy. Do výkonu 77 kW bude vůz obsahovat klasickou 

vlečnou zadní nápravu a modely s vyšším výkonem budou mít víceprvkovou zadní 

nápravu. Pérování obstarávají adaptivní tlumiče DCC.  Všechny dodávané motory 

budou vybaveny systémem XDS. Tento systém supluje samosvorný diferenciál  

a přibržďuje nadlehčené kolo a tím je zaručena lepší trakce na kluzkém povrchu.  

Z důvodu snížení váhy a zlepšení účinnosti motoru se všechny nabízené zážehové 

motory vejdou do pěti litrů paliva na 100 km. Vznětové motory jsou na tom o něco 

lépe. Dvoulitrové TDI jezdí průměrně za 4,1 litrů na 100 km a úsporný motor  

1,6 Bluemotion dokonce za 3,2 litrů na 100 km. 

 

Základní výbava je mimořádně štědrá, obsahuje například klimatizaci, 

multifunkční displej, který umožní nastavení vlastností celého vozu s hlasovým 

ovládáním v češtině a navigaci. Můžete si nastavit tuhost tlumičů podle 

přednastavených profilů (Eco, Normal, Comfort, Sport a Individual), měnit si strmost 

řízení. Dalším prvkem v základní výbavě je adaptivní tempomat, který udržuje odstup 

od vozidla před Vámi, systém stop-start s regenerativním bržděním. V příplatkové 

výbavě můžeme nalézt před-nárazový systém, systém detekce únavy řidiče, asistent 

pro udržení v jízdním pruhu a inteligentní parkovací asistent, který dokáže zaparkovat 

auto bez pomoci řidiče (u automatických převodovek). U manuálních převodovek stačí 

šlapat na pedály podle hlasových pokynů. Tento systém zvládá příčně i podélně 

zaparkovat díky moderním čidlům a kamerám. Poprvé byl použit systém vypínání 

válců u motoru 1,4 TSI ACT. Tento motor byl navržen proto, že v některých režimech 

jízdy (například mimo město bez stoupání) úplně stačí jízda na 2 válce a řidič to ani 

nepostřehne. Naopak když přijde stoupání, nebo je potřeba bleskového předjetí, tak se 
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zbývající válce sepnou a řidič si muže vychutnat výkon 140 koňských sil. U nejsilnějších 

motorů je nově možné pořídit i sedmistupňový automat DSG s možností řazení pádly pod 

volantem. Sedmá generace dostala prestižní titul Car of a Year 2013 a Volkswagen vkládá 

tomuto modelu velké naděje. Nechybí také vrcholné modely GTI s 169 kW a GTD  

se vznětovým motorem o výkonu 135 kW. 

 

2.7.1 Technická data  

 

Rozměry 

Rozvor – 2637 mm 

Délka – 4255mm 

Šířka – 1799 mm 

Výška – 1452 mm 

Zážehové motory 

1,2L 63 kW TSI 

1,2L 77 kW TSI 

1,4L 90 kW TSI 

1,4L 103 kW TSI 

Vznětové motory 

1,6L 66 kW  

2,0L 110 kW 

2,0L 135 kW-GTD 

 

1,4L 130 kW TSI-GT  

2,0L 162 kW TSI-GTI 

2,0L 169 kW TSI-GTI Performance 

 

 

Obr.  9 - Sedmá generace GTI[5]  
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3 Metody a postup renovace 

 

3.1  Základní poslání renovace 

 

Renovace je určitý technologický postup, kterým se poškozená nebo jinak 

opotřebovaná součást uvede do původních geometrických tvarů a rozměrů. U renovace 

automobilů se především zajímáme o celkový stav vozu. V jakém stavu je karoserie 

automobilu, interiér, motor, převodové ústrojí, brzdový systém a podvozkové díly atd. 

Podle této diagnostiky stavu určíme, zda má renovace smysl. V našem případě šlo 

o citovou záležitost s vědomím, že VW Golf první generace již není tak obvyklým 

autem a i přes jeho stáří jsme se rozhodli pustit do jeho celkové renovace a případných 

úprav podle naší představy. 

 

3.2  Seznámení s automobilem 

 

Tento automobil byl pořízen sestrou v roce 2001, jako její první automobil. Bylo 

dovezeno z německého města Bamberg. Vlastnil jej lékař, který si jej chtěl nechat jako 

veterána. Naštěstí se jej podařilo přemluvit, aby jej prodal. Pořizovací cena byla 

20 000 Kč. Technicky byl ve slušném stavu, ale vzhledově to už tak závratné nebylo. 

Golfík byl denně v provozu až do roku 2010, kdy si sestra pořídila novější auto. 

Během této doby na něm proběhlo pár drobných úprav. Některé byly povedené a jiné 

méně. Golfík dostal novou červenou barvu, která se za nějaký čas ukázala jako velice 

nekvalitní. A také za takovou dobu provozu se na něm projevil i zub času.  

Samozřejmě následovala otázka, co s ním dále. Rozhodovalo se mezi ekologickou 

likvidací nebo renovací. Naštěstí zvítězila ta druhá možnost. 

 

 

Obr.  10 - Pohled zepředu před renovací 
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3.3  Popis renovovaného automobilu 

 

Jedná se o červený Volkswagen Golf CL první generace z roku 1979 s pětidvéřovou 

karoserií hatchback po modernizaci. Tento model již měl větší zadní svítilny, plastové 

nárazníky a modernější interiér. Je vybaven čtyřválcovým vznětovým atmosférickým 

motorem o výkonu 40 kW a to při 4800 otáčkách za minutu. S kompresním poměrem 23:1 

a se vstřikováním pomocí rotačního čerpadla Bosch. Původně byl vybavený 4 rychlostní 

synchronizovanou manuální převodovkou, kterou jsme následně nahradili 5-ti stupňovou. 

Golf byl zakoupen na plechových kolech o rozměru 5JxR13 obutých do pneumatik 

o  rozměru 175/70. Tento model již obsahoval posilovač brzd a kotoučové brzdy na přední 

nápravě. Před renovací bohužel nebyl v původním originálním stavu a proběhly na něm 

určité úpravy. Některé povedené jiné méně. Již předchozí majitel vybavil automobil 

předními sedačkami z třetí generace GTI s velkým bočním vedením. Bohužel byla řidičova 

sedačka protržena. Okna polepeny tmavou folií, přední čirá světla s Angel eyes 

se  sportovní maskou, laděný výfuk a zavařený prostor pro SPZ. Tyto úpravy bohužel 

nebyly moc kvalitní a většinu z nich se již nedalo použít. Před renovací měl vůz pokročilou 

korozi prahů, lemů blatníků a podlahy. Dokonce byl i lehce havarován na levý zadní roh, 

možno vidět na Obr. 11. 

 

 

Obr.  11 - Pohled zezadu před renovací 
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4 Postup renovace 

4.1  Demontáž dílů a posouzení stavu 

 

Práci na renovaci jsme započali demontáží interiéru. Po vyjmutí koberečku kufru 

 a rezervního kola, jsme byli rozladěni zkorodovanou dírou v podlaze kufru. Poté šlo 

na řadu boční obložení zavazadlového prostoru s držáky zadního plata. Při demontáži 

pravého zadního bezpečnostního pásu jsme přišli na to, že originální závit na uchycení 

pásu je značně zkorodovaný a pás nám zůstal prakticky v ruce. Jednoduše upadl. 

