► Tatra 600 Tatraplan (1947 – 1952)
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Poválečným pokračováním vývoje aerodynamických
osobních vozů byl Tatraplan, který právě slaví sedmdesátiny...

Aerodynamická
ikona

Toto není placená inzerce, ale ukázka reklamy na Tatraplan od nizozemského dovozce Auto Palace (1951)
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rození aerodynamického osobního vozu
Tatra ve třicátých letech, jenž se dostal do
sériové výroby, patří k milníkům českoslo
venské i světové automobilové historie. Po
osmiválcích Tatra 77, 77A a 87 se objevil
menší čtyřválcový typ 97, jehož produkce však vzhle
dem k válečným událostem skončila poměrně záhy.
Při poválečné obnově automobilové výroby přišly
ke slovu opět vozy typu 87, ale vznikl také zcela nový
automobil Tatra 600 Tatraplan (zprvu značen T 107).
Nový Tatraplan nezískal své jméno od aeroplanu;
on nelétal, jen plnil dvouletý plán, jak rozhodli vlád
noucí komunisté. Kopřivničtí vůz odeslali ještě jako
typ 107 (se šťastnou sedmičkou na konci) na Praž
ský autosalon 1947, jméno Tatraplan jim tam bylo
přiděleno, nakonec se objevilo i na štítku na předním
blatníku sériových vozů. Pamatuji se, jak jsem ob
divoval tento krásný automobil coby děcko žijící
v Praze na Letné, kde se poměrně často vyskytovaly
vzhledem k těsné blízkosti Ministerstva vnitra ČSR,
či cestou k Pražskému hradu. Zejména světle modré
exempláře, opravdu evokující letectví nejen proudni
covými tvary, ale i barvou jasné oblohy...
Původním záměrem tvůrců bylo nahradit Tatru 57B
s využitím koncepce T 87, tedy aerodynamického
vozu se vzduchem chlazeným motorem v zádi, ale
jen plochým čtyřválcem, stejně jako u krátký čas
vyráběné T 97 (510 kusů 1937 – 1939). Šéf ►►►
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1, 2 Tatraplany
na srazu vozů Tatra
v roce 1991
v rakouském Salcburku
3, 4 Tatraplan
na veteránské soutěži
1000 mil československých
2002 v Benešově
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► Tatra 600 Tatraplan (1947 – 1952)

► Tatra 600 Tatraplan (1949)
MOTOR – zážehový plochý čtyřválec
s protilehlými dvojicemi válců, chlazený
vzduchem s axiálním větrákem s horizontální
osou, uložený podélně za zadní nápravou;
OHV 2V; dva spádové karburátory
Solex 32 UBIP; třikrát uložený klikový hřídel;
1952 cm3 (ø 85 x 86 mm); 6,0:1; 38 kW
(52 k)/4000 min‑1; dynamoakumulátorové
zapalování 12 V, pořadí zážehu 1-4-3-2;
akumulátor 12 V, 75 A.h, dynamo PAL
Magneton, 150 W.
PŘEVODNÉ ÚSTROJÍ – jednokotoučová
suchá spojka; čtyřstupňová manuální
převodovka s řazením pod volantem (3,545
– 2,163 – 1,444 – 0,967 – Z 4,727),
synchronizace na II. až IV. stupni; stálý převod
4,09 (Gleason) nebo horský 4,40 (Klingeln‑
berg); pohon zadní nápravy.

Názorný průhled vozem s aerodynamickou karoserií
a vzduchem chlazeným plochým motorem v zádi

PODVOZEK – polosamonosná konstrukce
v celku s páteřovým nosníkem, vzadu
rozvidleným; všechna kola nezávisle
zavěšena, vpředu se dvěma příčnými
listovými pery, vzadu kyvné polonápravy
a zkrutné tyče; kapalinové tlumiče; hřebenové
řízení; kapalinové bubnové brzdy ø 275 mm,
mechanická ruční brzda na zadní kola;
ocelová disková kola, pneumatiky 6,00 x 16.
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ROZMĚRY A HMOTNOSTI – rozvor náprav
2700 mm, rozchod kol 1300/1300 mm; d/š/v
4540/1670/1520 mm; světlá výška 230 mm;
součinitel odporu vzduchu cx = 0,33; objem
nádrže paliva 56 l (uložena vpředu);
pohotovostní hmotnost 1200 kg, celková
1605 kg, z toho 57 % na zadní nápravu.

