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Myšlenka zvětšení objemu vzdu-
chem chlazeného motoru pro 
potřeby nákladní dopravy byla 

sice logická, ale z hlediska praxe s ohledem 
na spotřebu nízkooktanového benzínu ko-
lem 100 l na 100 km bylo toto řešení zcela 
ekonomicky nereálné. (Pozn. autora: Vzpo-
meňme si na éru vojenských vozidel ZIL. 
Auto, jak se říká, jako kráva, avšak s malou 
průchodností v terénu , vybavené vodou 
chlazeným benzínovým motorem se spo-
třebou 100 l na 100 km. Zatímco konstruk-
téři Tatry takovéto myšlenky zavčasu z eko-
nomických důvodů opustili,  pováleční, či 
meziváleční konstruktéři v SSSR to pálili 
a konstruovali dále. Ostatně cena 1 l benzínu 
za pár kopějek nebyla v SSSR rozhodující. 
Hlavně, že to nějak jelo. Ono to jelo, ale 
nevhodnou konstrukcí odstupňování pře-
vodovky a redukčních stupňů se tento bum-
brdlíček s drapákovými pneu do terénu 
dokázal sám zahrabat nejen v blátě, ale i ve 
sněhu. Stačila tak 1 naše Praga V3S s tyčí, 
která tento kolos dokázala dostat opět do 
pohybu. Přesto tento ZIL dostal přezdívku 
„Zilíček“, protože byl na rozdíl od jiné vojen-
ské techniky vybaven nezávislým topením 
– tzv. bufíček, takže se v kabině mohlo vy-
spat i 8 vojáků za příjemné vnitřní teploty.
To snad byla jediná výhoda tohoto kolosu, 
přezdívaného také jako pojízdný hotel při 
cvičeních.) 
Při nedokončeném vývoji nového typu mo-
toru tak TATRA produkovala v meziválečném 
období a následně i válečném období pře-
devším vodou chlazené benzínové  čtyř-

válce osazené do typu TATRA 27 a později 
modernizovaný typ TATRA 27 B (všechny 
padly do rukou německého Wehrmachtu 
po okupaci Československa). Automobily 
byly vyráběny v období roku 1930 – 1941. 
Za toto období bylo vyrobeno více jak deset 
tisíc kusů tohoto provedení. 
Obdobou byla také TATRA 85, která měla 
především cílovou skupinu armádních uži-
vatelů. I tyto automobily v počtu více jak 
pět tisíc skončily po okupaci Československa 
v rukách Wehrmachtu.
Důležitým momentem ve vývoji však byla 
skutečnost, že tento benzínový čtyřválec 
byl cca v polovině 40 let zkušebně přepra-
cován do podoby vznětového motoru 
s vodním chlazením. Pro Tatrováky to byl 
velký krok k využití nafty jako úspornějšího 
paliva, která však motorům dodávala vyšší 
výkon oproti benzínovým motorům. 
Dnes už majitelům vznětových motorů mo-
hou tyto problémy připadat až archaické, 
protože sednou do automobilu, otočí klíč-
kem a startují jako u benzínového motoru 
(systém ISS,  o kterém budu hovořit v dalších 
částech seriálu o zapalování a žhavení). Si-
tuace v letech 1935 a dále však byla zcela 
jiná a konstruktéři se museli vypořádat s řa-
dou technických řešení. Připomeňme si jen 
část z těchto řešitelských rébusů. 
n  nafta díky krystalizaci parafínů v zimě 

zamrzala (neexistovala tzv. zimní nafta)
n  filtrace paliva byla realizována pomocí 

drátěných filtrů, které zachycovaly pouze 
velké nečistoty v palivu, nikoliv parafíny, 
které zanášely vstřikovací čerpadla

n  malolitrážní vznětové motory (s nižší 
kompresí) bylo možné vybavit drátovou 
žhavicí svíčkou, která po nahřátí uvedla 
motor do provozu

n  velké motory s vyšší kompresí však nebylo 
možné vybavit žhavicími svíčkami

n  malolitrážní vznětové motory se při po-
malé jízdě přehřívaly, zatímco při zvýšené 
rychlosti byly podchlazené, což vedlo ke 
kolísání výkonu motoru a spotřebě paliva

n  vodní chlazení těchto motorů nedávalo 
optimální teplotní průběh pro výkon 
motoru. Termostat byl nastaven na určitý 
stupeň teploty bez ohledu na stav teploty 
na chladiči motoru či bloku motoru. 

n  systém snímačů teplot se nacházel ve 
vývojových plínkách, doposud používaná 
relé pro různé účely nebyla schopna ob-
sáhnout nové technické požadavky pro 
regulaci spínání jednotlivých agregátů  

Těchto problémů při stavbě vznětových 
motorů však byla ještě celá další řada. Dů-
ležitým zjištěním při zkouškách byla 
skutečnost, že výkon vznětového motoru 
závisí na stabilní teplotní regulaci mo-
toru.  Zatímco u vodního chlazení bylo 
těžké regulovat rychlost toku vody v chla-
diči, stejně tak i rychlost stabilně poháněné 
vrtule ventilátoru, nebylo tedy možné 
 aktivně regulovat teplotní režim chodu mo-
toru při různém jízdním režimu, zatímco 
u vzduchové chlazení bylo možné  opětovně  
vyrovnávat tyto rozdíly. 
S ohledem na řadu konstrukčních řešení 
nového motoru se nebudu i s ohledem na 
rozsah článku zabývat detaily. Důležitá je 

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (13. díl)
Konstruktéři Tatry slavili úspěchy se vzduchem chlazenými motory nejenom na poli osobních 
automobilů, ale i při stavbě nákladních automobilů. Nad projekty na stavbu velkoobjemového 
benzínového vzduchem chlazeného motoru, určeného pro nákladní automobily  
v meziválečném období, postupně, ale jistě nabýval na váze projekt vzduchem chlazeného 
vznětového motoru s možností variabilní zástavby v různé dopravní a stavební technice.
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skutečnost, že na základě těchto poznatků 
se Tatra rozhodla pro novou, zcela ojedině-
lou konstrukci vznětového motoru se vzdu-
chovým chlazením. 
Vznikl tak koncept budoucí a legendární  
TATRY 111. 

