
Na jaře 1934 Tatra šokovala
automobilový svět: její nový
typ T 77 s aerodynamickou
karoserií pětimetrové délky
a vzduchem chlazeným
vidlicovým osmiválcem
v zádi se nepodobal ničemu,
co v té době po silnicích
jezdilo. Avantgardní
proudnicový vůz rozpoutal
revoluci, jež po čtyřech
desetiletích skončila ve 
slepé uličce.

20

Tatra 77 A: z nadhledu je dobře patrná luxusní výbava
i prosklená přepážka za řidičem
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Vůdčí osobností kopřivnické automo-
bilky byl od počátku dvacátých let ing.
Hans Ledwinka (1878–1967), tvůrce le-
gendárního lidového dvouválce Tatra 11
s páteřovým rámem z roku 1923 a řady
dalších úspěšných konstrukcí. V roce
1930 nastoupil do konstrukčního oddě-
lení tehdy šestadvacetiletý Ledwinkův
syn Erich a pustil se do vývoje nového
lidového automobilu, tentokrát se vzdu-
chem chlazeným dvouválcovým moto-
rem umístěným za zadní nápravou. Tak
se v roce 1933 zrodil kompaktní čtyř-
místný automobil V 570 s dvoudveřo-
vou karoserií výrazně zaoblených tvarů,
jenž se jako zázrakem dodnes dochoval
v kopřivnickém muzeu.

Ve stejné době a v podobném duchu
rozpracoval kopřivnický konstruktér
ing. Erich Übelacker projekt velkého
automobilu s osmiválcovým motorem
v zádi, jehož čtyřdveřová karoserie ještě
odvážněji směřovala k aerodynamické-
mu ideálu, který svými návrhy proudni-
cových tvarů již od počátku dvacátých
let prosazoval vídeňský rodák maďar-
ského původu Paul Jaray (1889–1974).
Od roku 1926 měl Jaray svá řešení au-
tomobilových karoserií chráněná paten-
ty a ing. Übelacker se tedy na něj v pří-
pravné fázi obrátil. Traduje se, že tehdy
čtyřiatřicetiletý ing. Übelacker se do
projektu budoucí Tatry 77 pustil přede-
vším proto, aby uhájil svou pozici v kon-
strukčním oddělení. Hans Ledwinka se
pro novou koncepci nadchl, svou auto-
ritou ji zaštítil a není divu, že byl dlou-
hé roky v literatuře označován za jejího
otce. Přiléhavější a vůči ing. Übelacke-
rovi spravedlivější by však nejspíš bylo
označení pěstoun.

Připomeňme, že Paul Jaray už v roce
1932 navrhl aerodynamickou karoserii
pro vůz Tatra 57 se vzduchem chlaze-
ným čtyřválcovým motorem vpředu,
jehož konstrukci také vytvořil ing. Übel-
acker, projekt však zůstal jen na papíře.
Tentokrát byla výsledkem spolupráce

Prototyp revoluční Tatry 77 na snímku pořízeném v zimě 1933–34

Automobily Tatra 77 a 77 A měly ještě dřevěnou kostru karoserie

Jeden z prvních exemplářů T 77 s neděleným plochým čelním sklem
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maketa, od níž se odvíjely další práce
kopřivnických designérů. Výsledný tvar
se však od prvotního návrhu výrazně
odlišoval, díky rozšířené kabině nabí-
zel o poznání větší prostor pro cestují-
cí a vyznačoval se osobitými liniemi
pontonu, v němž postupně zcela zmi-
zely zadní blatníky opatřené odníma-
telnými kryty kol.

Počáteční potíže s chlazením motoru
si během vývoje i výroby „sedmdesátse-
dmičky“ vyžádaly několik úprav zadní
partie karoserie. Zpočátku měly proto-
typy a první sériové vozy T 77 mřížky
za zadními bočními okny, později pře-
kryté zaoblenými „kapsami“, zatímco
na horním okraji svažující se zádě při-
byly dva nepříliš vzhledné lapače. Ře-
šení přinesla až zcela nově tvarovaná
zadní kapota s decentními otvory pro
vstup vzduchu u horní hrany. Revoluč-
ní konstrukce podvozku a karoserie
Tatry 77, ale také postupné změny sys-
tému chlazení vzadu uloženého osmi-
válce a s nimi spojené karosářské úpravy
se v polovině třicátých let staly před-
mětem celé řady patentních spisů.

