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Ještě v předválečném období kolem 
roku 1937 představila Tatra nový typ 
T 87  s celokovovou proudnicovou 

karosérií. Pohon zajišťoval přepracovaný 
nový osmiválec o objemu 2968 ccm se 
dvěma zvětšenými axiálními ventilátory se 
stálým pohonem. 

Pohon ostatních agregátů byl již oddělení 
samostatnou řemenicí. 

Přívod chladícího vzduchu byl zajišťován 
jednak dvěma bočními nasávacími kapsami 
v karosérii a dále ventilačními otvory v zadní 
části kapoty motoru.
T 87 měl opět poháněnou zadní nápravu. 
I když zadní část vozidla byla podstatně těžší, 
nežli přední část (zástavba motoru, převo-

dovky a rozvodovky), díky proudnicovému 
tvaru karosérie se vozidlo chovalo relativně 
neutrální vůči čelním, či bočním poryvům 
větru, což mělo oproti jiným značkám vozidel 
velkou výhodu v komfortních jízdních vlast-
nostech automobilu. Motory byly postupně 
vybaveny termostaty teploty vzduchu 
a oleje, které v závislosti na režimu jízdy a tep-
loty motoru regulovaly přístup čerstvého 
vzduchu pro chlazení motoru. Kromě toho 
byl vůz v pozdějších verzích vybaven i ná-
porovým chladičem oleje, který dále opti-
malizoval teplotní podmínky chodu motoru. 
O kvalitě nejen tohoto vozu, ale i systému 
vzduchem chlazeného motoru se přesvěd-
čili i cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav 
Zikmund, kteří s tímto vozem v roce 1947-50 
podnikli cestovatelskou misi napříč Afrikou 
a Jižní Amerikou. Tito dva cestovatelé od-
vedli ohromnou marketingovou práci pro 

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (11. díl)
Po druhé světové válce koncentrovala Tatra svůj další vývoj především do limuzín s vyšším 
objemem a výkonem motoru.  Základem pro konstrukce nových automobilů sloužily právě 
zkušenosti z předválečného typu Tatra 77 s proudnicovou karoseri a Tatra 87.

Na dobové fotografii vidíme jak nástupce Tatra 603, tak jejího předchůdce Tatru 600 (původní 
označení Tatra 107). Opět se jednalo o tzv. „papalášvagoš“, který si vysloužil název Tatraplan. 
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firmu TATRA, propagaci Československa 
a kvality československých výrobků! Škoda, 
že se na určitou dobu oba pánové ocitli na 
černé listině tak, jak to v určitých politických 
dobách bylo. Automobil je uložen v Národ-
ním technickém muzeu. 
Z T 87 se stal tzv.“papalášvagoš“, tedy vozi-
dlo používané po roce 1948 stranickými 
a vládními představiteli. Není divu, protože 
velmi pohodlný automobil dosahoval rych-
losti až 170 km za hodinu, což byla úcty-
hodná rychlost na stav tehdejších silnic při 
absence dálniční sítě. 
Proto vývoj T 87 pokračoval dále a došlo ke 
vzniku mezitypu T 87-600, tedy předchůdce 
nové Tatry 603. Oproti konstrukci T 87 do-
chází k významným změnám v konstrukci 
chlazení i aerodynamické zpracování karo-
série. Samonosná karosérie měla již zapuš-
těné světlomety, které dále snižovaly odpor 
vzduchu. Z boků karosérie zmizely nasávací 
kapsy, které byly přesunuty do vrchní části 
víka motoru. Tím došlo i k vyšší intenzitě 
nasávání vzduchu do motorového prostoru 
při celkovém zlepšení aerodynamického 
odporu vozidla. Tatraplán byl tak v 50. letech 
světovým unikátem v oblasti součinitele 
odporu vzduchu. Další závažnou změnou 
bylo přesunutí náporového olejového chla-
diče do přední masky vozu, čímž došlo 
k významnému snížení teploty motorového 
oleje, celkové vyváženosti chodu motoru 
a zlepšení teplotních výměn na motoru, 
převodovce a rozvodovce. 
Další změnou bylo i snížení objemu motoru 
na 1.952 ccm (pouze čtyřválcový motor) 
s konstrukcí motoru Boxer, který i při snížení 
objemu motoru dokázal vyvinout rychlost 
130 km/hod. 

Spolehlivá konstrukce Tatraplánu pak vedla 
k novým konstrukčním řešením. Bohužel, 
osud Tatraplánu byl zpečetěn nižší kvalitou 
výroby ve Škodě (plánovité hospodaření), 
takže po čase se opět výroba přestěhovala 
na Moravu. To však bylo vcelku pozdě. 
Jedním z konstrukčních řešení, které je 
nutné připomenout, byl i kabriolet, vytvo-
řený v konstrukční kanceláři Sodomky ve 
Vysokém Mýtě, který obdržel na Ženevském 
autosalonu v roce 1949 2. cenu v soutěži 
elegance. I tentokrát Tatra dostala štědrý 
políček v tom, že po roce 1949 nebude za-
hájena výroba tohoto typu!. Tento automo-
bil předala vláda jako dar J. V. Stalinovi 
k jeho 70. narozeninám. A protože Stalin 
neuměl ani řídit automobil a nevyznal se 
ani v oblasti automobilové techniky, tak mu 
tento unikátní dar byl asi na dvě věci!!!

Tatra však dostala těchto políčků mnohem 
více. Za zmínku stojí např. projekt Tatra 601 
Monte Carlo, či monopost Tatra 602.

A další následovaly v projektech užitkových 
automobilů s umístěným motorem vpředu 
s náhonem zadní nápravy pro typy vozů 
Pick-up, sanitní vozy, hasičské sbory apod. 
Plánovité hospodářství a rozhodování ÚV 
KSČ bez technických znalostí bylo na běž-
ném pořádku, takže není divu, že řada ori-
ginálních a vysoce kvalitních projektů byla 
předem zamítnuta. O kvalitě motorů Tatra, 
které byly chlazeny vzduchem však nikdo 
nepochyboval. 
O tom však v dalších částech seriálu – o re-
prezentativních limuzínách a dále o náklad-
ních automobilech.  

Zpracoval: IHR Autodíly Ing. Karel Horejš
Podklady: Encyklopedie osobních vozů 
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Ze stranických garáží pyšnících se Gazy a Čajkami putoval tento unikát do soukromých rukou, který 
se posléze podařilo dostat zpět do ČR.

Zajímavý je i detajlní pohled na zadní část 
kapotování motoru, kde zmizely ventilační 
mřížky, přičemž chladící vzduch je cíleně 
přiváděn dvěma kapsami k ventilátoru motoru. 

K uchlazení malého motoru tak stačil jen jeden 
centrální ventilátor se stálým pohonem.


