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Je třeba si uvědomit, že v tomto ob-
dobí neexistovaly žádné zkušební 
stolice, aerodynamické tunely či další 

testovací zařízení, která jsou dnes běžně 
používána. Celý vývoj tak byl založen na 
myšlence systému nového typu chlazení 
a dále pokusech a omylech, které při kon-
strukci vznikaly. Proto klobouk dolů před 
těmito konstruktéry, kteří měli k dispozici 
pouze rýsovací prkno a logaritmické pra-
vítko. Ostatní záviselo na jízdních zkouš-
kách na daném zkušebním okruhu, kdy 
byla sledována teplota motoru, oleje 
a jeho výkon. K tomuto přispívala i zkuše-
nost zkušebních řidičů a dále intuice kon-
struktérů. 
První motory byly zkonstruovány bez vě-
tráku s myšlenkou, že  podtlakové víření 
vzduchu pod kapotou motoru bude do-
statečně intenzivní k tomu, aby dokázalo 
uchladit válce, blok motoru včetně oleje. 
Tento motor dosahoval požadovaný výkon 
v zimním období, ale za zvýšených okol-
ních teplot docházelo ke ztrátám výkonu 
a přehřívání motoru. Nechráněné hlavy 
válců se zanášely i nečistotami, takže i zde 
docházelo ke snížení výkonu chlazení. 
Pro odstranění těchto problémů byl na 
zadní přírubu motoru vřazen kapotovaný 
ventilátor, který nejen podsával a urych-
loval proudění vzduhu pod motorem, ale 
současně i tlačil vzduch potrubím k hla-
vám válců, které byly za účelem dokona-
lejšího proudění vzduchu kapotovány 

včetně vnější ochrany proti znečištění. 
Současně část vzduchu z ventilátoru ofu-
kovala i vrchní část motoru, takže touto 
technickou úpravou došlo k ofukování 
motoru prakticky ze všech stran. 
Systém zadního podsávání vzduchu však 
ztrácel svojí účinnost u motorů s vyšším 
obsahem a výkonem. Proto bylo nutné 
změnit konstrukci přední kapoty pro 
přímý přístup náporového vzduchu. Ven-
tilátor se současně přemístil do přední 
části motoru. Zrychloval nasávání vzduchu 
z čela kapoty, který byl pomocí potrubí 
a kapotáže rozváděn přímo k jednotlivých 
částem motoru. 
Rychlost otáček ventilátorů byla přímo 

úměrná otáčkám motoru. Neexistovala 
žádná viskospojka, respektive termostat, 
který by upravoval rychlost  otáček v zá-
vislosti na teplotě  motoru. Tyto techno-
logie přišly až později. Vzduchem chlazené 
motory byly tak velmi jednoduché a spo-
lehlivé. Startovaly bez problémů za každé 
teploty. Určitou nevýhodou byla jejich 
vyšší hlučnost, která se zejména projevo-
vala do doby, kdy motor ještě nedosáhl 
provozní teploty.
V meziválečném období (cca od roku 
1931) pokračovala TATRA na vývoji nových 
motorů, stejně tak i na aerodynamickém 
provedení karosérie s umístěním motoru 
vzadu  a pohonem zadních kol. Tentokrát 

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (10. díl)
I když TATRA dosáhla v meziválečném období maxima v oblasti vzduchem chlazených motorů, 
nejednalo se v žádném případě o jednoduchý vývoj. Přestože konstruktéři navrhovali moderní 
konstrukce motorů, byli stále omezeni technologickou stránkou výroby bloku motorů, hlavy válců 
nebo převodových skříní, které byly většinou vyráběny jako opracované odlitky z šedých  slitin.  
Tyto materiály dodávaly sice motoru jeho robustnost a záruku dlouhé životnosti, na druhé straně 
akumolovaly v sobě velké množství tepla, které bylo nutné účině a rychle odvádět z motoru. 
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byl již k dispozici aerodynamický tunel, 
kde bylo možné optimalizovat nejen tvar 
moderní proudnicové karosérie, ale i pří-
vody vzduchu pro chlazení motoru. 
Autorem projektu byl Hans Ledwinka, 
který v té době úzce spolupracoval s Fer-
dinandem Porsche. Projekt byl nazván 
jako Tatra V 570. Již z tvaru karosérie mů-
žeme najít řadu shodných prvků s budou-
cím  a legendárním VW – brouk. Tento vůz 
měl být levný a dostupný střední třídě 
obyvatelstva. Karoserie byla vyrobena ze 
dřeva a následně oplechována O pohon 
se staral vzduchem chlazený dvouválcový 
motor – boxer o objemu 854 ccm. Motor 
byl vybaven velkým větrákem, ke kterému 
byl vzduch přiváděn dvěma bočními ot-
vory v zadní horní části karosérie. Motor 
byl pro studený start vybaven sytičem, 
který ovládal i škrtící klapku přívodu chla-
dícího vzduchu. Došlo tak k rychlejšímu 
zahřátí motoru, snížení jeho hlučnosti 
a snížení spotřeby paliva. Bohužel zůstalo 
pouze u prototypu. Přesto poznatky z této 
konstrukce byly cenné a důležité pro vývoj 
dalších typů motorů a karosérií. Uvedený 
exemplář je vystaven v muzeu TATRY 
v Kopřivnici.  
Prototyp T V 570 však nastartoval vývoj 
čtyřválcového vzduchem chlazeného mo-
toru, opět umístěného vzadu, tentokrát 
s typovým označením T 97. 

