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Tatra 603 se skutečně stala hitem. Fan-
tastická nadčasová proudnicová karo-
série vozidla včetně nově upraveného 

vzduchem chlazeného motoru s vysokým 
výkonem. Toto byly např. odezvy zahraničních 
motoristických časopisů na tehdy velmi drahé, 
přesto zveřejněné nahrávky  jízdních vlastností 
Tatry 603, prezentované PZO Motokov. (po-
známka autora, pro mladší ročníky – vysvět-
livka  - PZO znamená Podnik zahraničního 
obchodu).
Nová řada T 603 nahradila starou řadu Tatra-
plánů. Na rozdíl od Tatraplánů se Tatra vrátila 
ke koncepci již dříve vyvinutého osmiválco-
vého vzduchem chlazeného motoru o objemu 
2545 cmm. Motor byl částečně vyroben z leh-
kých slitin hliníku, což zvyšovalo termickou 
účinnost chlazení motoru. Nový motor byl typu 
OHV s úhlem válců 90°. Dokázal však relativně 
na tu dobu těžký automobil (1450 kg) rozjet 
až na rychlost 160 km/hod..

Prototyp T 603 v konci 60-tých let. Moderní 
proudnicová karosérie s bočními nasávacími 
kapsami. (poznámka autora – móda 50-tých 
a 60-tých let se opět vrací i do oblasti automo-
bilů. Dnes jsou opět vyráběny automobily ve 
2 barvách, většinou střecha bílá, boky karosé-
rie v jiné barvě. Je to krásné RETRO včetně 
masivního chromování karosérie. Módní 
trendy ve stavbě automobilů se tedy vrací, 
stejně tak i trendy v oblasti oblékání). Tatře 603 
to v tomto provedení velmi slušelo. Není divu, 
že tento automobil získal cenu EXPO 1958 
v Bruselu, stejně tak i jako Československý pa-
vilon. Svoji předpremiéru však měl během 
olympijských her v Cortine d´Ampezzo v Itálii. 
Škoda jen, že se tento automobil zařadil mezi 
papalášvagoš, který byl vyráběn pouze v černé 
barvě. 
Ale zpět ke chlazení. Důležitým prvkem v na-
sávání vzduchu k větrákům bylo boční mříž-
kování na vnitřních nasávacích kapsách. Tato 
úprava měla vliv na cílené vedení vzduchu 
nejen k větrákům, ale i víření vzduchu nad 
motorem, čímž docházelo současně k chlazení 
filtru vzduchu, rozdělovače, zapalovací cívky 
a zapalovacích kabelů. Kromě toho nasávané 

nečistoty byl touto mřížkou sráženy, takže 
chránily dále motor před nadměrným znečiš-
těním. Opět jednoduchá, ale geniální myšlenka 
Tatrováků. 
Zatímco první prototypy byly vybaveny kla-
sickým systémem zapalování, pozdější motory 
již byly vybaveny (70-tá léta) bezkontaktním 
elektronickým zapalováním značky PAL. Tento 
systém chlazení byl skutečně dokonalý, pro-
tože při vyladění motoru pro závodní účely 
dosahovaly tyto monoposty rychlosti až 200 
km/hodinu. Na tyto výkony nedosáhly žádné 
automobilky s produkcí vzduchem chlazených 
motorů. 

Kromě chlazení motoru se musím vrátit pře-
devším k řešení bezpečnosti provozu a jeden 
z primátních příspěvků Tatry k osvětlení vo-
zovky. Tatra jako z prvních firem přišla s myš-
lenkou osvětlení vozovky středním světlome-
tem dle pohybu volantu, tedy naklánění 
světlometu ve směru jízdy a osvětlení mrtvých 
bodů při průjezdu zatáčkou. Proto opakuji 
snímek z 11. dílu seriálu. Střední světlomet 
u prototypů byl spojen se servem volantu, 
takže při průjezdu zatáčkou bezpečně osvět-

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (12. díl)
Vzduchem chlazené motory TATRA dominovaly v 50. –80. tých letech nejen v oblasti osobních 
automobilů, ale i speciálů a nákladních vozidel. Prostě zlaté české ručičky a um Tatrováků. Proto 
mne jistě omluvíte, že prozatím historie VW Brouka zůstává odsunuta na pozdější části seriálu, 
protože Know-How Tatrováků bylo následně používáno u dalších výrobců vozidel (s patentem 
i bez patentů). Omlouvám se, píši v minulém čase, tyto motory jsou do dnešní doby špičkou 
v nasazení v sériové výrobě! Ale chronologii vývoje musíte popisovat v čase. 

