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Konstrukčním řešením a výrobou byla 
pověřena továrna TATRA. Tak vznikal 
dnes již legendární motoráček, který 

byl označen řadou M 131.1. Mezi železničáři 
a občany si vysloužil krásnou přezdívku 
„Hurvínek“ nebo „Hurvajs“. Úvodem musím 
poděkovat všem nadšeným lidem, kteří tyto 
historické památky udržují v provozuschop-
ném stavu a pořádají nostalgické jízdy 
těchto historických kolejových vozidel. Bez 
jejich pomoci by tento článek neměl tu pra-
vou vypovídací hodnotu.
Pro pohonnou jednotku byl zvolen v té 
době již osvědčený vzduchem chlazený 
vznětový dvanáctiválec s usprořádáním 
válců ve 2 řadách ve tvaru V a sklonem 75° 
o objemu 14,8 l. Tento motor dával běžný 
výkon 210 HP s vysokým kroutícím momen-
tem, který byl nutný pro pohyb nákladního 
automobilu v terénu, na silnici a pro překo-
návání výškových  silničních rozdílů. Pro 
potřeby železniční dopravy byl tento motor 
prakticky předimenzován,  protože výškové 
převýšení na železničních tratích je počítáno 
v několika promile. Proto byl výkon motoru 
snížen na 160 HP s omezením maximálních 
otáček motoru na 1600/min. Tím bylo do-
cíleno menší zatížení a opotřebování 
 motoru, kde se počítalo s minimálním pro-
jezdem 1. milionu km. S ohledem na zabu-
dování motoru do podlahy vozidla a ne-
možnosti přímého náporového chlazení, 

byl motor vybaven ještě přídavným chladi-
čem oleje. 

Chlazení obstarávaly opět dva mohutné 
ventilátory, které nasávaly studený vzduch 
z vnějšku karosérie vagonu. Studený ofu-
kovaný vzduch byl pak tlačen na motor 
a jeho části, tentokrát bez speciální kapo-
táže  (opláštění motoru)  Cirkulaci vzduchu 
nad motorem zajiš´toval jednak horní kryt 
motoru, který byl umístěn v prostoru pro 
cestující pod sedačkami, a dále částečná 
spodní kapotáž motoru pod vozidlem, která 
usměrňovala současně výstup teplého 
vzduchu od motoru ve spodu karosérie 
vagonu. Přístup čerstvého studeného vzdu-
chu zajišťovaly boční zamřížované vzduš-
níkové otvory v karosérií vagonu. (toto ře-

šení sání studeného vzduchu bylo později 
uplatněno i u autobusů, které mají motor 
umístění vzadu za zadní nápravou s bočním 
sáním studeného vzduchu) 

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (15. díl)
Velmi zajímavou a důležitou aplikací bylo využití vzduchem chlazených motorů TATRA 
v železničních vozidlech.  Systém vysoce výkonného ventilátorového chlazení motoru umožňoval 
jeho zástavbu do kolejových vozidel i bez přístupu čelního náporového vzduchu,  jak jsme byli 
zvyklí u osobních a nákladních vozidel, přestože pojezdové rychlosti těchto vozidel dosahovaly 
maximální rychlosti 60 km za hodinu. Na přelomu let 1947/48 vzneslo tehdejší Ministerstvo 
železnic svůj požadavek na výrobu motorového kolejového vozidla poháněného vzduchem 
chlazeným motorem s přímým řazením rychlostí určeným pro provoz na vedlejších tratích. 

Vzduchem chlazené motory TATRA  v železniční technice

Boční pohled na M 131.515 ve střední části 
karosérie vagónu je umístěn zamřížovaný sací 
vzdušníkový otvor pro přístup studeného 
vzduchu k motoru. Přední menší mřížka je 
určena přívodu vzduchu k topení.

Detail jednoho ze dvou ventilátorů se zdvoje-
ným klínovým řemenem, který z centrální ře-
menice  poháněl oba ventilátory. Uvedený ob-
rázek uvádí již modernější provedení pohonu 
ventilátoru motoru, původní pohon byl zajišťo-
ván řetězy. (řetězový pohon byl velmi hlučný, 
rozvod klínových řemenů však vyžadoval iden-
tickou vnitřní délku obou klínových řemenů 
tak, aby napínák řemenice zajišťoval optimální 
přenos síly na větráky.

Detail motoru Tatra 301 -  hlavy válců s přímým 
vstřikem paliva přes centrální palivové 
čerpadlo. Válce byly konstruovány ve dvou 
řadách po šesti, protilehle ve tvaru V 
a vzájemném sklonu 75°. 
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Točivý moment motoru je přenášen na pře-
vodovou skříň třílamelovou suchou spojkou 
s pneumatickým ovládáním. Převodovka 
značky Mylius je plně synchronizována. 
Přenos kroutícího momentu je z převodovky 
přenášen krátkým kardanovým hřídelem, 
který vede do mezinápravové převodovky 
a dále na zadní poháněné soukolí vagonu. 
Mezinápravová převodovka umožňuje 
změnu jízdy vpřed a vzad.  Vřazení této me-
zinápravové převodovky umožňovalo, že 
Hurvínek se nemusel otáčet a mohl jezdit 
oběma směry, tedy táhnout i tlačit. Toto 
byla velká výhoda při manipulačních jízdách 
zejména na malých nádražích.
Hurvínek převzal i vzduchové brzdy z auto-
mobilů Tatra. Rozdíl byl však v tom, že azbes-
tové pakny netlačily na brzdový buben jako 
u nákladního automobilu, nýbrž ocelové 
špalky tlačily na nákolky kol. Výkon vzdu-
chového kompresor a tlakové nádoby pro 
zásobu stlačeného vzduchu po stranách 
karosérie vagonu byly dostatečné i pro brž-
dění tažených vagonů. Ve stejném stylu 
karosérie Hurvínka byly vyrobeny i tažné 
vagony typu Clm a CDlm původně konci-
pované pro 3. Třídu. Po zrušení kategorie 
3. třídy byly tyto vagony přejmenovány na 
Blm a BDlm. Hurvínek však byl schopen 
tahat i řadu dalších typů vagonů, čímž se 