22

Aerodynamická trojice značky Tatra: zleva stojí T 77 A, T 87 a čtyřválcová T 97

Zaoblená záď prototypu se dvěma dodatečně zhotovenými okénky
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Měnil se i tvar a uspořádání čelního
okna. První prototyp z podzimu 1933
měl dvoudílné lehce šípovité čelní sklo,
další prototypy i první sériové vozy
ročníku 1934 pak nedělené ploché čel-
ní okno, až konstruktéři dospěli k de-
finitivnímu řešení s malými přídavný-
mi okénky po obou stranách hlavního

jednodílného čelního skla. Není bez za-
jímavosti, že už na prototypech Tatry
77 se objevovalo elektrické vyhřívání
čelního skla, jež v té době rozhodně
nebylo běžné.

Tatra 77, jež se představila novinářům
a odborníkům počátkem března 1934
v Praze a brzy nato slavila výstavní pre-

miéru na autosalonu v Berlíně, však
nebyla výjimečná jen navenek – řadu
osobitých řešení skrývala i pod nekon-
formně střiženým kabátem. Jejím zá-
kladem byla podlahová plošina s centrál-
ním páteřovým nosníkem čtyřhranného
průřezu, na niž navazovala kostra karo-
serie – z převážné části dřevěná. Na

23

Prototyp lidového vozu V 570 z roku 1933 měl v zádi vzduchem chlazený dvouválec

Tovární vůz Tatra 77 při zkušební jízdě v rakouských Alpách v roce 1934
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dřevěný skelet byly připevněny povr-
chové panely z ocelového plechu a cel-
kovou konstrukcí tak Tatra 77 představo-
vala nemalý krok na cestě k samonosné
karoserii. Té se však dočkala až její
nástupkyně, populární „osmička“ T 87.

Charakteristickým rysem Tatry 77 bylo
uspořádání poháněcího ústrojí podle
hesla „vše vzadu“, tedy s osmiválcovým
motorem V8 uloženým podélně za
zadní nápravou, na který směrem dopře-
du navazovaly rozvodovka a čtyřstupňo-
vá převodovka opatřená synchronizací
dvou nejvyšších převodových stupňů.
Vzduchem chlazený osmiválec třílitrové-
ho objemu dával výkon 60 koní (44 kW),
díky aerodynamickým tvarům to však
vozu o hmotnosti kolem 1700 kg stačilo
k dosažení největší rychlosti 145 km/h –
výrobce ovšem udával poněkud optimis-
tických 150 km/h.

Tatra 77 patřila do kategorie velkých
automobilů: při rozvoru náprav 3,15 m
byla dlouhá 5,15 m, široká 1,70 m a vy-
soká 1,52 m. Uvnitř nabízela velkoryse
dimenzovaný prostor pro pět až šest
cestujících, místo pro zavazadla bylo

24

Typickým prvkem byla svislá „ploutev“ na splývavé zádi Tatry 77

Nově upravená příď vozu Tatra 77 modelového roku 1935
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za opěradly zadních sedadel. Pod za-
oblenou přední kapotu se totiž vešla
jen dvě náhradní kola, nářadí a palivo-
vá nádrž o objemu 80 litrů, jejíž nalé-
vací hrdlo se skrývalo pod kapotou,
takže ji při tankování bylo nutné zved-
nout. Tento rituál si aerodynamické
osmiválce Tatra zachovaly plná tři
desetiletí, ukončila jej až jedna z díl-
čích modernizací „šestsettrojky“ v roce
1966. Ale vraťme se k avantgardní
„sedmdesátsedmičce“.

Během roku 1934 se Tatra 77 stala me-
zinárodně uznávaným pojmem – po
berlínské premiéře ji obdivovali laici
i odborníci na autosalonech v Praze,
Vídni a Paříži. Celkem toho roku vznik-
lo šest desítek automobilů Tatra 77,
z nichž každý byl vlastně originál.
„Sedmdesátsedmičky“ vznikaly kus po
kuse, jednotlivé exempláře se navzájem
lišily v řadě detailů, ať už šlo o umístění
a tvar světlometů, úpravy zádě –
zejména otvorů pro přívod vzduchu
k motoru – ale i o uspořádání a výba-
vu interiéru. Nejméně jeden z prototy-
pů měl volant uprostřed, v podélné
ose vozu, přičemž řidičovo sedadlo
bylo mírně předsunuto dopředu, vozy
pro zákazníky však měly tradiční řeše-
ní s volantem na pravé straně – v Čes-
koslovensku se tehdy ještě jezdilo
vlevo. Za příplatek si zákazník mohl
objednat shrnovací střechu Webasto,
díky níž mohli za pěkného počasí ces-

25

Pod rozměrnou zadní kapotou se
skrýval vzduchem chlazený motor V8

Tatra 77 A ročníku 1936 se světlome-
ty na blatnících a třetím uprostřed
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tující na předních i zadních sedadlech
vychutnávat jízdu s větrem ve vlasech.

