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Možná se to bude zdát směšné s ohle-
dem na současnou přetechnizova-
nou dobu, ale v období let 1915 

-1918 byla komunikace mezi jednotkami za-
jišťována spojkami na koních, kolech, v lepším 
případě vyjimečně polním telefonem. Základ-
ním mobilním prostředkem, který byl schopen 
projet cestou i necestou se stal motocykl. 
Vzhledem k tomu, že se rychlosti motocyklu 
té doby pohybovaly max. do 40 km v hodině, 
bylo nutné především řešit chlazení motoru. 
Většinou se jednalo o jednoválcové dvou-
taktní motory s obsahem od 150 do 350 cm3. 
V začátku války byly vyráběny ještě motory 
s vnějším rozvodem ventilů a ztrátovým ma-
záním, které činilo problémy v těžkých pol-
ních podmínkách především v zadírání táhel 
ventilů, které byly znečištěny prachem a blá-
tem. Paradoxně válečný konflikt přispěl 
k urychlení vývoje kompaktních dvoutaktních 
motorů se šoupátkovým rozvodem, tejně tak 
i k nové konstrukci válce se silným žebrová-
ním pro odvod tepla. Vznikl tak základ kon-
strukce vzduchem chlazeného motoru, prak-
ticky v podobě, která je dodnes používána. 
Na rozdíl od původního monobloku válce 
a motorové skříně byla nová konstrukce dě-
lena na 2 části, tedy vlastní spalovací válec 
s žebrováním pro odvod tepla, který byl po-
mocí šroubů a těsnění přímo připojen na blok 
motoru. Současně s tím byla i změněna kon-
strukce hlavy válce se zapalovací svíčkou. 
Kromě změny tvaru konstrukce válce došlo 
postupně i ke změně používaných materiálů 
pro výrobu válce a motorových skříní, které 
lépe a rychleji odváděli získané teplo. Zatímco 
první motocyklové motory z počátku 20. sto-
letí připomínali spíše kovářskou robustní práci 

(některé motory vážily 30 a více kilogramů 
– litinová hlava válce, robustní skládaná kli-
ková hřídel, těžký setrvačník a další kované 
části motoru), dochází v poválečném období 
k postupnému používání různých slitin 
kovů.
Ačkoliv na první pohled nemají tyto slitiny 
nic společného s teorií chlazení, měly tyto 
nové materiály zásadní pozitivní vliv na prů-
běh tepelné výměny vzduchem chlazených 
motorů. Použitím těchto materiálů se zlepšily 
a zrychlily tepelné procesy na motoru až 
o 40%. Odlévané a následně opracované 
odlitky bloku motoru, skříní, klikových hřídelí 
a nových typů ložisek současně odlehčily 
i váhu motorů. Váha nových motorů se tak 
pohybovala kolem 20 kg, což byl velký pokrok 
i pro konstrukci rámu motocyklu. 
Nová konstrukční řešení motorů včetně nově 
používaných materiálů pro stavbu motoru 
současně zvyšovaly výkon a účinnost motoru 
ve všech teplotních režimech. Výkon motorů 
v přepočtu na koňské síly (HP) se postupně 
zvyšoval při zachování objemu válce v kubic-
kých centimetrech. Postupem času v mezi-
válečném období se dospělo k ustálení ku-
batur jednotlivých motocyklových motorů, 

prakticky tak, jak je dnes známe. Kategorie 
50 ccm, (v minulosti bylo ještě 75 ccm), 
125 ccm, 250 ccm, 350 ccm a výše.  
Nová konstrukce hlavy válce a nově konstru-
ovaného bloku motoru se žebrováním plně 
vyhověla požadavkům na chlazení motoru. 
Tuto konstrukci tak po válce převzali výrobci 
nejen motocyklů, ale i budoucí výrobci au-
tomobilů se vzduchem chlazenými motory. 
Do této skupiny můžeme zařadit např. firmy 
Citroen, BMW, Fiat, NSU, Tatra, VW, Junkers, 
Porsche a řadu dalších, které na bázi moto-
cyklových motorů započaly vývoj aplikací 
vzduchem chlazených motorů pro osobní 
a nákladní automobily. V této kategorii se 
však již nejednalo o dvoutaktní, nýbrž plno-
hodnotné čtyřtaktní vzduchem chlazené 
motory. 

Na území Československa však vznikly v po-
válečném období takové továrny jako JAWA 
či ČZ, které proslavily výrobu motocyklů čes-
koslovenské produkce po celém světě. 
V dalším dílu seriálu se budeme věnovat 
vzduchem chlazeným motorům automo-
bilů.

Zpracoval: Ing. Karel Horejš IHR Autodíly, 
dobové výkresy a foto – internetové stránky

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (4. díl)
Ačkoliv 1. Světová válka přinesla Evropě ohromné ztráty na lidských životech a destrukci 
ekonomických systémů jednotlivých zemí, byl finančně štědře podporován zbrojní průmysl včetně 
nemalých investic do dalšího vývoje spalovacích motorů, které zajišťovaly mobilitu jednotlivých 
armád. Tato skutečnost tak měla zásadní a pozitivní  vliv i na urychlení vývoje chlazení motorů.

ČZ 175 z roku 1934 s ručně řazenou převodovkou.