Foto Tatra

PROVOZNÍ VLASTNOSTI (údaje výrobce)
– největší rychlost 130 km/h; spotřeba paliva
11 l/100 km; spotřeba oleje 0,25 l/100 km.
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Foto Tatra
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5, 6 Zajímavý prototyp
Tatraplan Diesel
se vznětovou verzí
plochého čtyřválce
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2 Dvoukarburátorový
čtyřválec Tatra 600 (1949)
3, 4 Tatra 601 Tatraplan
Monte Carlo
s hliníkovou karoserií
pro automobilové soutěže (1949)
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konstruktér Ing. Milan Cvetnič chtěl pokračovat mo
dernizací T 97; neuspěl a podnik opustil. Postupně
ho nahradilo několik mužů, ale uspěl až Vladimír
Popelář, který podnikl riskantní krok, když navštívil
legendu Hanse Ledwinku, tehdy zadrženého pro
údajnou kolaboraci s okupanty (později rehabilitova
ného) a ve věznici v Novém Jičíně s ním konzultoval
konstrukci zcela nového vozu T 107, jehož prototypy
zvané Ambrož (1946) a Josef (1947) vznikly už dříve.
Porada měla cenu zlata, nová zkušební série T 2-107
dostala ploché čtyřválce 1952 cm3 (ø 85 x 86 mm)
místo původních 1750 cm3 (ø 80 x 86 mm), zatím se

svislým ventilátorem chlazení a jedním karburáto
rem, úpravy podvozku zlepšily stabilitu jízdy a pře
místění lapačů vzduchu na střechu jakou u Tatry 87
zaručilo účinnější chlazení. Na záď se vrátila tradiční
ploutev, tedy podélná stabilizační lišta, která však
byla spíše designovým prvkem. Mezitím došlo ke
změně značení výrobků Tatra, např. číselná řada
600 byla přidělena osobním vozům, Tatraplan se
jako první nový proměnil na T 600.
V únoru 1948 bohužel národ žijící v euforii nad osvo
bozením větší části Československa ruskou Rudou
armádou podlehl komunistické nadvládě, ►►►

7 Tatra 602 Tatraplan Sport
pro závody na okruzích (1949)
8, 9 Dvoudveřové kupé T 601,
v roce 1953 přestavěné
na osmiválcový motor
Foto Karoserie Sodomka

1 Jeden z prototypů
Tatraplanu (T107),
postavený před sedmdesáti lety

10 Speciální kabriolet
T 600 Tatraplan,
postavený vysokomýtskou
karosárnou Sodomka
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► Tatra 600 Tatraplan (1947 – 1952)
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1 Tatraplan v Technickém muzeu v Kopřivnici (snímek z roku 2003)
2 Tatraplan je součástí sbírek muzea na okruhu Le Mans (snímek z roku 2017)
3, 4 Dochovaná Tatra 601 přijela na sraz do Salcburku v roce 1991
když převzali vládu většinou nevzdělaní
dělničtí kádři, kteří začali uplatňovat nesmy
slná politická řešení, zrušili demokratické
volby a začali likvidovat nepřizpůsobivé ob
čany (bohužel přizpůsobivých kolaborantů
bylo vždy více). Nekompetentní rozhodnutí
se dotkla průmyslu. Tatra dostala úkol výro
by terénních nákladních automobilů, vhod
ných pro vojenské účely, výroba Tatraplanu
se sice rozběhla 24. června 1948, ale v roce
1951 byla direktivně ukončena a převedena
do Mladé Boleslavi k hlavnímu rivalovi
Škoda (AZNP)! Výsledek na sebe nenechal
dlouho čekat. Neoficiální protestní pohřeb
Tatraplanu v Kopřivnici znamenal discipli
nární řízení a tresty, výroba vozu od dáv
ných rivalů v Mladé Boleslavi trpěla ztrátou
kvality a spolehlivosti. Skončila v roce 1952.
Celkem vzniklo 6335 Tatraplanů, z toho
4235 v Kopřivnici (v jednotlivých letech
1948 až 1951 tedy 90, 1506, 2025 a 614;
z nichž bylo celkem 2464 exportováno, mj.
i do Kanady). Státní plán produkce dvanácti
tisíc vozů T 600 ročně zůstal chimérou.
Sériový Tatraplan dostal od 854. vyrobe
ného vozu dva karburátory Solex a axiální
větrák s horizontální osou, uložený nad
motorem s pohonem klínovým řemenem,

