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V znik samostatného Českosloven-
ského státu v roce 1918 a uznání 
jeho statusu v mezinárodním mě-

řítku znamenal velké vítězství národů a sku-
pin, žijících v tomto teritoriu, na druhé straně 
přinesl řadu ekonomických problémů sou-
visejících s rozvojem hospodářství nového 
státu. České a moravské země po roce 1918 
disponovaly solidním výrobně technickým 
základem a logistickou infrastrukturou. Slo-
vensko a Zakarpatská Rus byly především 
agrární a surovinovou základnou většinou 
bez infrastruktury. Proto bylo nutné pro fun-
gování nové republiky zajistit především 
stavby nových železnic, elektrifikaci oblastí, 
výstavbu nových hospodářských center 
a zpracovatelského průmyslu surovinových 
základen. 
Logicky tak tyto oblasti nedisponovaly ani 
kvalifikovanými pracovními silami, které by 
bylo možné ihned zapojit do vývoje nové 
průmyslové základny. Proto základ rozvoje 
lehkého i těžkého strojírenství spočíval v Če-
chách a na Moravě. Nicméně základ výroby 
leteckých vzduchem chlazených motorů se 
datuje v Čechách již dříve, tedy před přícho-
dem I. Světové války. 
V roce 1911 založil pan Josef Walter v praž-
ských Jinonicích továrnu Walter Motors a. s., 
která byla z počátku zaměřena na výrobu 
automobilů značky Walter. Počátek výroby 
byl založen na licenčních vodou chlazených 
motorech Fiat, které se uplatnily např. v mo-
delu Hispano. Od tohoto základu se pak 
odvinul vývoj vlastních motorů pod značkou 
Walter a to nejen v oblasti vodou chlazených 

motorů, ale především vzduchem chlazených 
motorů. Automobilka Walter vyráběla auto-
mobily až do roku 1954, kdy  byla její výroby 
z rozhodnutí státních a stranických orgánů 
zastavena. Je třeba poznamenat, že po roce 
1948 a znárodnění výrobních kapacit byl 
továrna přejmenována na Motorlet státní 
podnik Jinonice. Ale to je již další historie. 
Obdobně jako u výroby automobilů nakou-
pila fa Walter Motors předválečnou licenci 
pro výrobu hvězdicových leteckých motorů 
BMW. Jednalo se o starší konstrukci leteckého 
motoru, který však poskytl firmě v počáteč-
ním rozvoji dostatek technických a kon-
strukčních znalostí pro budoucí vývoj vlast-
ního leteckého motoru. 
V roce 1920 na základě rozhodnutí MO ČR 
byla přijata koncepce vyzbrojení českoslo-
venské armády vlastní vyráběnou technikou. 
Tato koncepce však souvisela i s dalším urych-
leným rozvojem Československých aerolinií, 
tedy výrobou letadel pro osobní dopravu 
a přepravu nákladů. (poznámka autora – po 
současných mimořádných volbách se jedná 
až o éterickou skutečnost, kdy se dvě zcela 
rozdílná ministerstva dohodla o společném 
postupu. Že by se něco podobného mohlo 
opakovat? Jedna výjimka byla při stavbě 
dálnice a rychlostních komunikací, kdy za 
socialismu mohli být tyto komunikace vyu-
žity jako náhradní přistávací plocha pro le-
tadla.)
Nezávisle na tomto rozhodnutí realizovala 
fa Walter svůj nový vlastní vývoj leteckých 
motorů včetně zástaveb do draků a letových 
zkoušek. 

Motor o zdvihovém objemu 5.195 ccm s roz-
vodem OHV o velmi malé váze kolem 103 kg 
disponoval vysokým výkonem 75 HP při 
vzletu a stabilním výkonem 60 HP v letové 
hladině. Psal se rok 1923 a tyto motory byly 
již osazeny špičkovou technologií uložení 
krátkého klikového hřídele do válečkových 
ložisek (doposud byla užívána pouze kulič-
ková ložiska), která snižovala jednak celkovou 
váhu motoru, ale i olejové náplně, protože 
byla mnohem menší a spolehlivější ve vý-
konu. V prvopočátku byl tento typ motorů 
zastavěn draků dvouplošníků. Tyto výběhové 
konstrukce draků však byly pomalé vzhledem 
k aerodynamice, nicméně posloužily k vý-
cviku nových pilotů. 
Přednosti a výkon tohoto motoru se však 
projevily teprve po zástavbách do tzv. dol-
noplošníků, kde se prokázaly možnosti vyu-
žití těchto motorů pro maximální rychlosti 

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (14. díl)
Z hlediska zaměření naší profesní činnosti se často soustřeďujeme pouze na automobily, v lepším 
případě na problematiku motocyklů. Proto si někdy ani neuvědomíme, jaký velký potenciál mělo 
poválečné Československo v nasazení vzduchem chlazených motorů v další dopravní technice. 
Tentokrát budeme hovořit o využití vzduchem chlazených motorů v letecké technice.

