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Pokud netušíte, tak odpověď je jasná. 
Je to Know How českých konstruk-
térů v meziválečném období, které 

napříč Evropou zakořenilo u řady výrobců 
vzduchem chlazených motorů automobilů. 
Nyní již bude vaše odpověď jednoznačná. 
Ano, je to TATRA a kolektiv konstruktérů, 
který se zabýval vývojem vzduchem chla-
zených motorů, ale i vývojem moderních 
proudových karosérií. Takže řeč bude nej-
prve o českém zlatu TATŘE.
 Začneme u konstruktéra pana Hanse Led-
winky, který byl u zrodu páteřového nos-
ného rámu TATRA v kombinaci se vzduchem 
chlazeným motorem (plochý vzduchem 
chlazený dvouválec boxer o objemu 1056 
ccm). Nacházíme se v roce 1923, kdy vznikla 
první série vzduchem chlazených vozidel 
TATRA 11. (v této době neexistovalo VW a fa 
Porsche byla angažována v  jiném sorti-
mentu). Přestože Tatra nejprve používala 
ztrátové vodní chlazení motorů a později 
zavedla licenční výrobu vodou chlazených 
motorů, které byly těžké a drahé, rozhodlo 
se vedení Tatry investovat kolem roku 1920 
nemalou částku do vývoje nového vlastního 
motoru, který by byl lehký, výkonný a vzdu-
chem chlazený. 
Tak vznikl malý, vcelku lehký vzduchem 
chlazený motor (boxer) s rozvodem OHV 
s výkonem 12 koní se spotřebou kolem 7-10 
litrů paliva na 100 km. Karosérie vozu byla 
vcelku velmi lehká, takže váha vozu dosa-
hovala pouhých 680 kg, přestože se často 
jednalo o kovářskou práci. Karosérie vozu 
byla dřevěná s ocelovými výztuhami pota-
žená plechem. 

Kapotáž motoru včetně předních blatníků 
byla však zhotovena z kvalitního ocelového 
kovaného plechu, který ochraňoval sou-
časně motorovou jednotku proti poškození 
v případě čelního nárazu. Tatra 11 tak byla 
schopna dosáhnout maximální rychlosti 70 
km v hodině. 
Tuto koncepci konstrukce čelní kapoty si 
Tatra zachovala po dlouhou dobu a byla 
využívána u řady dalších typů, kdy byly do 
vozů montovány 4-válcové vzduchem chla-
zené motory. 
Jednou z nejtěžších částí automobilu tak 
bylo víko kapoty včetně blatníků, jejíž váhy 
se pohybovala kolem 70 kg. Nebylo tak až 
jednoduché zdvihnout tuto kapotu a are-
tovat ji na 2 tyče tak, abychom se dostali 
k motorové jednotce. Na rozdíl od součas-
ných trendů, kdy automobily v přední části 
potřebují co nejvíce deformačních zón pro 
pohlcení kynetické energie, v té době se 
konstruktéři touto otázkou nezabývali. Au-

tomobil nebyl levnou záležitostí, takže 
ochrana motorové jednotky byla na před-
ním místě. 
Jako malý kluk si vzpomínám v Praze na 
několik kolizí automobilů různých značek 
se starými Tatrovkami. Věřte, nevěřte, ale 
kovářské dílo Tatry vždy při tomto střetu 
zvítězilo. Např. boční střet Tatry 30 se Ško-
dou 1000 MB skončil s rozpáranou karosé-
rií škodovky, zatímco Tatrovka měla utržený 
držák blatníku a ohnutý blatník. Obdobně 
skončily při střetech např. Moskvič 401, či 
Volha 21, která byla tehdy považována za 
tank silnic. 
Genialita této koncepce vzduchem hlaze-
ného motoru spočívá v tom, že po uzavření 
kapoty motoru docházelo k silnému prou-
dění vzduchu pod oběma blatníky, kde do 
tohoto prostoru byly umístěny oba válce. 
Toto proudění vzduchu bylo dále zvýšeno 
podtlakovým prouděním vzduchu pod mo-
torovou vanou, které současně velmi inten-
zivně ochlazovalo olej v motorové vaně.  
Průduchy v čelní kapotě odváděly teplý 
vzduch z horní části motorového prostoru. 
Tím byla i eliminována možnost přehřátí 
motoru i ve velmi teplém počasí. Takto kon-
struovaná motorová jednotka nepotřebo-
vala další ventilátor, se kterým  se setkáváme 
v dalších konstrukcích vzduchem chlazených 
motorů.
V tomto směru hovoříme o tzv. náporovém 
chlazení, které Tatra využívala řadu let pře-
devším pro osobní automobily. Tato kon-
cepce Tatry byla následně převzata řadou 
dalších výrobců vzduchem chlazených mo-
torů. Poznatky z charakteristiky chlazení 

