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 Během okupace byla v Československu výroba osobních 

automobilů značně omezena. Když ji záhy po osvobození 

v Kopřivnici opět rozjížděli, začínali nejprve osvědčenými vozy 

zkonstruovanými před válkou. Vedle lidové Tatry 57b (výroba 

ukončena v roce 1948) to byla aerodynamická Tatra 87 

(výroba ukončena v roce 1950). 

 Velkou ztrátou pro Tatru bylo zatčení Hanse Ledwinky 

v červnu 1945. Nešťastný Ledwinka byl po vykonstruovaném 

procesu uvězněn za kolaboraci, protože fabrika za války 

vyráběla techniku pro okupanty. Taky co jiného mohla dělat... 

A kladné body Ledwinkovi pravděpodobně nepřineslo ani to, že 

byl Rakušan. A v říjnu 1945 se Tatra stala obětí první vlny 

znárodňování. 

 I do vyloženě technických záležitostí se začala vměšovat 

politika. Počet typů nově vyvíjených vozů byl na státní úrovni 

direktivně omezen. Kopřivničtí konstruktéři dostali za úkol 

navrhnout vůz, který by pokračoval v úspěších typů Tatra 57b 

a Tatra 87. Nemohl se ovšem stát nástupcem obou. Hadimrška 

byl vůz lidový a proudnicová Tatra 87 byla až moc luxusní. 

A když porovnáme jenom výkonové dimenze motorů, tak první 

měl 1256 ccm a 18,4 kW a druhý 2968 ccm a 55,2 kW. 

 Ambrož a Josef, tak se pojmenovaly dva prototypy 

nového osobního vozu s aerodynamickou karosérií podle 

jmenin v kalendáři v den jejich dokončení. Ambrož tedy vznikl 

v prosinci 1946 a Josef v březnu 1947. Jejich jízdní a provozní 

vlastnosti byly vyloženě nevyhovující. Termín podzimního 

pražského autosalonu, kde měl být nový vůz představen, se 

nekompromisně blížil a bezradní tatrováci stále neměli v rukou 

svoji  bombu.  Za  této  situace  přišel  spásný  nápad  navštívit 

 Hanse Ledwinku vězněného v Novém Jičíně. Klíčová konzul-

tace konstruktérů Vladimíra Popeláře a Jiřího Chalupy 

s bývalým ředitelem přinesla kýžené ovoce, spotřebované při 

zdárném dokončení projektu. Nový pětimístný stroj byl 

poháněn vzduchem chlazeným čtyřválcovým boxerem 

s rozvodem OHV o objemu 1 952 ccm a maximálním výkonu 

38 kW. To stačilo vozu s celkovou hmotností 1 600 kg k uděle-

ní maximální rychlosti 130 km/h. 

 Zprvu bylo pro nový vůz vybráno typové označení Tatra 

107 a jsou tak značeny první dva prototypy, jako Tatra 2-107 

pak vylepšené prototypy připravené po konzultaci s Hansem 

Ledwinkou. S tím, jak byla v Tatře zavedena metodika nového 

typového značení, kde osobním vozům byla určena šestka na 

začátku, byl sériový vůz přeznačen na Tatru 600. Často se 

udává, že populární a všem známé jméno Tatraplan bylo na 

počest tehdejšího dvouletého plánu na obnovu poválečného 

hospodářství. Blíže pravdě bude asi vysvětlení, že název měl 

evokovat podobnost ladné karoserie a rychlé jízdy s tehdejšími 

moderními letadly (aeroplán - tatraplan). A je také pravdou, 

že na reklamních plakátech byl často zobrazován společně 

s letadlem. 

 Sériová výroba se rozeběhla zvolna počátkem léta 1948. 

K roku 1951 rozhodla strana a vláda, že v Kopřivnici se budou 

věnovat pouze nákladním automobilům. Sériová výroba tatra-

planů byla převedena do Mladé Boleslavi. Tatrováci ani škodo-

váci tím nebyli vůbec nadšeni, ale to je asi tak vše, co s tím 

mohli dělat. Nepočítáme-li tedy symbolický pohřební průvod 

zaměstnanců Tatry s modelem tatraplanu neseným na márách. 

Výroba tatraplanů ve Škodovce pak byla ukončena roku 1952. 
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 Tatraplany se ocitly i na sportovním poli a zkušenosti 

získané v těchto těžších provozních podmínkách také přispěly 

k technickému zdokonalení zaváděnému v průběhu sériové 

výroby. Došlo například k zesílení zadní nápravy, zvýšení 

účinnosti brzd, ventilátor chladícího vzduchu s vertikální osou 

rotace byl nahrazen vylepšeným s horizontální osou a 

v neposlední řadě byl přidán druhý karburátor. 

 Největších sportovních úspěchů dosáhly tatraplany na 

rallye Alpenfahrt v roce 1949, kde čtyři nasazené vozy získaly 

první čtyři místa a do cílů etap dojížděly demonstrativně 

v koloně s velkým náskokem před soupeři. Jedním vozem 

z této čtveřice, a také nejúspěšnějším, byla Tatra 601 

Tatraplan Monte Carlo, připravená v Kopřivnici původně na 

známou stejnojmennou soutěž. Té se však nakonec 

neúčastnila. Tatra 601 byla vizuálně téměř identická se 

sériovým tatraplanem, ale její karosérie byla částečně duralová 

(vnější plechy) a pouze dvoudveřová. Nejprve měla motor ze 

sériového provedení, postupně se v ní vystřídaly další 3 

výkonnější. 