Motor byl opatřen dvěma větráky (každý 
ochlazoval řadu 4 válců). Současně bylo 
zdokonaleno tvarování kapotáže motoru 
s náporovým vířením nasávaného vzduchu 
kolem válců a olejové vany. Ohřátý vzduch byl 
tlakem vypouštěn pod karosérii vozidla. 

Na rozdíl od Tatraplánu se nasávací kapsy 
vzduchu vrátily na bok po obou stranách 
rarosérie. 

Tatra se tak neztratila v náročných soutěžích 
jako například Rallye Monte-Carlo. 
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loval průjezd vozidla v zatáčce, zatímco ostatní 
dva světlomety osvětlovaly okolí. Toto bylo na 
svou dobu špičkové světové technické řešení, 
které se však opět nedočkalo sériové výroby. 
Důvodem byla skutečnost, že natáčecí systém 
středního světlometu zabíral v přední části 
zavazadlového prostoru dost místa. (zmenšo-
val tak objem zavazadlového prostoru). Přední 
zavazadlový prostor by se tak zmenšil o cca 
70 l (z 370 l objemu), zadní zavazadlový pro 
o objemu 120 l byl zachován). Takže papalášvá-
goš přišel o unikátní technické řešení a Tatro-
váci, bohužel, opět nedostali souhlas pro vý-
robu. 
Dnes je již běžné, že tento systém využívají 
vozidla vyšší a střední třídy a z hlediska bez-
pečnosti provozu se snaží automobilky zavést 
tento systém i do vozidel nižší třídy. Nicméně 
do dodat? Komu není z hůry dáno, tomu není 
pomoci! Toto přísloví je však, bohužel, platné 
i v současné době. 
Následně došlo ke změnám předpisů v osvět-
lení, které upravovalo  oddělení potkávacích/
parkovacích a dálkových světlometů (tedy na 
4 světlomety). Toto se projevilo na změně Face-
liftu T 603 –viz foto Monte-Carlo. Co dodat? 
Tatra si opět šáhla na přední příčku v technic-
kém vývoji!

T 603 však z počátku trpěla nevyvážeností váh 
přední a zadní nápravy. Na rozdíl od Tatraplánu 
více reagovala na boční vítr (známe u Škodovek 
MB 100, Š 100, Š 105, 120,130).
Na rozdíl od Škodovek, došlo docela k rychlé 
nápravě v oblasti změn pérování, stejně tak 
i změn v torzní tyči řízení. Také změna typu 
pneumatik, vyvinutých přímo firmou Barum 
přispěla k velmi stabilní a pohodlné jízdě. 

Video k prezentaci Tatry 603 můžete shléd-
nout na www.autoservis.cz

Tím ovšem nekončíme. Základní inovovaný 
motor pro T 603 s označením T 603A se stal 
vysoce výkonnou pohonnou jednotkou pro 
další automobily. Poznáváte legendární Ka-
čenu?