přičemž se výkon 38 kW (52 k) prakticky ne
měnil. Čtyřstupňová převodovka, umístěná
před motorem, měla řazení v americkém
stylu pákou pod volantem. Na přání se
montoval lehčí převod rozvodovky pro hor
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ské oblasti. Vzhledem k motoru vzadu patřil
Tatraplan k československým vozům s nej
nižší vnitřní hlučností v kabině, absolutním
rekordmanem byl v aerodynamické účin
nosti, naměřený součinitel odporu vzduchu
je cx = 0,33; podle jiných pramenů dokonce
0,32; vodítkem může být pozdější prověrka
Tatry 87 v aerodynamickém tunelu Volks
wagen Group, u níž naměřili cx = 0,36 (tedy
stejně jako u kupé Škoda 136 Rapid z kon
ce osmdesátých let). Technická data sério
vého Tatraplanu uvádíme v obvyklém pře
hledu, uháněl rychlostí až 130 km/h a jeho
přednosti prokázala vítězství snad ve všech
soutěžích, jichž se zúčastnil. Impozantní byl
zejména triumf čtveřice Tatraplanů v Inter
nationale Österreichische Alpenfahrt 1949
(nejrychlejší Karel Vrdlovec).
Hliníková dvoudveřová verze T 601 Monte
Carlo se navzdory jménu slavné soutěže
nezúčastnila, komunisté se postarali, aby
jezdci nedostali příslušná povolení. Později
sloužila zkouškám nových vzduchem chla
zených motorů, k nimž patřil plochý čtyř
válec T 900 (2438 cm3), z něhož byly odvo
zeny ploché šestiválce T 901 (3650 cm3)
a osmiválce T 902 (4880 cm3), koncipované
pro vojenské terénní vozy 4x4 (řada T 800).
Z původního motoru odvodili diesel T 913
o stejném objemu 1952 cm3 a výkonu 31 kW
(42 k), s nímž Tatraplan dosahoval rovněž
rychlosti 130 km/h, ale spotřeboval jen 8 až
9 litrů nafty na stovku kilometrů! Byl to další

průkopník, zkoušel se nepřímý i přímý vstřik
paliva, ale sériovou výrobu úřady zamítly.
V padesátých letech dostaly některé Tatra
plany podobně jako T 87 rovněž osmiválce
typu T 603A o výkonu 55 kW (76 k), byla jim
naměřena největší rychlost 176 km/h!
Další derivací se staly závodní sportovní
vozy T 602 Tatraplan Sport, u nichž byla
hnací soustava otočena o 180° kolem svislé
osy, čímž se motor 1952 cm3 v novém trub
kovém rámu přemístil doprostřed a čtyřstup
ňová převodovka za něj. Se čtyřmi karbu
rátory vzrostl výkon až na 62 kW (84 k)/
4800 min‑1. Na Velké ceně Československa
1949 v Brně, jediném závodě F1 v této zemi,
dojel Bruno Sojka devátý průměrnou rych
lostí 110 km/h; o rok později dvojice Jaroslav
Pavelka/Ing. Zdeněk Sojka vyhrála dvanácti
hodinovku v Brně průměrnou rychlostí
99,333 km/h. Druhý vůz T 602 měl osmivál
cový motor T 603A, při měření rychlosti však
Josef Chovanec havaroval a stroj shořel.
Historii Tatraplanu doplnil projekt T 201,
lehký užitkový automobil s motorem T 600
vpředu, shodnou přídí a pohonem zadních
kol, jenž měl být základem série pikapů,
kombi a panel vans. Také z toho nic nebylo.
Unikátní kabriolet Sodomka na podvozku
T 600 věnovali vládnoucí soudruzi J. V. Sta
linovi, ten s ním však nejezdil a vzácný vůz
se posléze vrátil do Kopřivnice. Nástupcem
Tatraplanu se stala osmiválcová Tatra 603,
ale to už je jiná historie. 
■

Prospekty na předchůdce Tatraplanu, typ 87 byl osmiválec a typ 97 čtyřválec shodné koncepce
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