stal univerzálním tahačem (lokomotivou) 
ve své třídě. 
Nízká spotřeba nafty, cca 30 litrů na 100 km 
řadila Hurvínka do kategorie nejúsporněj-
ších kolojových vozidel té doby. V letech 
1948-1956 bylo vyrobeno 549 kusů těchto 
vozidel jak v závodech Tatra v Kopřivnici, 
tak i ve Vagónce Studénka. 
Hurvínci byly postupně vyřazovány ze 
služby od roku 1976  až do roku 1984, kdy 
většina strojů byla rozebrána a sešrotována. 
Hurvínci byly postupně nahrazeny novým 
typem motoráků M 152, které byly větší 
s modernější konstrukcí karosérie a s mo-
torem o vyšším výkonu.
Přesto byla konstrukce motoru a karosérie 
Hurvínka nadčasová s plným komfortem 
dopravy vyžadovaných  v 50.-70.tých letech 
minulého století.  
Možná asi nevíte, že na naší železnici až do 
roku 2012 platilo levostranné řízení, tedy 
stejné jako u automobilů a tramvají do roku 
1939, kdy při okupaci změnili němci ze dne 
na den provoz na pravostranný,  zatímco 
stará pravidla byla na železnici zachována. 
Hurvínek stejně tak i ostatní motoráky a lo-
komotivy byly vybaveny pro tento typ řízení. 

Řídící panel strojvedoucího je umístěn 
vpravo (jako kdysi volanty starých automo-
bilů). Je velmi jednoduchý, avšak přehledný 
včetně jednotlivých ovládacích prvků.
Velké kolo se dvěma madly je ruční mecha-
nická parkovací brzda, která slouží k zabrž-
dění vozidla ve stanici.
Vpravo je umístěna vzduchová provozní 
brzda, při jejím úplném zatažení slouží jako 
rychlobrzda (záchranná brzda) v krizových 
situacích. Velký manometr monitoruje stav 
tlaku vzduchu v hlavních i pomocných vzdu-
chojemech brzdového systému. 
Dvě kontrolky a řada vypínačů slouží k za-
pojení potkávacích světlometů, koncových 
červených světel motorového vozu či kon-

cových světel spřažené soupravy a zapojení 
dálkového světlometu umístěného ve střeše 
motoráku.
Další kontrolní přístroje ukazují stav paliva, 
voltmetr a ampérmetr včetně znázornění 
průběžného stavu baterií,  dále otáčky mo-
toru, teplota a stav olejové lázně. Vlevo je 
hlavní ovládací klíč, který zamyká celý kon-
trolér. Bez vložení tohoto klíče, nebylo 
možné stroj ovládat. Tři páky na kontroléru 
jsou pneumatické ovládání spojky, řazení 
rychlostí a ruční plynová páka. 
Řazení rychlostních stupňů bylo velmi jed-
noduché a cestující zaznamenali zařazení 
vyššího stupně pouze zvýšenými otáčkami 
motoru, tedy zvýšeným hlukem motoru pod 
podlahou. 
Stejně tak jako u nákladních automobilů 
bylo i u Hurvínka nutné, aby před vyjetím 
na trať byly vzduchojemy plné a byla tak 
zajištěno bezpečné brždění. 

Hurvínka pod tímto číslem zachránila sku-
pina nadšených lidí z okruhu železničářů, 
kteří sbírají vyřazená kolejová vozidla, opra-
vují je a udržují techniku v provozuschop-
ném stavu. Těmto lidem je nutné vyjádřit 
svůj dík, protože díky těmto lidem se mohou 
organizovat nostalgické jízdy parních vlaků 
a motorových vlaků v různých částech re-
publiky. Uvedený Hurvínek má svoji domov-
skou strojovou stanici v Pečkách a garážo-
ván je v depu Kolín. 
Závěrem bych chtěl tímto poděkovat panu 
Petru Pavlíkovi – přednostovi  osobní stanice 
Beroun, který již mnoho let organizuje nostal-
gické historické jízdy různých kolejových vo-
zidel a panu Mirkovi Ofoukanému, který mi 
poskytl autentickák fota o jejich Hurvínkovi. 

Příště dokončíme povídání o Tatře a vývoji 
vzduchem chlazených motorů.

Zpracoval Ing. Karel Horejš, fota Mirek 
Ofoukaný  - člen klubu historickýh 

kolejových vozidel.  

Detail řemenicového náhonu chlazení (oba 
ventilátory). Nasávaný vzduch oběma 
ventilátory způsobil i víření vzduchu před 
ventilátory, čímž došlo k ochlazování dynama 
(vlevo), stejně tak i vzduchového kompresoru, 
který poháněl vzduchový brzdový systém Knorr. 

V další části podlahy vagonu byla umístěna 
4 stupňová převodovka.  (vlevo, spojka motoru 
vpravo)