Pokud jsou dobové údaje správné tak mo-
tor měl obsah 1495 ccm a byl schopen 
celokovovou karoserii vozu rozhýbat až 
do rychlosti 110 km za hodinu při prů-
měrné spotřebě kolem 10 litrů paliva. 
V průběhu seriálu jsem  položil filosofic-
kou otázku, kdo byl dříve a lepší ve vývoji 
vzduchem chlazených motorů a proudni-
cové karosérie. A napsal jsem Tatra. Ano 
Tatra 97 byla nejvážnějším konkuretem 
pro další dosud neukončený vývoj tzv. 
„lidového vozu –Volkswagen“, na který 
před vznikem 2. světové války občané 
Německa skládali zálohy. Vozu se však 
nikdy nedočkali s ohledem na vznik vá-
lečného konfliktu. Složené peníze u bank 
pak byly použity pro protřeby válečné 
výroby. Tatru tak zasáhla další rána, ten-
tokrát v politickém diktátu po Mnichově. 
Jakmile němci obsadily ČR,  zastavili vý-
robu Tatry 97. Systém Tatry, chlazení mo-
toru včetně konstrukčních prvků motoru 
byly použity pro válečnou výrobu KDF.
Sám Ferdinand Porsche následně přiznal, 
že pro urychlení výroby byly bez úhrady 
licenčních práv použity konstrukční prvky 
Tatry ve prospěch výroby bojových vozi-
del. Spor probíhal až do 60-tých let minu-
lého století, kdy SRN muselo uhradit ne-
malou částku za neoprávněné využití 
patentů a chráněných vzorů. Tyto skuteč-
nosti se moc na veřejnost nedostaly, pro-
tože byly zahrnuty do tzv. balíku reparací. 

Po roce 1945 Tatra výrobu neobnovila, 
protože byla zde poptávka po vozech 
s větším obsahem, resp. po reprezentativ-
ních limuzínách, do jejichž vývoje Tatra 
investovala již v předválečném období 
velké peníze. 
Po znárodnění výrobních kapacit našeho 
automobilového průmyslu po roce 1948 
bylo rozhodnuto o podpoře výroby značky 
Škoda, likvidaci výroby automobilů  JAWA, 
Avie, Pragy, ale i dalších značek.  S ohle-
dem na historii to byla velká škoda, pro-
tože T 97 byla i v padesátých letech stále 

technicky nadčasovým automobilem. 
Vraťme se však k dalšímu meziválečnému 
vývoji. Technické řešení prototypu T V 570 
však položilo základ pro konstrukci vel-
kého vozu s progresivní proudnicovou 
a  tentokrát již plně kovovou karosérií. 
Tento projekt byl označen jako T 77. Ten-
tokrát se již jednalo osmiválcový vzdu-
chem chlazený motor o objemu 3378 ccm. 
Chlazení motoru zajišťovaly dva axiální 
ventilátory se stálým pohonem, které tla-
čily chladící vzduch kolem kapotovaného 
motoru. 

V dalším seriálu se budeme věnovat dal-
ším typům vzduchem chlazených motorů 
Tatra pro osobní vozidla. 

Zpracoval: Ing. Karel Horejš, dobové 
materiály muzeum Tatra Kopřivnice, 

Wikipedia a Encyklopedie osobních vozů 
1945-1975

Pohled do motorového prostoru Tatry 97 
s progresivním náhonem jedním řemenem pro 
pohon dynama a větráku

Čelní maska a tvar karosérie velmi připomínají 
tvary karosérie VW Brouk, stejně tak i 
konstrukční řešení chlazení motoru. 

Dobová fotografie vzduchem chlazeného 
motoru T 77 s násobným řemenovým 
rozvodem pro pohon větráků, dynama 
a palivové pumpy.