 Nelehký osud měl jediný kabriolet postavený na podvozku 

tatraplanu. Vznikl v roce 1949 v podniku Karosa ve Vysokém 

Mýtě, což byla původně snad naše nejznámější předválečná 

karosárna Sodomka, nešťastně semletá událostmi po únoru 

1948. Krátce po dokončení se elegantní kabriolet v barvě 

slonové kosti zúčastnil autosalonu v Ženevě, kde budil 

zaslouženou pozornost. 

 A pak to s ním šlo rázem z kopce, nejprve vezl darem 

čerstvé pstruhy Gottwaldovi a poté se stal darem sám, když 

vládnoucí strana vyzvala podniky potěšit Stalina k 70. 

narozeninám. Ten v něm nakonec nejezdil, vůz totiž 

nesplňoval a ani nemohl splňovat nutnou, nikoli však 

postačující podmínku, aby byl pancéřovaný. 

 Po tom, kdo s vozem dlouhé roky kolem Moskvy jezdil, 

pátrat nebudeme. Poslední majitel dostal hříšný nápad 

přestavět unikát do podoby Tatry 603. Sice se nám tato 

přestavba může jevit jako nemožná, ale nesmíme zapomínat, 

že to bylo v Sovětském svazu. Když následně sebevědomý 

kutil kontaktoval Tatru kvůli odborné pomoci, byla už jen otázka 

času (cca 1 pětiletka) a hlavně asi úředních razítek, kdy se 

kabriolet vrátí do Československa výměnou za vysněnou 

šestsettrojku. Dnes je vystaven v Technickém muzeu Tatra. 

 V roce 1949 se zkoušely tři vozy Tatra 600D s dieselovým 

motorem. Výsledky zkušebního provozu nebyly špatné,  vyšší 

místa však povolení k sériové výrobě nedala. 

 Tatra 201, tak byly označeny 4 prototypy užitkových vozů 

na bázi tatraplanu - otevřený pickup, dodávka a dvě sanitky. 

Motor musel být přemístěn pod přední kapotu, protože vzadu 

by samozřejmě překážel, pohon zůstal zadní. I tyto vozy 

zůstaly jen ve stadiu prototypu. 

 
 

Tatra 600, technická specifikace: 

Osobní automobil s aerodynamickou karosérií, motorem vzadu a 

pohonem zadních kol, vyráběný v letech 1947 - 1952. 
 

Motor:   čtyřdobý zážehový čtyřválec OHV 

Zdvihový objem: 1952 cm3 

Výkon:   38,2 kW (52 k) při 4000 ot/min 

Chlazení:   vzduchem, nucené, axiální ventilátor 

Převodovka:  4 + R 
 

Podvozek:   bezrámová konstrukce 

Náprava  přední: dělená, lichoběžníková, s dvojicí příčných 

     listových per, olejové tlumiče 

   zadní: dělená, kyvadlová, odpružená torzními tyčemi 

Brzda  nožní: hydraulické bubnové na všechna kola 

   ruční: mechanické bubnové na zadní kola 

Pneumatiky:   6 x 16" 
 

Rozvor:     2700 mm 

Rozchod vpředu / vzadu: 1300 / 1300 mm 

Rozměry vozu (d x š x v): 4540 x 1670 x 1520 mm 

Pohotovostní hmotnost: 1200 kg 

Celková hmotnost:   1600 kg 
 

Max. rychlost:    130 km/h 

Průměrná spotřeba:  11 l / 100 km 
 

Karoserie:  celokovová samonosná  

  

 Nejzajímavější variací tatraplanů byly dva závodní speciály 

Tatra 602 Tatraplan Sport. První z nich s jezdcem Bruno Soj-

kou dokonce jel zatím jediný tuzemský závod Formule 1 v roce 

1949 v Brně. Těmto vozům bude pro jejich význam věnován 

vlastní článek. 

 Celková produkce typu Tatra 600 čítala 6335 ks, z toho 

bylo 4235 vozů vyrobeno v Kopřivnici a 2100 v Mladé 

Boleslavi. Mimo to bylo v Kopřivnici vyrobeno ještě několik už 

zmiňovaných speciálních variant v jednotlivých kusech. Vůz 

dosáhl exportních úspěchů, kterým určitě pomohla i známá 

propagační cesta Hanzelky a Zikmunda s Tatrou 87. Vyvezlo 

se celkem 2164 tatraplanů do sedmnácti zemí, nejvíce do 

Rakouska (435), Číny (200), západního Německa (195), 

Švédska (184), Kanady (168), Belgie (167), Švýcarska (153), 

atd. U nás se Tatry 600 používaly vesměs jako služební vozy 

státních, stranických a podnikových činitelů. Ta "větší zvířata" 

však nadále dávala přednost luxusnější Tatře 87. Pro obyčejné 

motoristy byl tatraplan prakticky nedostupný. Ostatně v té době 

byl problém u nás sehnat jakékoliv nové auto. 
 

 

Tatra 600 kabriolet v Technickém muzeu Tatra 
 