 

 

Obr.  12 - Zkorodované uložení zadního pásu 

 

Na levé straně naštěstí žádný takový problém nenastal. Pás šel bezpečně povolit 

a okolí nejevilo ani drobné známky koroze. Zadní lavici demontujeme jednoduše 

sklopením opěradla do vodorovné polohy a potáhnutím sedáku směrem vzhůru. Přední 

sedadla jsou uložena v kolejnicích na podlaze karoserie. Pro vyjmutí předních sedadel 

musíme demontovat malý plechový díl, aby bylo možno vytáhnout sedačku z kolejnic. 

Po demontáži předních sedadel a koberce podlahy se nám vyskytl opravdu hrozivý 

pohled na místy velmi zkorodovanou podlahu. Poté jsme si pro jistotu zavolali našeho 

známého karosáře pana Jaroslava Mohylu a ten nás uklidnil, že nosné díly karoserie 

jsou naprosto v pořádku, že se jedná pouze o nenosné prvky a ty půjdou bez problému 

vyvařit. Až po sundání koberce šly zpozorovat různé neoriginální úpravy elektrického 

vedení. 
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 Například neodborně vedené kabely, bez ochranné bužírky. Špatně vedené kabely 

k autorádiu. Propojení drátků zadních světel z důvodu poškození originálního vedení. 

Proto na jednu pojistku svítily obě zadní svítilny. Pojistková skřínka byla demontována, 

očištěna, ošetřena přípravkem Kontox a následně zkompletovaná. Bylo nalezeno přerušené 

vedení k zadnímu pravému světlu, které bylo opraveno, aby byla originální elektroinstalace 

v původním stavu a nehrozilo nějaké nebezpečí požáru. Byly zakoupeny speciální gumové 

průchodky mezi dveře a sloupek, aby mohly kabely bezpečně vstupovat do dveří a 

nehrozilo jejich prodření.  

 

 

  

Obr.  13 - Koroze podlahy 

 

Poté přišla na řadu demontáž rozvodu topení včetně výdechů. Bylo potřeba 

demontovat rámeček okolo tachometru z lesklého černého plastu a následoval samotný 

tachometr. Demontáž tachometru je zde docela náročná práce, z důvodu velmi špatného 

přístupu k náhonu tachometru. Upevnění náhonu k ukazateli rychlosti zajištuje velmi 

křehký plast, který je velmi drahý, protože jej již nelze zakoupit nový. 

Po úspěšné demontáži můžeme pomocí 8 šroubů demontovat celou palubní desku. Pod 

palubní deskou se nám nachází radiátor topení uložený v plastovém boxu, který je třeba 

taky demontovat. Proto je třeba odpojit hadice vedoucí k radiátoru.  
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Dále jsem demontoval prahové lišty a těsnění okolo dveří a nalezl jsem obrovskou 

díru v prahu nacházející se u pravých zadních dveří. Tato skutečnost nás nevyvedla 

z míry, protože jsme s výměnou prahů a zadních lemů blatníků počítali. Při demontáži 

elektrického svazku vedoucího k zadním světlům, byla nalezena koroze hlavního 

uzemňovacího bodu, ke kterému byly svedeny všechny kostry ze spotřebičů 

nacházející se v zadní části automobilu. Tím byl vyřešen problém se zadními světly, 

která si různě problikávala. Následně jsem demontoval poškozené koženkové obložení 

střechy, obložení dveří s madly a kličkami na stahování okének.   

 

 

Obr.  14 - Koroze pravého prahu 

 

Následovala demontáž předních světlometů a přední masky. Po odkrytí masky 

byla viditelná koroze předního čela, které bylo nutno pro důkladně provedenou 

renovaci zakoupit.  Demontován byl také chladič motoru a nárazníky s blinkry. 

Všechny ozdobné plastové lišty byly sundány a byly ošetřeny přípravkem na plasty a 

pneumatiky Regum. Součástí zadního nárazníku (výztuhy) bylo také tažné zařízení, ale 

už jej nebude potřeba, tak bylo demontováno a elektrika vedoucí k němu, byla 

odpojena. Po sundání zadního nárazníku byla viditelná koroze zadního čela včetně tzv. 

rožků. Jedná se o typický problém této generace, z důvodu ucpání odtokových kanálků 

se zde drží voda a dochází zde ke korozi. Koroze byla viditelná také kolem víčka 

nalévacího hrdla nádrže, tak byla demontovaná trubice vedoucí do nádrže. 
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Obr.  15 - Demontovaná přední část 

 

Ozdobné černé lišty okolo automobilu byly sundány včetně jejich uchycení  

ke karoserii. Některé úchytky byly bohužel velmi zkřehlé a při demontáži praskly, tak 

budou nahrazeny novými. Zbývala už jen demontáž plastových nadkolí tzv. podběhů  

a různých úchytek.  

 

Byly pořízeny nové přední blatníky a také oba prahy, zadní lemy blatníku, vnitřní lemy 

zadního blatníku, zadní čelo a plech okolo víčka nádrže. Po ohlédnutí stavu dveří jsme 

usoudili, že jediné použitelné jsou levé zadní. Na těchto dveřích se nenalézaly žádné stopy 

koroze. Dali jsme si za cíl, že na auto dáme díly v co nejlepším stavu a tak začalo 

zdlouhavé shánění dveří bez koroze. Naštěstí jsme zadní pravé dveře koupili u pána 

v Ostravě za 300 Kč. Pro přední dveře s kapotou a zadním víkem kufru jsme vyrazili  

na vrakoviště do Polska. Po prohledání cca 23 vrakovišť jsme všechny požadované díly 

zakoupili. Cena dílů se vyšplhala na 3000 Kč, ale byly ve velmi pěkném stavu bez koroze. 

Následovala již práce v karosárně. 
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4.2  Renovace karoserie 

 

  Oprava karoserie probíhala ve firmě Karos Mohyla s tím, že budeme také 

pomáhat s různými pracemi. Na autě jsme měli nechat všechny dveře, z důvodů 

lepšího slícování spodní hrany dveří a výšky prahu a lemu a také zadní světla, protože 

automobil byl na zadní levý roh lehce havarovaný a neměl stejné mezery mezi světlem 

a karosérií. Všechny zakoupené díly byly důkladně odmaštěny technickým benzínem  

a následně natřeny protikorozním základním nátěrem Hodopur-ZR 00. Koupené zadní 

čelo neobsahovalo díru pro zadní tažné oko, tak bylo vyměřeno a vyrobeno. 

 

 

Obr.  16 - Výroba otvoru pro tažné oko 

 

V karosárně bylo mou prací odstranit gumovou izolaci podlahy jak z vnitřní, tak  

i z vnější strany horkovzdušnou pistolí a škrabkou a objevovat další zkorodované 

místa. Bylo v plánu také pískování karoserie podvozku. Po prozkoumání se potvrdily 

slova pana karosáře, že nikde jinde se koroze nenachází a pouze bychom poškodili 

originální povrchovou protikorozní úpravu. Tak jsme od tohoto postupu upustili. 