Pokud ano, tak je to fajn, protože mnoho z nás, 
kteří prošli povinnou vojenskou službou, jsme 
se s těmito vozy setkali v různých provedeních 
– sanitka, valník, pojízdná dílna, hasičský vůz, 
malý štábní automobil apod. Základem byl 
opět osvědčený motor T 603 A o objemu 2,5 l. 
Na rozdíl o verze osobního automobilu T 603 
byl motor vybaven pouze jedním karburáto-
rem. Velkým plusem bylo umístění motoru 
v předu pod velmi technicky zdařilou trambu-
sovou kabinou. Klasický tatrovácký motor tak 
mohl využívat i čelního přílivu náporového 
vzduchu při jízdě, což zvyšovalo účinnost chla-
zení zejména při pojezdu v terénu, stejně tak 
i dvou vysoce výkonných větráků, které nasá-
valy vzduch z čelní masky. Čelní maska byly 
opět uzpůsobena průduchy pro směrování 
vzduchu na větráky včetně sít, které bránily 
vniku nečistot do systému chlazení. Opět se 
jedná o vysoce účelnou a jednoduchou kon-
cepci zástavby vzduchem chlazeného motoru. 
Není proto divu, že po skončení výroby v roce 
1960, jsou tyto automobily stále využívány 
u Sboru dobrovolných hasičů a armáda čekala 
velmi dlouho na vyřazení těchto vozidel z in-
ventáře. Dnes patří Kačena do ceněných sbě-
ratelských sbírek. A nemůžeme se divit. 
Relativně slabý vzduchem chlazený motor 
dokázal Kačenu dostat se zadním náhonem 
až do rychlosti 90 km/hod. v silničním provozu. 
To byla v té době pro armádu nevídaná pře-
sunovací rychlost. Kromě toho přídavná pře-
vodovka s redukcí zajišťovala náhon 4 x 4 
nejen na nezpevněných silnicích, ale i v nároč-
ném terénu. Tomu přispívala i koncepce pod-
vozku Tatra, která z Kačeny udělala skutečně 
jeden z prvních terénních automobilů. Vysoko 
stavěná podvozková část s relativně krátkým 

rozvorem umožnila vozu lehké překonávaní 
terénních nerovností, na kterých skákala. Prav-
děpodobně od tohoto poznatku získala pře-
zdívku „Kačena“.
Pokud jste někdy řídili Kačenu, tak mi asi dáte 
za pravdu, že dodnes, i přes sparťanské vnitřní 
vybavení vozu, je jízda s Kačenou špičková. 
Pokud Vám odejde baterka, tak motor natočíte 
klikou. Motor je vybaven termostaty, které 
regulují otáčky i spotřebu paliva. Krásný zvuk 
tatrováckého motoru vnímáte v neodhlučněné 
kabině, což Vás vede k včasnému řazení. Motor 
i v terénu se Vám nepodaří přehřát. Převodové 
stupně a redukce odpovídají rychlosti vozidla 
v terénu, ale systém chlazení motoru pracuje 
stále dle původního teplotního režimu. Tato 
skutečnost byla proto rozhodující pro zařazení 
Kačeny do armádní výbavy. 
Ale Kačena dokázala i více!!! Naši významní 
cestovatelé Hanzelka a Zikmud opět zvolili 
značku Tatra pro své cestovatelské poslání. 
I když Kačena z počátku trpěla určitými vývo-
jovými neduhy, ve finále dokázala špičkový 
výkon motoru T603 A a dovezla je vždy do cíle. 
Co říci závěrem???  Napadá mne In  memoriam  
oecenit motory T 603 A nějakou motoristickou 
cenou za technický vývoj československého 
automobilového průmyslu. Dovoluji si připo-
menout, 
že dnes oceňujeme vše, co v reklamě a ob-
chodu přináší nové finanční prostředky, ale asi 
rychle zapomínáme na to, co naši předkové 
vytvořili. V tomto směru souhlasím s panem 
Šmoldasem a jeho vitpnými reakcemi na sou-
časné dění, nejen na Rádiu Impuls. Nemám na 
to  s jeho vtipem a nadsázkou, komentovat 
dění v této naší branži, ale určitě mi dáte za 
pravdu, že ocenění se nedočkala řada technic-
kých řešení a  vylepšení řady našich konstruk-
térů, kteří tvořili základ technického vývoje 
automobilismu ve světě. 
Tak snad moje apelace bude konečně vysly-
šena třeba v rádiu, televizi, či vytvořené anketě 
v tisku. Určitě by to bylo důstojné ocenění 
našich dědů a pradědů. 
Příště zůstaneme nadále u vzduchem chlaze-
ných Tatrovek. 

Zpracoval: Ing. Karel Horejš, materiály IHR 
Autodíly, foto IHR Autodíly, Wikipedia 

a Encyklopedie automobilů

Krásná Tatra 603 v chromu, se středovým 
natáčecím světlometem oproti starší verzi 
Tatraplanu.


