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Devastace infrastruktury silničních sítí 
včetně sítě čerpacích stanic, stejně 
tak i servisů, poskytujících služby 

svým zákazníkům směrovala výrobce do-
pravní techniky k řadě nových a jednodu-
chých technických řešení, které by zákazní-
kům nabídly základní mobilitu za přijatelnou 
cenu. 
V tomto ohledu je nutné připomenout, že 
nacistické Německo ztratilo takřka 80 % 
dopravní techniky, tedy osobních vozů, au-
tobusů, nákladních automobilů a motorek. 
Obdobná situace, i když poněkud lepší pa-
novala v Itálii. Francie a Anglie se vracely od 
dřevoplynu zpět k benzínu. V Rakousku, 
Československu a Skandinávii se opět po-
stavily na kola automobily, jejichž majitelé 
je raději rozebrali na díly tak, aby nemohly 
být zabaveny pro válečné účely. V oblasti 
komunálních služeb se nadále používají 
nestárnoucí sentinely. Novou páteř v oblasti 
dopravní techniky (zásobování obyvatelstva 
a městské dopravy) zajišťuje zabavená vá-
lečná technika a dále dodávky různé do-
pravní techniky ze zásob UNRA.
Proto prvořadým kritériem pro výrobce 
dopravní techniky byla minimalizovaná 
spotřeba pohonných hmot a dále maxi-
málně snížená spotřeba základních surovin 
pro výrobu dopravní techniky. Díky této 
ekonomické situaci nabídla řada výrobců 
jednoduchá technická řešení vzduchem 
chlazených motorů v provedení dvoutakt-
ních nebo čtyřtaktních motorů, které od-
povídaly požadavkům tohoto období. Při-
pomeňme si proto několik příkladů, jak se 
evropská poválečná motorizace v oblasti 
vzduchem chlazeným motorů vyvíjela.
Itálie byla vždy technickou baštou ve stavbě 
malolitrážních automobilů a tříkolek. A ne-

můžeme se tomu divit, protože pro provoz 
v úzkých uličkách historických měst nebylo 
možné použití velkých limuzín, či náklad-
ních automobilů. Takže praktické tříkolky, 
zajišťují zásobování a služby dodnes. A malé 
automobily, jejichž éru nastartovala „myška“ 
– legendární Fiat Topolino, jsou v této zemi 
dodnes populární.

Předválečné Topolino s vodou chlazeným 
motorem 750 cm3 (později s vyšší kubatu-
rou) se stalo vzorem pro konstruktéry růz-
ných automobilek po roce 1945, které však 
využily levnější verzi vzduchem chlazených 
motorů. Jednoduché avšak účelné uspo-
řádání interiéru pro 2, resp. 2+2 pasažéry 
se stalo určitým vzorem budoucí kon-
strukce evropských miniautomobilů. Proto 
právě Itálie odstartovala éru stavby malých 
automobilů a tříkolek napříč poválečnou 
Evropou. 
Poválečný technický vývoj se soustředil na 
výrobu malých tříkolek a později již plno-
hodnotných automobilů, které byl pohá-
něny vzduchem chlazeným motorem. 
Začněme však od počátku, tedy od válkou 
zdecimovaného Německa, které dnes opět 
patří k předním leaderům v oblasti dopravní 
techniky ve světě. 

Prvopočátky spadají k obnovení výroby firmy 
Messerschmitt (původně výroba vojenských 
letadel) . Tentokrát nešlo o letadla, ale malá 
vozítka v duchu letecké techniky, která byla 
poháněna vzduchem chlazenými motory 
Zündap a BMW. Rukopis interiéru a exteriéru 
je zcela odpovídající původnímu výrobci 
letadel. Tedy kopkyt pro 1 nebo 2 pasažéry. 

Kopkyt základního vybavení vozu a moto-
rová jednotka Z 250 ccm. Místo leteckého 
kniplu jsou řídítka od motorky bez posilo-
vače, ostatní ovládání je plnohodnotné přes 
spojku a plyn s ručním řazením na pravé 
straně. 

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (6. díl)
Druhou světovou válkou plně zdecimovaná evropská ekonomika trpěla nejen nedostatkem 
pohonných hmot, základních surovin, ale i dopravních prostředků. 