Všechny požadované sváry byly provedeny metodou MAG. Jedná se o svařování 

tavitelnou elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu CO2. 
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Obr.  17 - Odstraňování staré izolační hmoty 

 

4.3  Prahy včetně výztuh a lemy blatníků 

 

Poté následovalo upevnění karosérie na rovnací stolici Tarpo. Odřezání venkovního 

lemu úhlovou bruskou a zjištění stavu vnitřní výztuhy. Výztuha byla napadena korozí 

hlavně v místech, kde jsou určeny tzv. zvedací body. Po pořízení tabule plechu 

1000x2000x2 mm od firmy Morcus Morava byly vyrobeny a natvarovány potřebné části 

zkorodované výztuhy a části podlahy. Následně byly vyřezány vnitřní části zadních lemů, 

tzv. podběhy a byly vyvařeny. Po důkladném očištění byly vnitřní části prahu a podběhu 

natřeny protikorozní základovou barvou, aby zde nevznikala koroze do doby, než budou 

prahy vystříkány ochranou dutin. Na nových prazích a lemech byly vyměřeny místa řezu, 

aby na karoserii pěkně pasovaly a nebyly přeplátované. Přeplátovaná místa totiž nejdou 

účinně ochránit vůči korozi, z důvodu velmi špatné možnosti dostat ochranný nátěr mezi 

spojované plechy. 
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Obr.  18 - Karoserie bez prahů a blatníků 

4.4  Přední čelo 

 

Na předním čele byly originálně použity bodové sváry, ty byly odvrtány a samotné 

čelo bylo odřezáno pomocí úhlové brusky od předních nosníků. Obroušené místa byly 

ošetřeny základní protikorozní barvou. Naštěstí pořízené přední čelo byl originální díl 

Volkswagen a na připravené místo nádherně pasovalo a obsahovalo dokonce i přední 

výztuhu čela,která již byla ošetřena strukturovanou protikorozní ochranou a na štítku 

bylo napsáno, že tento díl byl pozinkován, což v době výroby tohoto vozu se tato 

protikorozní ochrana nepoužívala. Tento vůz byl ochráněn pouze dobovou 

kataforézou.  

 

  Obr.  19 - Napasovaný lem blatníku 
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4.5  Zadní čelo 

 

Po odřezání zadního čela bylo opravováno dno kufru, z důvodu velmi dobrého 

přístupu. Nasledně byla také odstraněna neoriginální úprava zavařeného prostoru pro SPZ  

a vytvořeny otvory pro originální osvětlení SPZ. Problematická koroze tzv. růžků byla 

vyřešena. Zadní lemy jsou o něco delší a obsahují i část tohoto růžku. Po přivaření zadního 

čela a opravy levého zadního rohu byla oprava čel hotová a zadní světla již krásně lícovala. 

 

 

Obr.  20 - Oprava zadního čela 

 

Obr.  21 - Ukázka koroze zadního čela a rožku  
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4.6 Oprava podlahy 

 

Po odstranění ochranných gumových nátěrů z obou stran podlahy byla oprava 

provedena přesným vyhledáním všech poškozených míst. Vyřezáním úhlovou bruskou 

a přesnou výrobou vyřezaných částí, které byly tvarovány na ohýbačce a kovadlině.  

Až díl přesně pasoval, byl přivařen. Jednalo se o již zmíněnou tabuli plechu o šíři 

2 mm. V oblastech pod zadními sedadly byla nalezena koroze v rozích a z tohoto 

důvodu byla demontována palivová nádrž a postižené místa vyvařeny. 

 

 

Obr.  22 - Počátek opravy podlahy 

 

4.7 Oprava hrdla nádrže 

 

U starších automobilů se občas stává, že koroze napadne oblast okolo hrdla 

nádrže. Z důvodu zasouvání palivové pistole se hrdlo otírá o plech, které jej drží  

a vzniká koroze. U tohoto vozu to nebylo výjimkou. Naštěstí se tento díl dal ještě 

objednat a jednalo se o poctivý originální díl z prvovýroby. Nový díl byl přiložen ke 

stávajícímu, obkreslen a následně vyřezán a přivařen. Všechny tyto díly byly po 

přivaření a obroušení nastříkány protikorozní základovou barvou ve spreji a následně 

nahrubo zatmeleny. 
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Obr.  23 - Opravené hrdlo nádrže 

 

4.8 Slícování všech karosářských dílů 

 

Po kompletním vyvaření karoserie přišlo na řadu vlastní slícování dílů, aby po 

lakování a následném skládání byly všude stejné mezery a nemuselo se nic štelovat nebo 

upravovat a nepoškodila se nová barva. Na zakoupených předních blatnících bylo nutno 

vyfrézování asymetrických dír pro uložení do lepší polohy. A některé panty dveří dostaly 

vymezovací podložky, aby dveře přesně seděly a snadno se zavíraly. Po této nenápadné, 

ale náročné práci bylo auto odvezeno zpátky k nám na další pokračováni v renovaci. Práce 

karosáře vyšla na 8 tisíc korun a celkové zhodnocení včetně dílů je popsáno v další části 

této bakalářské práce. 

  



30 
 

 

5 Příprava před lakováním 

 

5.1  Demontáž a renovace dílů podvozku 

 

5.1.1 Přední náprava 

 

Jedná se o klasicky zavěšenou nápravu typu McPherson. Těhlice byly 

demontovány, pískovány a následně vyměněny ložiska předních kol. Z důvodu koroze 

předních ramen a vymačkání pryžových uložení a vůlí v čepech přední nápravy, byla 

koupena kompletní sada ramen obsahující všechna gumová uložení a oba kulové čepy. 

Pořízeny byly také tyče řízení a čepy řízení. Všechny zakoupené prvky řízení byly 

originální díly Volkswagen.  Převod řízení byl zkontrolován a nejevil žádné vůle. 

Původně byl zamýšlen záměr dát do tohoto vozu servořízení z americké verze Rabbit, 

ale jedná se o tak žádané zboží, že se nám jej zatím nepodařilo sehnat.  

 

 

Obr.  24 - Rameno přední 

 

Obr.  25 - Tyč řízení s čepem řízení 
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5.1.2 Zadní náprava 

 

Jedná se o jednoduchou zadní tuhou vlečnou nápravu. Byla demontována a následně 

poslána na pískování. Poté natřena základním protikorozním nátěrem. Další povrchová 

úprava byla provedena až při ošetření podvozku. Bylo vyměněno pryžové uložení zadní 

nápravy značky Meyle. A koupeny nové zadní ložiska značky SKF.  

 

 

Obr.  26 - Uložení zadní nápravy 

 

Obr.  27 - Demontované díly před pískováním 
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5.2  Brzdová soustava 

 

5.2.1 Brzdový systém 

 

Na celém voze byly vyměněny brzdové trubky, které byly vyrobeny na míru ve 

firmě ADH Ostrava. Zvolili jsme jako materiál trubek měď z důvodu odolnosti vůči 

chemickým vlivům brzdové kapaliny. Po lakování karoserie byly tyto trubky 

nalakovány stejnou barvou jako podvozek. Poté byly zakoupeny všechny brzdové 

hadice. Brzdový válec s posilovačem nejevil žádné opotřebení. 

  

5.2.2 Přední brzdy 

 

Jedná se o kotoučové brzdy s protiběžnými pístky značky Lucas. Brzdové třmeny 

se nechaly s opatrností pískovat včetně krycích plechů. Byla na ně nanesena speciální 

stříbřenka Kittfort odolávající teplotám až 500°C. Brzdový třmen dostal nové těsnící 

kroužky a prachovky a byly do něj vloženy vysoce kvalitní brzdové destičky značky 

ATE Performance. A samozřejmě nechybí také nové přední kotouče ATE 

Performance.  

 

5.2.3 Zadní brzdy 

 

Zadní brzdy v tomto autě byly ve velmi špatném stavu. Bylo zde potřeba koupit 

prakticky všechno nové. Nové zadní bubny s ložisky kol, krycí plechy držící brzdové 

válečky, brzdové obložení, válečky, samostavy a lanovody ruční brzdy. Brzdový 

buben byl odmaštěn a zvenku nalakován speciální vypalovací stříbřenkou na vysoké 

teploty. 