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (9. díl)
I když VW Brouk či Porsche jsou světovými legendám, o kterých bylo napsáno mnoho článků 
a technické literatury, je na tomto místě nutné trochu odbočit a položit si jednu otázku. Kdo stál na 
počátku tohoto technického vývoje a převzetí dlouholetých zkušeností z technického vývoje 
vzduchem hlazených motorů? Bylo to VW, Porsche či někdo jiný? 

Obrázek kapoty motoru včetně blatníků 
a vzduchem chlazený dvouválec – boxer
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motorů typu boxer pak následně využívaly 
i firmy Zünddap či BMW. 
Tato pozitiva využily i následné modernější 
série Tatry 12 a další mezitypy až po další 
legendu T 57. Tentokrát se již jednalo o čty-
řválcové provedení. Konstrukce stavby 
podvozku a motoru byla prakticky zacho-
vána. Avšak s ohledem na vyšší výkon mo-
toru bylo nutné přistoupit k intenzivnějšímu 
procesu chlazení, tentokrát již s ventiláto-
rem. Kombinace řešení  náporové chlazení 
válců s možností celkového dochlazování 
motoru přes ventilátor umožnila zvýšení 
výkonu motoru a snížení spotřeby paliva. 
Toto technické řešení vyžadovalo i změnu 
masky kapoty. Zatímco předcházející typy 
měly čelní stranu kapoty ve tvaru šípu uza-
vřenou, nová Tatra 57 nabídla novou přední 
otevřenou mřížkovou kapotu pro sání čel-
ního vzduchu pro ventilátor. Na první po-

hled v té době tak bylo možné si vzduchem 
chlazenou Tatru zaměnit za motor chlazený 
vodou. 

Automobilka Tatra se tak dostala ve 30-tých 
letech na technickou špičku výrobců vzdu-
chem chlazených motorů, která byla garan-
tována zkušeností a výrobou automobilů 
v tisícových sériích. 
Poznatky se vzduchem chlazenými motory 
se pak dále promítly nejen ve vývoji nových 
typů osobních automobilů, ale především 
ve vývoji vzduchem chlazených motorů pro 
nákladní automobily a železniční techniku. 
Tatra se však v meziválečném období an-
gažovala i ve stavbě letadel.  Není proto 

divu, že se Tatra stala velmi cennou kořistí 
pro nacistické Německo, které ji intenzivně 
využívalo pro stavbu bojové techniky bě-
hem 2. světové války.  

A nyní si opět položme již danou otázku. 
Kde bylo VW a Porsche ve 30-tých letech ? 
Oba projekty upřednostňovaly umístění 
motoru v zadní části s náhonem na zadní 
kola. Toto technické řešení však představo-
valo zásadní změnu termodynamiky ochla-
zování motoru v zadní části vozidla. Mož-
nosti náporového chlazení  tak byly 
minimalizovány, existovala možnost pod-
tlakového chlazení vzduchem proudícím 
pod automobilem a dostatečná ventilace 
vzduchu uvnitř motorového prostoru po-
mocí ventilátoru. 

O těchto technických otázkách se však zmí-
níme až v další části našeho seriálu.

Zpracoval Ing. Karel Horejš IHR Autodíly, 
technická knihovna IHR Autodíly, foto web.  
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