Letecké motory

Pětiválcový hvězdicový motor Walter NZ 60 
vlastní konstrukce (více informací o konstrukci 
hvězdicových motorů získáte z Učebnice pro 
řidiče automobilů 3. vydání nebo Příručka pro 
řidiče a opraváře automobilů 4. vydání 2. díl)



Autoservis 11/2013 65

Pro praxi

65

letadel, stejně tak i pro akrobatické létání. 
Uvedené kvality tohoto motoru tak daly 
vzniku dalším novým typům motoru Walter, 
které byly běžně zaváděny do sériové výroby 
letadel. 
Kromě příznivého koeficientu váha motoru/
výkon v HP byla u těchto motorů jednoduchá 
zástavba do draku a vysoká spolehlivost. 
Výhodnou tohoto hvězdicového motoru bylo 
kvalitní náporové vzduchové chlazení všech 
válců tlakem vzduchu od pravotočivé vrtule. 
Pozdější nevýhoda těchto motorů (tedy 
obecně hvězdicové konstrukce leteckého 
motoru) se projevovala ve zhoršení aerody-
namiky letounu a snížení dosahované rych-
losti letounu. Proto došlo v pozdějším období 
ke změně konstrukce vzduchem chlazených 
motorů z hvězdicového uspořádání na řa-
dové, kde čelo jednomotorového letounu 
mělo již aerodynamické tvary obtoku draku. 
Obdobný trend byl využit i u vícemotorových 
letounů s aerodynamickou kapotáží řado-
vého motoru.
Velmi příznivě se projevila spolupráce mezi 
Walter Motors a leteckou továrnou AVIA 
Praha. V roce 1923 postavila AVIA sportovní 
letoun BH 5 se zabudovaným vzduchem 
chlazeným motorem NZ 60.

Tento letoun hned v roce 1923 získal cenu 
Belgického krále a cenu Prezidenta republiky 
ČSR. V tomto okamžiku se začala již o Avii 
a motory Walter zajímat i armáda. 
Motor  NZ 60 byl dále zdokonalován. Vznikl 
tak typ NZ 85 se zvýšeným výkonem. Přestože 
BH 5 dosahovala na tu dobu slušnou průměr-
nou rychlost kolem 135 km/hod., konstrukce 
hvězdicového nekapotovaného motoru sni-
žovala rychlost a aerodynamiku letounu. 
(Příkladem může být např. také dvouplošník 
AN 3 přezdívaný Andula s velmi pomalým 

letem, který se kvůli této vlastnosti používal 
k výcviku parašutistů či snímkování terénu)
Hvězdicové motory Walter Jupiter byly ještě 
použity např. pro po konstrukci třímotoro-
vého bombardéru Avia F-1X, dále v roce 1935 
dvoumotorového bombardéru Aero A-304, 
kde pohon zajišťovaly dva motory devítivál-
cové hvězdicové motory Walter Super Castor
Koncem třicátých let se další vývoj soustře-
ďuje především do řadových vzduchem 
chlazených motorů v provedení čtyřválec 
nebo šestiválec. 

Tato řada motorů byla nazvána Minor, Major 
a Mikron. Jednalo se o zcela nový typ motorů 
opět s klikovým hřídelem uloženým ve vá-
lečkových ložiscích. Motory byly malé, lehké 
a s dostatečným výkonem. Byly využívány 
pro dřevěné nestavitelné vrtule. Počátky 
vývoje řadových motorů však nebyly jedno-
duché, protože první dva válce byly zpočátku 
podchlazené, zatímco ostatní válce se pře-
hřívaly. Technické řešení se však našlo pomocí 
směrovacích klapek v kapotáži motoru 
a usměrňovaly tak množství proudícího chla-
dícího vzduchu k válcům motoru a olejové 
vaně. 
Po okupaci ČSR je továrna nucena vyrábět 
pro Německo a to jak svoje motory, stejně 
tak i licenční motory německé provenience. 
Během osvobozování Prahy nebyla na štěstí 
továrna zasažena bombardováním, takže 
výroba leteckých motorů mohla být rychle 
obnovena pro obnovu hospodářství. 
Druhou továrnou,  která měla vliv na vývoj 
vzduchem chlazených motorů byla opět 
TATRA. Tatra nastoupila do letectví až v roce 
1334, i přes probíhající hospodářskou krizi 
to bylo však dobré období období pro rozvoj 
leteckého průmyslu. První motory, které  Tatra 
zastavovala do letadel byly zpočátku z li-

cenční výroby, nebo z výroby AVIE či Walter 
Motors. 
Základem pro vlastní vývoj motorů byl pů-
vodně čtyřválcový motor HIRTH HM 504, na 
jehož základě došlo k vývoji vzduchem chla-
zených tatrováckých motorů řady T 100. 
Tatra přímo nastoupila do výroby řadových 
čtyřválcových invertních motorů o objemu 
3,9 l a přeskočila vývoj hvězdicových motorů. 
Zajímavým motorem se stal vzduchem chla-
zený dvouválec (typu boxer) o objemu 0,8 l 
s výkonem 14 kW, který byl určen pro moto-
rové kluzáky s označením T 101. 
Bohužel, další vývoj motorů T 102 (malý čtyř-
válcový řadový motor o výknu 44 kW) byl 
přerušen okupací ČSR. Po okupaci stejně tak 
jako v automobilové branži musela Tatra 
vyrábět pro Německo. Projekt však nezapadl 
a po válce byly tatrovácké zkušenosti použity 
při vývoji motoru Walter 2LR, který se dostal 
do sériové výroby. Poznatky a zkušenosti byly 
poté využity i při konstrukci dvoumotoro-
vého letounu Z 20 ve Zlínské letecké společ-
nosti. 
Tatra se svými letadly a motory dosáhla řadu 
mezinárodních úspěchů a rekordů např. do-
sažení nejvyšší letové hladiny 7113 m pro 
dvoumístný cestovní stroj, či 7470 m pro 
jednomístný stroj nebo dálkový let bez me-
zipřistání Praha-Chartúm 4340 km.  
Že to byla konstrukčně vyspělá letecká tech-
nika svědčí i následující obrázek letounu 
Tatra 101.2

V dalším pokračování se zaměříme na využití 
vzduchem chlazených motorů Tatra v želez-
niční technice. 
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