 

5.3  Pérování 

 

Při demontáži tlumičů bylo zjištěno, že 3 ze 4 tlumičů jsou bez olejové náplně  

a tento typ nelze renovovat. Pružiny byly pokryty povrchovou korozí a v jednom 

případě dokonce prasklina na konci závitu, která by mohla být za jízdy velmi 

nebezpečná. Pryžové uložení tlumičů, tzv. misky s ložisky nejevily žádné známky 

opotřebení.  
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Vzhledem k velmi špatnému stavu kompletního pérování, byl originální podvozek 

nahrazen sportovním, s výškově nastavitelnou světlou výškou. Sadu vyrábí firma FK 

Automotive Germany a tato sada obsahuje samostatné pružiny, tlumiče s prachovkami a 

dorazy, štelovací matici a uložení zadních tlumičů. Rozsah výšky oproti originálu je -60 až 

+40mm. Tyto tlumiče byly namontovány až po nalakování automobilu a ošetření 

podvozku, aby nedošlo k znečištění vodícího závitu. 

 

 

Obr.  28 - Pérování 

 

5.4  Palivový systém 

 

Vzhledem k pokročilé korozi palivových trubek byly nahrazeny originální ocelové 

trubky za moderní plastové palivové vedení. Náhrada byla nutná, z důvodu, že originální 

kovové vedení se již nepoužívá a nelze jej zakoupit. Byla vyčištěna nádrž na pohonné 

hmoty včetně sacího koše a zkontrolována funkčnost plováku. Popruhy držící nádrž ke 

karoserii byly pískovány a ošetřeny galvanickým pozinkováním. Nádrž byla namontována 

po ochranném nástřiku podvozku. Pořízen byl také nový palivový naftový filtr značky 

Bosch. 
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5.5  Odstrojení zbylých dílů 

 

Před lakováním bylo nutno ještě demontovat mnoho dílů. Jako první přišlo na řadu 

přední okno. Naštěstí tyto automobily ještě neměly přední skla lepeny, ale vloženy  

do speciálního gumového těsnění s klíny. Velmi milým překvapením bylo zjištění, že 

obvyklé problematické rožky předních sloupků jsou bez známek koroze. Poté 

následovala demontáž palubní desky s přístroji, topením včetně radiátoru. Dalším 

náročným krokem byla demontáž všech klik, zámků a stahovacích mechanismů včetně 

motorků stěračů. 

 

5.6  Demontáž motoru 

 

Poslední překážkou před samotným odvezením do lakovny byla demontáž motoru. 

Naštěstí se jedná o konstrukčně velmi jednoduchý motor, takže stačilo demontovat 

elektroinstalaci od alternátoru, startéru, zavírací jehly rotačního čerpadla  

a snímače teploty. U tohoto automobilu je nutnost vkládat motor vrchem, tak  

po demontáži kapoty a následném zachycení motoru na šibenici bylo možno 

pokračovat v práci. Ještě předtím jsme odpojili přívod paliva do naftového čerpadla  

a svod výfuku od prvního dílu výfuku. Moderní automobily zde používají pružný díl 

výfuku, tzv. vlnovec, zde se ale nachází kloubové spojení s dvěma velmi předepjatými 

pružinami. Našim úmyslem je demontovat motor s převodovkou zároveň. Z tohoto 

důvodu bylo potřeba odpojit táhla řazení od převodovky, naštěstí se jednalo  

o kloubové spojení, které lze demontovat bez použití nářadí a odšroubovat 16 šroubů 

M8 a oddělit převodovku od poloos. Povolili jsme šrouby pryžového uložení motoru 

na straně rozvodu motoru, poté silentblok převodovky a záchyt reakce. Konečně byl 

motor venku. 

 

Obr.  29 - Demontáž motoru 
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6 Lakovna 

6.1  Výběr odstínu 

 

Původním záměrem bylo, vybírat pouze z originálního vzorníku barev a nejlépe 

červenou barvu. Bohužel originální dobové odstíny se nám nezamlouvaly a podle obrázku 

z internetu jsme se inspirovali tmavě modrou metalízou. Při příchodu do prodejny ABC 

COLOR s.r.o. nám bylo nabídnuto nespočet modrých odstínů. Po dlouhém přirovnávání 

vzorníků byl vybrán odstín použitý na motocyklu Yamaha R1. Jedná se o 4 vrstvou barvu 

s perletí a přídavkem xiriliku pro vysoký lesk. 

 

6.2  Příprava na lakování 

 

Díly karoserie, jako jsou například dveře, kapota, víko a blatníky byly demontovány  

a umístěny na speciální stojany. Z důvodu nekvalitních předchozích laků byly všechny 

vrstvy barev odstraněny. Následně povrchy důkladně odmaštěny a naneseny plničem. 

Touto vrstvou podkladové barvy se zvýrazní nedokonalosti, které se následně zatmelí  

a obrousí. Tento postup se opakuje až do požadované kvality povrchu. Mezitím  

se opravovaly nedokonalosti povrchu motorového prostoru a prostoru kabiny. Po 

důkladném odmaštění byly tyto prostory nalakovány. Podle originálu byly spodní části 

prahů a čel opatřeny strukturální barvou s odolností vůči odletujícím kamínkům. 

 

Obr.  30 - Karoserie s podkladovou barvou 
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Obr.  31 - Dveře s podkladovou barvou 

6.3  Lakování 

 

Automobil byl odtlačen do lakovacího boxu. Jedná se o odvětrávaný prostor 

s počítačově řízeným prostředím. Jako je teplota, vlhkost vzduchu a umožnuje i režim 

sušení. Dokonale opracovaný povrch karoserie se ještě pro jistotu odmastí a může začít 

samotný proces lakování. Na automobil byla použita již dříve zmíněná čtyřvrstvá 

barva odstínu Yamaha R1. Nejprve byla nanášena speciální vrstva pro lepší přilnutí  

a měla odstín stříbrnošedé barvy. Po cca 5 hodinách šla na řadu druhá vrstva 

připomínající pastelovou modrofialovou barvu. Po zaschnutí se karoserie a díly 

nanesly dvousložkovým lakem s obsahem metalických prvků a xirilikem. Ten zajištuje 

vysoký lesk a efektní odlesky na slunci. Poté se lakovací box přepnul do režimu 

vysoušení a na termostatu bylo nastaveno 45°C. Po 6 ti hodinách byl lak vytvrdnutý. 

Následně byl vyleštěn strojní leštící pastou 3M. 

 

 

Obr.  32 - Nalakovaný zadní blatník 
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Obr.  33 - Nalakovaná karoserie 

 

6.4  Ochrana dutin a podvozku 

 

Po lakování jsme se přesunuli na ochranu podvozku. Po demontáži výfuku a krycích 

plechů výfuku jsme se pustili do odstraňování předchozích nátěrů. Nejprve špachtlemi  

a poté ocelovými kartáči. Po odmaštění podvozku a vnitřních stran blatníku se pokračovalo 

s nástřikem HB Boby 930. Jedná se o velmi kvalitní tixotropní izolační hmotu na bázi 

asfaltu a kaučuku a je vhodný k ochraně vůči korozi, mechanickému poškození podvozku  

a dokonce hluku. Nanášení bylo prováděno stříkací pistolí Wagner a barva byla ředěna  

1:5 s ředidlem. Touto ochranou byly ošetřeny dutiny prahů, vnitřky dveří a také nápravy. 

