
Ali ste že kdaj premišljevali, kaj po-
meni beseda »avtomobil«? To je po 
imenu nekaj, kar se samodejno pre-
mika, torej brez človekove ali žival-
ske pomoči. Francoz N. Cugnot je že 
l. 1770 kot prvi izdelal nekaj podob-
nega.

To je bil zelo okoren voz s kotlom 
spredaj, pod katerim so kurili, da je 
iz vode nastala para, ta pa je pognala 
prednje kolo voza. Sledilo je nešteto 
drugih poskusov. Znano je, da sta 
nemška inženirja Daimler in Benz 
kot prva izdelala avtomobil na ben-
cinski pogon. Letos je točno 125 let 
od tega. Avtomobil pa je dobil obliko 
udobne kočije. Kar 18 km na uro je 
vozil prvi sodobni avto. Hitrost mo-
tornih vozil pa se je seveda kmalu 
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tudi Henry Ford v Ameriki. Tam so 
začeli izdelovati avtomobile v veli-
kem številu na tekočem traku. Tako 
so postali tudi cenejši in dosegljivi za 
več ljudi, sčasoma pa tudi udobnejši 
in varnejši. Polagoma je nastalo veli-
ko novih oblik. V avtomobilih pa se 
skriva veliko tehnike in elektronike. 

Danes drvijo avtomobili vseh vrst 
po naših cestah. Blizu dve milijardi 
so jih menda na svetu že zgradili. V 
vrsti bi gotovo lahko večkrat obkro-
žili zemljo ... Ljudje pa z njimi hitijo 
od kraja do kraja, priganja jih čas. 
Promet je postal živahen in tudi ne-
varen kakor nikoli poprej, okolje in 
nebo nad nami pa vse bolj onesnaže-
no.

Avto je danes simbol svobode in 
premoženja. »In kateri del je naj-
važnejši?« tako je nekoč v avtošo-
li vprašal učitelj. Odgovoril je kar 
sam: »Ne volan, ne prestava, ne plin, 
ampak zavora, zavora je najbolj po-
membna!«

Zato pa ob jubileju te slavne iz-
najdbe lahko vsakemu avtomobilistu 
in vsem potnikom želimo predvsem 
srečno vožnjo!