Pro praxi

Zadní náprava byla poháněna dvoutaktním 
motorem o objemu 250 ccm, později 
350 ccm, v závěrečné výrobě pak s motorem 
o objemu 500 ccm

Obrázek kopkytu Cabrio, který není již 
tak strohý jako u základního typu, avšak 
stále nepostrádá prvky vybavení letecké 
kabiny
Firma vyrobila více jak 10 tis. exemplářů. 
Jednalo se však spíše o kapotovanou mo-
torku pro 2 cestující s minimálním úložním 
prostorem. Do současné doby se docho-
valo minimum těchto exemplářů, které 
jsou předmětem muzejních a soukromých 
sbírek. 
Dalším z bývalých leteckých výrobců se stala 
fima Heinkel. Ta přivedla na trh mnohem 
vyspělejší a účelnější tříkolku Heinkel 350, 
později Heinkel 500.

Heinkel vycházel z koncepčních řešení 
malých italských vozů, jejichž koncepci 
a technická práva nakoupila později auto-
mobilka BMW.

Heinkel založil svoji obchodní strategii ten-
tokrát na malém vozítku pro 2 pasažéry 
s dostatečným kufrem pro zavazadla v zadní 
části vozítka, tedy za sedadly cestujících. 

Vstup do vozila byl přes přední vstupní 
dveře. Protože Heinkel nedisponoval paten-
tem pro teleskopický volant, byla proto řídíci 
tyč volantu pevně umístěna k podlaze vozu 
včetně ovládacích pedálů. Palubní deska 
pak měla běžné vybavení kontrolních pří-
strojů.
Heinkel byl v poslední fázi vybaven již 4 takt-
ním vzduchem chlazeným motorem s vý-
konem 15 PS. Chlazení motoru bylo reali-
zováno vířivým prouděným vzduchu v zadní 
motorové části bez nutnosti využití venti-
látoru. 
Tohoto typu se vyrobilo opět několik tisíc 
kusů. Bohužel náklady na využití leteckého 
Plexyskla (předchůdce dnešních polykar-
bonártů) prodražovaly vlastní výrobů, která 
později skončila obdobně jako u firmy Mes-
serchmitt s přechodem na nové výrobní 
programy. Klasická výroba automobilových 
skel a postup při výrobě nových typů karo-
sérií byly levnější, nežli tento krásný a este-
tický typ pojetí karosérie a vzduchem chla-
zeného motoru. 
Toto autíčko včetně vzduchem chlazeného 
motoru BMW (boxer) je muzejní chloubou, 
stejně tak i chloubou soukromých sbírek. 
A nyní přeskočíme zpět do Itálie k firmě 

Vespa, kterou dnes známe jako kvalitního 
výrobce skútrů. 
Firma Vespa jako tradiční výrobce skútrů 
a tříkolek otevřela další trh tentokrát s mož-
ností dodávek malolitrážního automobilu. 
Úkol to byl vcelku velmi nelehký, protože 
Vespa musela bojovat s prodejem svého 
vzduchem chlazeného motoru proti tra-
dičně zavedenému Fiatu Topolino. 

Vzniklo velmi pohledné kompaktní vo-
zítko pro 2 pasažéry s úložním prostorem 
za sedadly. Douválcový vzduchem chla-
zený motor Vespa 500 ccm včetně venti-
látoru nuceného chlazení motoru dával 
malému vozu s váhou do 800 kg velkou 
dynamičnost. 
Nelze podložit konkrétně, ale zlí jazykové 
tvrdí, že tento motor Vespa se stal základem 
motorického vybavení legendárních auto-
mobilů Fiat 500 a později Fiat 650 se vzdu-
chem chlazeným dvouválcem. Kdo ví, co se 
v té době v Itálii dělo. 
Bohužel, historie vývoje techniky je taková, 
že velcí pohltí ty malé, protože se cítí jimi 
ohrožení, zatímco těm malým nezbývá tolik 
volných finančních prostředků pro další 
vývoj k tomu, aby se dále udrželi na trhu. 
Proto byly a jsou tyto značky odkupovány 
konkurenty, kteří jejich Know-How převádějí 
pod svoji značku a často likvidují i podvě-
domí veřejnosti, které souvisí s původními 
značkami zboží. 

Další díly budeme věnovat poválečnému 
vývoji vzduchem chlazených automobilů 
v Anglii, Francii, Nizozemsku a samozřejmě 
v poválečném Československu. 
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