Z uvedeného obrázku je patrné, že na dobu 
vzniku motoru to byla skutečně technicky 
vysoce propracovaná strojovna. Pomocí 
vývodu z klikového hřídele byly zde cent-
rálně umístěné náhony dalších agretátů. 
Toto technické řešení bylo opět na svou 
dobu unikátní, protože z jednoho náhonu, 
pomocí převodů bylo možné ovládat řadu 
zařízení. 
1. přes stálý převod otáček motorů dochá-
zelo k pohonu dvou obřích ventilátorů 
vzduchu, které hnaly studený nasátý vzduch 
kolem kapotovaných válců, dále kolem 
bloku motoru až k olejové vaně a dále k pře-
vodovce a rozvodovce. Ohřátý vzduch byl 
odváděn přes usměrňovače teplého vzdu-
chu pod automobil.
2. činnost nasávacích ventilátoru dále zvý-
šila proudění vzduchu pod kapotou motoru. 
Docházelo ta k aktivnímu chlazení palivo-
vého čerpadla, dále filtru paliva a vzduchu 
včetně dynama, později alternátoru. 
3. Systém cirkulace vzduchu pod kapotou 
současně přispíval i k termoregulaci vzdu-
chu nasávaného pro vznět paliva. 
Původní pohon ventilátorů byl řetězový. 
Současný obrázek uvádí již verzi pohonu 
s klínovými řemeny. Nicméně na velmi malé 
prostoru pro zástavbu motoru byly umís-
těny všechny nutné agregáty včetně motoru 
o kubatuře 14.800 cm3, který dával v té 
době úctyhodný výkon motoru  210 HP při 
možnosti dalšího použití terénních vymo-
žeností podvozku Tatra. 

Opět geniální myšlenka konstruktérů Tatry. 
Kapota motoru byla opatřena regulovatel-
nými průduchy (dnes se tomu říká žaluzie, 
které bylo možné ovládat přímo z kabiny 
vozu pomocí táhel (tzn. čelní, boční i horní). 
Řidič tak mohl dle jízdního režimu i přímo 
ovlivňovat a zvyšovat výkonnost chlazení 
motoru a jednotlivých spražených agregátů. 

Technici při konstrukci kabiny pamatovali i 
na její ventilaci. Okna čelní kabiny byla ne-
zvykle zkosená – 25°. Kabina a okna tak 
zvětšovaly aerodynamický odpor, který však 
byl mnohonásobně vyvážen rychlou cirku-

lací vzduchu v kabině. Přední okna byla 
výklopná a zajišťovala tak zrychlené ochla-
zení kabiny. V zimním období současně 
nedocházelo k zamrzání čelního skla, které 
bylo ofukováno ventilátorem , či dodateč-
nou vyhřívací spirálou. 
Je třeba poznamenat, že Wehrmacht zdatně 
využil tohoto technického řešení během 
2. světové války. Sklopená okna v tomto 
úhlu totiž neodrážela zrcadlově sluneční 
paprsky ze skel kabiny (na rozdíl od jiných 
nákladních vozidel). Tatrovky se tak velmi 
často vyhnuly leteckým útokům spojenců, 
kteří je zaznamenali prakticky až při těsném 
přeletu letounu nad vozidlem. Když se vra-
celi ke zpětnému útoku, bylo vozidlo již 
mimo původní oblast díky vysoké pohybové 
rychlosti v terénu. 
Tento vzduchem chlazený vznětový agregát 
dosahoval za války špičkových výkonů. Toto 
těžké nasazení se dále promítlo po válce do 
dalších inovací, které vedly nejen ke zlepšení 
výkonu tohoto typu motoru, ale i ke vzniku 
nových typů dnes již legendárních vozidel 
Tatra 138 a Tatra 148..
I přes vynikající výkony měl tento motor 
jednu nevýhodu. Těžko se mu startovalo při 
teplotách pod 20°C. (podotýkám – neexis-
tovalo předehřívání nasávaného vzduchu 
– tedy plamenné žhavicí svíčky, neexistovalo 
předehřívání paliva, resp. předehřívání pa-
livových filtrů. Jedinou z možností byla 
startovací klika, či agregát, který motor roz-
točil. (při opětovných startech docházelo 
totiž k rychlému vybití startovací baterie, 
které technicky odpovídaly i úrovni dané 
doby). Startovaní pomocí kliky i přes pře-
vody bylo vzhledem k vysokému kompres-
nímu poměru dosti fyzicky náročné. Star-
tovací agregát si však s tímto problémem 
lehce poradil. 
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Na tomto obrázku je pouze jeden 
z dochovalých exeplářů Tatry 111 v požárním 
provedení, které se podařilo českému sběrateli 
Tater 111 zpět přivést do ČR pro renovaci 
a uchování technické kulturní památky. 

Tento obrázek představuje Tatru 111 po 
renovaci s detaily ovládání žaluzií chladicího 
systému

Detajlní záběr otevření žaluzií chladícího 
systému Tatra 111 – čelní náporové klapky 
a horní odvětrávací klapky v systému 
vzduchového chlazení vozidla