V roce 1935 se prodaly necelé čtyři
desítky vozů Tatra 77, jejich celková
výroba – včetně čtyř nebo pěti prototy-
pů – dosáhla stovky kusů. Aerodyna-
mická „sedmdesátsedmička“ s třílitro-
vým motorem V8 byla luxusním vozem
pro majetné, v roce 1935 se prodávala
za 98 tisíc korun, přičemž s výbavou
na přání se cena snadno přehoupla
přes stotisícovou hranici. Pro srovná-
ní: Tatra 57 „Hadimrška“ se čtyřválcem
1,1 l a dvoudveřovou karoserií polo-
kabriolet tehdy stála 28 500 Kč, větší
Tatra 75 se čtyřválcem 1,7 l a čtyřdve-
řovou uzavřenou karoserií se dala po-
řídit za 39 600 Kč. Nejbližším domá-
cím konkurentem – alespoň pokud šlo
o cenu – byl klasicky stavěný Walter
Regent s kapalinou chlazeným šesti-
válcem 3,2 l o výkonu 80 koní (59 kW)
vpředu a pohonem zadních kol nabí-
zený za základní cenu 95 000 Kč,
s aerodynamickou karoserií Sodomka
pak za hodně přes 100 tisíc.

V sezóně 1936 se začala prodávat
modernizovaná Tatra 77 A s karoserií
lehce prodlouženou na 5,3 m, jež si
nadále zachovala poněkud archaickou
dřevěnou kostru, a motorem V8 převr-
taným na 3,4 l, jehož výkon vzrostl na
70 koní (51 kW). Navzdory vyšší hmot-
nosti kolem 1800 kg dosahovala Tatra
77 A již dříve avizované rychlosti 150
km/h a spotřebovala průměrně 14 až
16 l benzinu na 100 km, takže není
divu, že se do některých vozů montova-
la větší palivová nádrž o objemu 90 l.

Do jara 1938 bylo vyrobeno přes 150
automobilů Tatra 77 A, celkem tedy pro-
dukce obou verzí „sedmdesátsedmičky“
(T 77 a T 77 A) překročila v letech 1933 až
1938 hranici 250 vozů. V kontextu dozní-

vající hospodářské krize a v podmínkách
kusové výroby to nebylo tak málo, jak by
se na první pohled mohlo zdát.

Novou kapitolu aerodynamických vo-
zů z Kopřivnice začala psát v roce 1937
elegantní Tatra 87 s moderní samonos-
nou celokovovou karoserií a nově zkon-
struovaným třílitrovým motorem V8 za
zadní nápravou. Od své předchůdkyně
se lišila o něco kompaktnějšími roz-
měry – při rozvoru 2,85 m byla dlouhá
4,74 m, šesti bočními okny (přibyla za-
oblená okénka za zadními dveřmi) a no-

vou zadní nápravou se šikmo uloženými
čtvrteliptickými listovými pery. Její osmi-
válec dával výkon 75 koní (55 kW), takže
pětimístný vůz o hmotnosti 1400 kg
uháněl rychlostí až 160 km/h.

Souběžně v Kopřivnici vyvinuli i men-
ší, 4,27 m dlouhý aerodynamický vůz
Tatra 97 tvarově blízký větší „osmičce“
a poháněný vzadu uloženým vzdu-
chem chlazeným plochým čtyřválcem
1,75 l o výkonu 40 koní (29 kW). Jeho
výrobu však – údajně na příkaz z Ber-
lína – museli na jaře 1939 ukončit, aby
nekonkuroval připravovanému vozu
KdF, budoucímu Brouku VW. Osmi-
válcová Tatra 87 se však vyráběla dál
až do roku 1942 a po válkou vynucené
přestávce se na montážní linku vrátila
i v letech poválečných. Poslední z více
než tří tisíc „osmiček“ opustily továr-
nu v roce 1950, aby sloužily novým
mocipánům.

Poslední ze slavné řady aerodynamic-
kých vozů se vzduchem chlazeným
osmiválcem v zádi byla v letech 1955
až 1975 oblá Tatra 603, dnes již kultov-
ní automobil pětimetrové délky pohá-
něný motorem V8 o objemu 2,5 l. Bě-
hem dvou desetiletí jich vzniklo přes
20 tisíc a díky osobité koncepci si zís-
kaly mimořádnou popularitu po celém
světě. Z někdejší revoluční avantgardy
se ovšem mezitím stala do ztracena smě-
řující pošetilost, byť nepochybně krásná.

Text: Jan Tuček
Foto: archiv autora
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Snímek z roku 1957: Tatra 77 z poloviny třicátých let a nová Tatra 603

Kopřivnická aerodynamika v provedení ze třicátých a padesátých let
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