Po zaschnutí byl použit velmi účinný protikorozní vosk na dutiny a prahy značky 3M 

08911, který má schopnost zatéct i do malých pórů a má vynikající vzlínavost.  
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7 Montáž nalakované karoserie 

 

7.1  Exteriér 

 

7.1.1 Dveře 

 

Po dovezení nalakované karoserie z lakovny přišla na řadu montáž dveří. Levé 

zadní dveře zůstaly původní, proto bylo vnitřní vybavení dveří již před lakováním 

odstrojeno. Zbylé dveře byly nahrazeny jinými, a proto bylo nutné staré dveře nejprve 

odstrojit. Poté zrenovovat mechanismy stahování okének, zámků, klik a samostatné 

okénka s pryžovými lištami, které bylo nutno ošetřit. A poté nastrojit do nových 

nalakovaných dveří. Po delší úvaze jsme se rozhodli, že na zadní vyhřívané okno  

a zadní boční okénka nalepíme speciální protisluneční folii Suntek, která vylepšuje 

vzhled a zároveň udržuje příjemnější teplotu uvnitř vozu. Do dveří bylo namontováno 

zařízení na centrální dálkové odemykání.  

 

 

Obr.  34 - Montáž dveří 
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7.1.2 Čelní a zadní okno  

 

Pro možnost instalace čelního okna byla nutná práce čalouníka z důvodu výroby 

stropního obložení černou koženkou, která je nejprve přilepená pod těsněním okna. Po této 

práci bylo nasazeno čelní okno pomocí provázku a pomocných klínků. Zadní vyhřívané 

okénko bylo vybaveno černou protisluneční folií a vloženo přes gumové těsnění do 

zadního víka kufru. Tyto úkony vyžadují práci 2 lidí. Jeden usazuje a tlačí sklo a druhý 

uvnitř tahá za provázek, aby se těsnění obepnulo okolo plechu.  

 

7.1.3 Mechanismy a další 

 

Bylo potřeba namontovat motorky a mechanismy stěračů, které byly kompletně 

rozebrány a promazány. Zámek zadního víka, zámek kapoty, ventilátor interiéru 

nacházející se pod kapotou, anténu. Byly namontovány přední světlomety s přední maskou 

a v brzké době přibude i dobový spojler. V zadní partii byly namontovány světlomety  

a následně oba nárazníky. Tyto nárazníky byly zakoupeny jako zcela nové, z důvodů velmi 

pokročilé koroze bezpečnostních výztuh. Stav předního nárazníku byl tak hrozivý, že 

přední směrové světla nebylo kde přimontovat. Poté bylo třeba zapojit a připevnit nově 

zakoupený poslední díl výfuku. Jedná se o originální díl a měl by být mnohem tišší, než 

předchozí rádoby sportovní. První a druhý díl výfuku byl v dobré kondici a byl očištěn a 

natřen stříbřenkou do 500°C. 

 

7.1.4 Montáž sportovního podvozku a ALU kol 

 

Po nástřiku podvozku ochrannou barvou šla na řadu demontáž původních 

zkorodovaných tlumičů a pružin a byly nahrazeny kompletním sportovním podvozkem od 

firmy FK Automotive. Úplnou náhodou se mi naskytla možnost koupě zbrusu nových kol  

o rozměru R15 a roztečí 4x100 s chromovanými límci. Jednalo se o nákup ze serveru 

bazos.cz a jejich cena byla překrásných 3500 Kč za sadu včetně šroubů a vymezovacích 

kroužků. Poté jsem dostal zdarma starší pneumatiky o rozměru 190/60 R15 a kola mohla 

být namontována.  
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Obr.  35 - Částečná kompletace karoserie 

 

 

7.2  Interiér 

 

Před samotnou montáží interiéru bylo potřeba zkontrolovat stav elektrických 

rozvodů po lakování. Zapojit dálkové centrální zamykání a natáhnout kabely na 

budoucí zapojení zadních reproduktorů. Poté následovala instalace podlahového 

koberce, který byl chemicky vyčištěn. Dále všechny krycí lišty, plasty a následně 

sedačky. Z důvodu nedostatku financí se nechalo pouze opravit sedadlo řidiče. 

V budoucnu snad bude očalouněno kompletně. Obložení dveří bylo v dobrém stavu, 

stačilo jej jen přichytit. Následovala montáž palubní desky a ošetření povrchu. 

Zapojení táhel regulace topení včetně výdechů. Oprava podsvícení budíků a vypínačů 

a zapojení. Přišroubování bezpečnostních pásů a držáků zadního plata. Zadní plato 

jako takové bohužel nemáme a zatím jej na internetu poptávám. 
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8 Motor 

 

U renovování motorů se spíše používá pojem generální oprava. Pojem generální 

oprava motoru můžeme chápat tak, že žádný díl nezůstane bez povšimnutí a proběhne na 

něm oprava nebo výměna za nový. Tuto generální opravu jsme provedli s mým otcem, 

jelikož má na tyto práce založenou firmu a přes 30 let zkušeností.    

 

8.1  Technické údaje 

 

Tabulka 1 - Technické údaje motoru[14] 

Technické údaje Hodnoty 

Počet válců 4 

Počet dob 4 

Obsah, litry/cm3 1,6/1588 

Výkon kW(PS) při 1/min 40(54)/4800 

Max. kroutící moment, Nm při 1/min 100/2300 

Kompresní poměr 23:01 

Převodovka 5-ti stupňová manuální 

Maximální rychlost  143 

Zrychlení z 0-80/0-100km/h 11,0/17,4 

Kombinovaná spotřeba při 90km/h 4,5 

 

8.2  Popis stavu 

 

Již při lakování motorového prostoru jsme byli rozhodnuti, že se pustíme i do 

generální opravy motoru. Počítadlo kilometrů zobrazovalo před renovací uctivých  

683 000 km. Ale motor i přesto jezdil a startoval bezvadně. Startoval i při teplotě -25°C. 

Jediný nešvar byla jeho vysoká hlučnost rušící posádku z důvodu opotřebení vstřikovačů. 

Motor byl znečištěný z důvodu netěsnosti víka ventilů a olejové vany. Spotřeba oleje se 

průměrně pohybovala okolo půl litru oleje za výměnu náplně. V našem případě se jednalo 

o interval 10 000 km.  
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8.3  Rozebrání motoru 

 

Z automobilu byl vytažen motor včetně převodového ústrojí, proto bylo potřeba jej 

demontovat. Po oddělení převodové skříně byl odšroubován přítlačný talíř spojky  

a spojková lamela. Oba tyto komponenty jevily vysoký stupeň opotřebení a budou 

vyměněny. Pro demontáž setrvačníku bylo potřeba vzduchového rázového utahováku  

a naskytl se nám pohled na poškozený těsnící kroužek gufero. Následovala demontáž 

startéru, alternátoru a vodní pumpy. Jejich řemenice byly velmi opotřebované a měly 

za následek velmi rychlé poškozování klínových řemenů. Pod krytem rozvodového 

ústrojí jsme povolili napínací kladku a sesmekli rozvodový řemen. Plechová olejová 

vana byla v překvapivě dobrém stavu a po odmontování olejového čerpadla a krycího 

plastu se nám naskytl pohled na klikovou hřídel. Následně jsme demontovali plechové 

ventilové víko včetně váčkového hřídele a pomocí 10 šroubů jsme demontovali hlavu 

motoru od bloku motoru. Po demontáži hlavního uložení klikové hřídele a bočních 

simeringů můžeme z bloku vyjmout klikovou hřídel včetně ojnic a pístů. 

 

 

 

Obr.  36 - Demontáž motoru 
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9 Renovace součástí a kompletace motoru  

 

9.1  Blok motoru s písty 

 

Po důkladném odmaštění všech dílů bylo zahájeno měření a zhodnocení stavu. 

Při  měření válců motoru dutinovým úchylkoměrem byla naměřena zvýšená hodnota 

ovality. Jedná se o překročenou hodnotu kruhovitosti, což zapříčiňuje nižší těsnost pístních 

kroužků. Proto byly pořízeny všechny 4 písty Goetze s pístními kroužky a čepy. Jedná se o 

výbrusové pístní sady s rozměrem vrtání 77,51 mm. Originální rozměr je 77,01 mm. 

Z tohoto důvodu bylo potřeba honovat válce a tím bude zaručena spolu s novými pístními 

kroužky těsnost. Po honovaní dochází také k broušení roviny bloku. Z litinového bloku 

motoru byla odstraněna povrchová koroze pomocí vrtačky a  brousícího kotouče 

s ocelovými dráty. Poté byly povrchy očištěny a byla nanesena protikorozní barva na 

motory v odstínu černého matu. A nakonec byly pročištěny olejové kanálky stlačeným 

vzduchem. 

 

Obr.  37 - Blok motoru s písty 

9.2  Ojnice 

 

K zakoupené pístní sadě byly dodány i nové pístní čepy. Originální pístní čep má 

rozměr 24,00 mm, ale tyto výbrusové měly rozměr 24,25 mm a proto bylo potřeba 

přebrousit horní oka ojnic na rozměr 24,29 mm z důvodu vůle pro olejový film. Spodní 

oka ojnic byly v bezvadném stavu a nejevily prakticky žádnou ovalitu. Na opravené ojnice 

byly namontovány písty s pístními kroužky a vloženy do speciálního přípravku na vkládání 

pístů do motorů bez poškození pístních kroužků. A následně všechny zasunuty do motoru. 
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Obr.  38 - Píst s ojnicí v přípravku 

 

9.3  Kliková hřídel 

 

Kliková hřídel jevila běžná opotřebení a na úctyhodný počet kilometrů byla v překvapivě 

dobrém stavu. I přes to kluzná ložiska hlavního uložení jevila o 0,03 mm větší opotřebení 

než dovoluje výrobce a proto byly objednány nové ložiskové pánve prvního výbrusu. 

Ojniční čepy také vykazovaly vůli a to dokonce o 0,05mm. Byla objednána speciální 

kluzná ložiska Sputter pro vyšší zatížení a tím s související možnost zvyšování výkonu 

motoru. Kliková hřídel byla obroušena na požadované rozměry a zároveň byla přebroušena 

ploška pro těsnící kroužek gufero. Po důkladném očištění a vyfoukání mazacích kanálků 

stlačeným vzduchem byly namazány pracovní plochy a kliková hřídel vložena do bloku 

motoru. Byly vloženy pánve kluzných ložisek a následně celá kliková hřídel dotáhnutá 

momentovým klíčem na 65 Nm+ pootočení 90°. 

 

 

Obr.  39 - Kliková hřídel 
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9.4  Olejová vana 

 

Před montáží olejové vany byl překontrolován stav olejového čerpadla, které bylo 

v bezvadném stavu a poskytovalo požadovaný tlak oleje. Bylo namontováno včetně 

poháněcího řetězu a pružinového napínáku. Následoval krycí plast proti víření oleje a nový 

simerink. Po očištění stykových ploch a odmaštění technickým benzínem bylo možno 

nasadit olejovou vanu na nové těsnění s lehkým silikonovým filmem odolávajícím 

vysokým teplotám pro zaručenou těsnost.  

 

 

Obr.  40 - Před montáží olejové vany 

9.5  Hlava motoru 

 

Po demontáži hlavy motoru byla vyjmuta váčková hřídel a následně odeslána na 

generální opravu do firmy Opravy hlav motorů - Karel Študent. Zde byly vyjmuty ventily a 

obroušeny stykové plochy ventilů. Vyměněny dříky ventilů s těsnicími kroužky gufero, 

obroušeny sedla ventilů a opravené 2 komůrky spalovacího prostoru. Tímto bude mít 

motor tišší chod.   

 

Následovalo vymezení vůle ventilů speciálními podložkami. Obroušení dotykové 

plochy a následná tlaková zkouška. Po důkladném očištění jsme zkontrolovali uložení 

váčkové hřídele i zdvih jednotlivých váček a jejich povrch. Poté jsme namazanou 

váčkovou hřídel vložili do hlavy motoru a dotáhli domečky momentovým klíčem na  

30 Nm+90°. S použitím nových šroubů a těsnění mohl být motor zkompletován. Při 

dotahování hlavy motoru k bloku motoru je potřeba dodržet přesný postup dotahování. 

Začínáme dotahovat od středu ke krajům a ještě na několik kroků.  
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Obr.  41 - Hlava motoru [7] 

9.6  Časování motoru 

 

Pro nastavení časování motoru je potřeba namontovat držák naftového čerpadla a 

řemenici klikové i váčkové hřídele. Poté se povolí řemenice vačkové hřídele, ať se 

může volně otáčet a váčková hřídel se zajistí speciálním přípravkem (hranolkem  

o tloušťce 5mm). 

 

Poté se zajistí naftové čerpadlo 6 mm kulatinou vůči pootočení. Klikovou hřídel 

zajistíme pomocí originálního přípravku VW, který zamezí pootočení řemenice. 
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Obr.  42 - Přípravky na časování motoru 

 

Po zakoupení kompletní rozvodové sady, stačí jen navléknout řemen, napnout 

napínákem na požadovanou úroveň a dotáhnout. Poté dotáhnout řemenici váčkové hřídele 

a vytáhnout přípravky zajištující správnou polohu a časování je nastaveno. Poté můžeme 

nasadit plechové ventilové víko s korkovým těsněním. Víko ventilů jsme nechali 

pochromovat. Nesmíme zapomenout na montáž krytu rozvodového řemene a následnou 

montáž komponentů jako je vodní čerpadlo a alternátor včetně nových řemenic a nového 

řemene. 

 

 

Obr.  43 - Motor během renovace 
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9.7  Alternátor 

 

Opotřebovaná řemenice alternátoru se již nedá koupit, tak se nechala vyrobit na 

zakázku. Samotný alternátor byl rozebrán a vyčištěn od prachu z kontaktních uhlíků. 

Vyleštěn na stolní brusce se speciální zelenou leštící pastou a následně s novými 

ložisky, snímacím kroužkem a uhlíky seskládán.   

 

Obr.  44 - Alternátor 

9.8  Startér 

 

Rozebrání startéru byl docela velký oříšek z důvodu poškození některých hlav 

šroubů. Vnější plechový obal byl pískován, a vnitřní části detailně vyčištěny. Po 

výměně kluzných ložisek, uhlíku a náhonu pastorku byl zpět seskládán a nalakován 

černou barvou. Již při předchozím provozu automobilu se občasně pastorek startéru 

zasekával, ale bohužel jeho vyčištěním a promazáním se tento problém nevyřešil, 

proto bylo nutno koupit pastorek nový. 

 

9.9  Převodovka  

 

Hliníkový obal převodovky byl očištěn od nečistot, dotaženy šrouby, vyměněny 

těsnící kroužky táhel řazení, aby nedocházelo k únikům oleje. Výměna převodového 

oleje Titan Sintofluid SAE 75W-90 o objemu 2,25 l. Zajímavostí je, že nalévací otvor 

je otvor pro snímač couvacích světel a proto je jej nutné pro nalití demontovat. Skříň 

převodovky byla nalakována do stříbrné barvy. Další zásah do převodovky nebyl 

nutný, protože převodovka byla v dobrém stavu a řazení s ní bylo lehké a přesné. 
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10  Montáž převodovky   

 

Před samotnou montáží převodovky bylo nutné namontovat setrvačník, který byl 

pouze očištěn a odmaštěn. Jeho třecí plocha byla v pěkném stavu bez výrazných rýh a zuby 

na setrvačníku také. Poté následovala montáž spojkové lamely a přítlačného talíře pomocí 

vystřeďovacího trnu. Předchozí spojková sada již byla na konci životnosti a ve vysokém 

kopci při podřazení prokluzovala. Proto byla nahrazena novou spojkovou sadou LUK, 

obsahující lamelu, přítlačný talíř a spojkové ložisko. Po namazání mechanismu páky 

spojky plastickým mazivem můžeme pokračovat v kompletaci. Drážkovou hřídel trčící 

z převodovky vložíme do vystředěné spojkové lamely a převodovku připevníme 8-mi 

šrouby M8.  

 

10.1  Renovace řazení 

 

Samostatná převodovka řadila velmi dobře, ale s přesností dráhy řazení to už tak 

slavné nebylo. Proto byla zakoupena tzv. opravárenská sada, obsahující různé průchodky, 

silony a táhla. Po montáži těchto součástí jsme narazili ještě na vůli v samostatné kulise 

řazení, proto byla nahrazena novou a namazána předepsaným plastickým mazivem. 

 

 

Obr.  45 - Kulisa řazení  
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11  Montáž motoru do karoserie 

 

Po vložení motoru s převodovkou, pomocí šibenice je motor upevněn pomocí  

3 pryžových uložení motoru. Následně zapojit jednoduchou elektroinstalaci včetně 

baterie a žhavení. Připojení výfuku pomocí předepjatých pružin a přimontování sání. 

Zkontrolovat filtr box a vložit do něj novou vložku vzduchového filtru. Připevnit 

chladič a zapojit potřebné hadice. Nasadit lanko spojky a seřídit mrtvý chod spojky. 

Zapojení nových kloubových táhel řazení a přišroubování poloos k diferenciálu. 

Výměna palivového filtru a zapojení palivového vedení do naftového rotačního 

čerpadla. Zde byly kvůli netěsnostem také vyměněny přepadové hadice mezi 

vstřikovači. Palivový systém je potřeba odvzdušnit, protože nádrž neobsahuje 

podávací čerpadlo. Poté stačí jen nalít do expanzní nádobky nemrznoucí kapalinu G12, 

která má velmi dobré protikorozní účinky. 

 

 

Obr.  46 - Schéma motoru 1.6D [7] 
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11.1 Chlazení motoru 

 

Chlazení motoru obstarává chladič s oddělenou expanzní nádobkou. Toto řešení se  

u tohoto modelu objevilo až po faceliftu. Byl zkontrolován stav chladiče, který byl  

pod tlakem těsný a nejevil žádné vady (oxidace či koroze). Byla očištěna expanzní 

nádržka, ve které byly za ty léta usazeny nečistoty. Zkontrolovány hadice a vyměněn 

termostat. Radiátor topení byl ve výborném stavu a i při krutých mrazech dokázal vytopit 

interiér i na 40 stupňů celsia.  

 

11.2 Příprava směsi 

 

V našem případě se jedná o vznětový atmosférický motor, proto se na přípravě směsi 

podílejí jen dvě základní části. Sací potrubí s prostorem na vzduchový filtr tzv.filterbox.  

A následně rotační vstřikovací čerpadlo značky Bosch s tlakovým potrubím a vstřikovači. 

Vstřikovače byly demontovány a poslány do autorizovaného servisu Bosch na zjištění 

stavu. Bohužel pouze jeden šel seřídit a ostatní byly nenávratně poškozeny. Proto byly 

pořízeny všechny nové vstřikovače, aby byla zaručena maximální účinnost spalování  

a také nízká hlučnost motoru. 

 

11.3 Mazací systém  

 

Při kompletaci motoru byl každý díl důkladně vyčištěn, mazací kanálky vyfoukány 

stlačeným vzduchem a následně namazán olejem, na který tento automobil bude jezdit. Do 

tohoto motoru výrobce doporučuje olej třídy SAE 10W-40. Z osobních zkušeností byl 

vybrán olej Fuchs Titan CFE MC 10W-40 a nový olejový filtr Bosch. Vzhledem k úplné 

generální opravě motoru bude motorový olej včetně filtru vyměněn již po 1000km, aby byl 

motor bezpečně zajetý. Poté už budou prováděny pravidelné výměny po 10 000km. 

Olejové čerpadlo bylo překontrolováno a otestováno včetně sacího koše.  

 

11.4 Výfukový systém 

Renovace výfuku probíhala pískováním svodů výfuku a následným ošetřením 

vypalovací barvou. Ošetřením prvního a druhého dílu výfukového potrubí a výměnou 

posledního dílu výfuku za originální. Všechno pryžové uložení včetně těsnění bylo 

vyměněno. 
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Obr.  47 - Svod výfuku po renovaci 

 

11.5 Renovace poloos 

 

Poloosy byly demontovány z automobilu a jejich klouby sesmeknuty. Tyče poloos 

byly obroušeny a natřeny černou barvou. Klouby byly důkladně rozdělány, vyčištěny 

technickým benzínem a zkontrolován stav kuliček a stykových ploch. Oba vnější  

a jeden vnitřní kloub byly v bezvadném stavu, proto byly vyplněny plastickým 

mazivem a vybaveny novými pryžovými manžetami se sponami. Bohužel levý vnitřní 

kloub měl poškozenou manžetu a dostal se do něj prach a nečistoty. Po očištění byly 

jasně viditelné otlaky na styčných plochách a již dotekem zjištěna vůle. Proto musel 

být jeden kloub včetně manžety vyměněn. 

 

 

Obr.  48 - Nový vnitřní kloub s manžetou [12] 
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12 Finanční zhodnocení renovace 

 

V následujících tabulkách jsou sepsány veškeré investice, které byly vloženy do této 

renovace. V celkových investicích nejsou zahrnuty díly, které jsem použil z jiných vozidel 

(náhradní díly které jsem měl k dispozici). Pro přehlednost jsou tabulky rozděleny podle 

úkonu, který byl na automobilu prováděn. 

 

Tabulka 2 - Investice za renovaci karoserie 

Náhradní díl, úkon Počet kusů Celková cena 

Kapota motoru - použitá 1                        1 000 Kč  

Levý přední blatník 1                           923 Kč  

Pravý přední blatník 1                           923 Kč  

Zadní čelo 1                        1 945 Kč  

Přední čelo 1                        2 073 Kč  

Práh levý 1                           404 Kč  

Práh pravý 1                           404 Kč  

Lem blatníku zadní - Levý 1                           392 Kč  

Lem blatníku zadní - Pravý 1                           392 Kč  

Dveře – starší použité 3                        2 000 Kč  

Tabule plechu 1000x2000x2 mm 1                           559 Kč  

Řezný kotouč 11                           407 Kč  

Brusný kotouč 3                           500 Kč  

Práce karosáře 40hodin x 200kč                        8 000 Kč  

  

 

                     19 922 Kč  

 

 

Obr.  49 - Stav karosérie dovezené z karosárny  
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Tabulka 3 - Investice za lakování karoserie 

Výrobek, úkon Počet kusů  Celková cena 

Lak 3,8kg                        8 230 Kč  

Brusný papír P120 14                           182 Kč  

Brusný papír P180 8                           156 Kč  

Brusný papír P240 8                           116 Kč  

Brusný papír P400 8                           105 Kč  

Brusný papír P800 8                           102 Kč  

Brusný papír P180 - kotouč 8                           110 Kč  

Brusný papír P120 - kotouč 8                           104 Kč  

Brusné papíry - ostatní 26                           100 Kč  

Stříkací tmel Uni spray 3                           384 Kč  

Plnič Randal 6L                        1 200 Kč  

Body 930 ochranný nátěr 5L                           575 Kč  

Práce lakýrníka 62,5hodin*200                      12 500 Kč  

  

                     23 864 Kč  

 

 

 

Obr.  50 - Karoserie v lakovacím boxu  
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Tabulka 4 - Investice za renovaci podvozku a brzdového systému 

Náhradní díl Počet kusů Celková cena 

Rameno kompletní Moog 2                        3 206 Kč  

Gumy stabilizátoru 2                           188 Kč  

Týč řízení Moog 2                        1 068 Kč  

Čep řízení Moog 2                           740 Kč  

Manžety řízení 2                           311 Kč  

Zadní ložiska FAG-Wheel pro kit 2                           988 Kč  

Uložení zadní nápravy 2                        1 350 Kč  

Brzdové kotouče ATE Power disc 2                        1 376 Kč  

Brzdové bubny ATE 2                        1 200 Kč  

Brzdové destičky  2                           653 Kč  

Brzdové čelisti  2                           768 Kč  

Brzdové hadice ATE 4                        1 658 Kč  

Brzdový váleček 2                           928 Kč  

Opravná sada třmenů 2                           138 Kč  

Brzdové potrubí sada                        1 500 Kč  

Brzdové lanko 2                           364 Kč  

Alu kola 4x100 R15 4                        3 500 Kč  

Homokinetický kloub-set 1                           762 Kč  

Manžety kloubů 3                           681 Kč  

Sportovní podvozek sada                        6 800 Kč  

  

                     28 179 Kč  
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Tabulka 5 - Investice za renovaci motoru 

Náhradní díl Počet kusů Celková cena v KČ 

Písty s čepy 4                        6 000 Kč  

Pístní kroužky 4                        1 200 Kč  

Honování 4                        2 000 Kč  

Broušení klikové hřídele 1                        1 000 Kč  

Ložiskové pánve hlavní 5                           800 Kč  

Ložiskové pánve ojniční 4                        1 600 Kč  

Sada těsnění 1                           924 Kč  

Simerink 1                           314 Kč  

Olejový filtr Bosch 1                           163 Kč  

Olej 5L Fuchs  1                           746 Kč  

Vzduchový filtr Bosch 1                           240 Kč  

Palivové vedení  1                           869 Kč  

Palivový filtr  1                           178 Kč  

Čističe a odmašťovadla 3                           640 Kč  

Renovace hlavy motoru 1                        3 200 Kč  

Chromovaní víka ventilů 1                           200 Kč  

Barvy na povrchové úpravy 5                        1 000 Kč  

  

                     21 074 Kč  

 

 

 

Obr.  51 - Motor s novými písty po honování 



57 
 

 

Tabulka 6 - Investice za renovaci interiéru 

Náhradní díl Počet kusů Celková cena  

Volant GTI 1                           500 Kč  

Oprava řidičovy sedačky 1                           400 Kč  

Cocpit spray 3                           330 Kč  

Stropnice 1                        1 500 Kč  

Montáž stropnice 1                           600 Kč  

Žárovičky 12v 1.5A 8 88 Kč 

  

                       3 418 Kč  

 

Tabulka 7 - Celkové investice do automobilu 

Krok renovace Částka 

Karoserie               19 922 Kč  

Lakování               23 864 Kč  

Podvozek               28 179 Kč  

Motor               21 074 Kč  

Interiér                  3 418 Kč  

 

              96 457 Kč  

 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, že celková investice, která byla vynaložena 

na  kompletní renovaci, činí 96 457Kč. Uvedená částka je včetně DPH. V ceně nejsou 

zahrnuty energie, které byly spotřebovány v naší dílně (elektrická energie, topení apod.) 

a vlastní časové zhodnocení práce, které se pohybuje okolo 300 hodin čistého času.  

 

Z důvodů nedostatku financí a časového vytížení nedošlo k předpokládané renovaci 

interiéru, kde bylo v plánu kompletní nové čalounění do originální látky vzoru GTI. 

Původní předpoklad této renovace byl okolo 50 000 Kč. Z důvodu volby dražší barvy 

karoserie a výběru pouze prověřených výrobců náhradních dílů se tento předpoklad 

vyšplhal téměř na dvojnásobek původní hodnoty.  
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13 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zabývat se kompletními možnostmi renovace 

automobilu Volkswagen golf první generace. Využít všechny dostupné metody 

k provedení této renovace a důkladně popsat postup renovace dílčích částí automobilu. 

Dále se v práci zmiňuji o dostupnosti náhradních dílů a jejich přibližných cen a 

představení celkového předpokládaného rozpočtu. Cíl práce byl splněn, ačkoli bylo 

ještě v plánu úplné přečalounění sedadel do originální látky GTI. Z důvodu finanční 

náročnosti se toto rozhodnutí bohužel odkládá na neurčito, nicméně poškozená 

sedačka byla opravena odbornou firmou a tím pádem renovace proběhla. Byl popsán 

podrobný postup renovace včetně použitých metod, následně došlo na finanční 

zhodnocení renovace jednotlivých procesů a dílů, až po kompletní finanční náročnost 

renovace. 

 

Celková renovace automobilu je na jednoho člověka velice náročná, proto je 

potřeba mít u této práce dostatek času a trpělivosti. Bohužel neumím renovovat 

všechno, a proto jsem byl nucen dát nějaké práce odborným firmám. Například 

neovládám karosářské práce, lakování a čalounictví. Všechny ostatní věci jsem si na 

tomto voze udělal sám a to včetně kompletní GO motoru.  

 

Stejně důležitá jako renovace je také správná volba provozních kapalin. Zvolil 

jsem vhodný motorový olej Fuchs 10W-40 o objemu 4,2 l a první výměna proběhne již 

po 1000 km, kvůli záběhu motoru. Převodový olej byl zvolen Fuchs Titan Sintofluid 

SAE 75W-90 objemu 2,25 l. Brzdová kapalina DOT4 s teplotou varu 240°C. Chladicí 

kapalina G12 červené barvy, z důvodu zvýšené šetrnosti k chladicímu systému. 

 

Mé osobní pocity z provedené renovace jsou pozitivní. Myslím, že renovace je 

opravdu důkladně provedená, líbí se mi volba odstínu barvy a také vzhled ALU kol. 

Námi zrenovované auto již nebude jezdit v zimním provozu a bude garážované, aby se 

udrželo co nejdéle v tomto stavu, který se bude ještě postupně vylepšovat. Výhoda 

tohoto automobilu je, že má klasický technický průkaz. S veteránskými doklady se 

totiž nemůže jezdit v běžném provozu, ale pouze na ohlášení na nějaký sraz veteránů. 

Doufám, že nám bude dělat autíčko jen a jen radost. 
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