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Rekonstrukce historického vozidla 

BP, ÚADI, 2010, 35 str., 26 obr. 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout postup rekonstrukce historického vozidla 

a dokumentovat jednotlivé etapy.  
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1 Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na rekonstrukci historického vozidla.  

„Rekonstrukce je výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro 

znázornění takového stavu. Základem slova je konstrukce (stavba, forma, skladba), 

s předponou re (znovu – postavení, znovu – sestrojení) Je to obecný termín, se kterým se 

setkáme v architektuře, ale i v jiných oborech. Rekonstrukce na rozdíl od opravy znamená 

vždy výraznou změnu existujícího stavu.“ [2] 

Rekonstrukce vozidla znamená jeho celkovou opravu vedoucí ke zhotovení vozidla, 

které se podobá původnímu automobilu. Je důležité respektovat jednotlivé modelové řady a 

zachovat charakteristické rysy automobilu z daného roku výroby. Ve své bakalářské práci 

budu popisovat a dokumentovat jednotlivé etapy rekonstrukce vozidla Tatra 2-603 model 

1968. 

Stručně se zmíním o historii tohoto vozidla, kterému se lidově říkalo „šestsettrojka“, a 

které jako jedno z mála osobních vozidel na světě mělo tak pestrý a přitom kontroverzní osud. 

Podrobněji se zaměřím na jednotlivé etapy při celkové rekonstrukci.  
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2 Historie Tatry 603 

2.1 Tajný vývoj 

Počátkem padesátých let nesměla kopřivnická Tatra vyvíjet a vyrábět nové osobní 

automobily. Měla se soustředit na výrobu nákladních a terénních automobilů určených 

především pro armádu. Budoucí „šestsettrojka“ se tajně vyvíjela od podzimu 1952 v pražské 

konstrukční kanceláři pod vedením Vladimíra Popeláře. První stylistické řešení budoucí Tatry 

603 vytvořil výtvarník František Kardaus pod označením Valuta (Obr. 1). Do ledna 1954 

pracovala hrstka zasvěcených na projektu osobního automobilu v utajení a až poté dostala 

Tatra za úkol vyvinout velký šestimístný automobil. [1] 

 
Obr. 1 – Valuta [4] 

2.2 Oficiální vývoj vozu 

V dubnu 1954 předala pražská konstrukční kancelář projekt Valuta do kopřivnické 

Tatrovky. Původní projekt byl pod vedením Ing. Meckerleho přepracován až do konečné 

podoby budoucí Tatry 603. Během podzimu a zimy vznikla dřevěná maketa budoucí Tatry 

603 v měřítku 1 : 1. Na zádi měla ještě charakteristickou „ploutev“ připomínající tradici 

předválečných osmiválců. První funkční prototyp Tatry 603 byl uveden do provozu v létě 

roku 1955. Oficiální premiéra byla na výstavě československého strojírenství v Brně v záři 

téhož roku. 

Původní prototyp se od pozdějších sériových vozů lišil v celé řadě drobných detailů, 

například měl jiný tvar zadních oken, rozměrnější a výše zabíhající víko motorového prostoru 
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a dvoudílné přední sklo. Po prvním prototypu z léta 1955 bylo v roce 1956 ručně vyrobeno 

jen devět vozidel. Sériová výroba prvních vozidel Tatra 603 (Obr. 2) začala koncem roku 

1956. V roce 1959 se vyráběly tři až čtyři vozidla denně. Nejúspěšnější období „šestsettrojky“ 

začalo v roce 1968, kdy začala obměna vládního vozového parku. [1] 

 
Obr. 2 – Tatra 603 [5] 

2.3 Modernizace 

I přes řadu změn a vylepšení šlo až do konce roku 1963 o první generaci vozu Tatra 

603. Modernizovaná Tatra nesla označení 2-603. Hlavní změny byly v přední části vozu, kde 

došlo k nahrazení původní přední masky s trojicí světlometů novou, širší maskou se dvěma 

dvojicemi kruhových světlometů. Ke zlepšení jízdních vlastností přispěl stabilizátor přední 

nápravy, rozchod předních kol byl rozšířený o 55 mm. Tatru 2-603 poháněl modernizovaný 

osmiválec.  

V polovině šedesátých let se objevila na veřejnosti modernizovaná Tatra 603 

s označením Tatra 3-603 se zvýšeným čelním sklem, širší přední maskou se světlomety dále 

od středu vozu a řadou dalších změn. Původní označení T 3-603 se objevovalo až do roku 

1967, nakonec jej nahradil skromnější název T 2-603 model 1968 (Obr. 3). Jedním z důvodu 

změny názvu mohly být vysoké náklady na homologaci nového typu automobilu, která při 

změně modelového roku nebyla potřeba. 
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Obr. 3 Tatra 2-603 model 1968 [5] 

 Nový model měl lepší utěsnění celé karoserie a odhlučnění hnacího ústrojí. 

V modernizovaném interiéru byl zdokonalený rozvod vzduchu, pohodlnější sedadla a také 

nové výplně dveří. Jako standardní výbava byly montovány bezpečnostní pásy pro řidiče a 

spolujezdce, které od 1. ledna 1969 musely být součástí každého nově vyrobeného vozidla. 

V důsledku toho byla dříve šestimístná „šestsettrojka“ přetypována na pětimístný automobil.  

V lednu 1970 byly nahrazeny původní bubnové brzdy kotoučovými na všech kolech a 

zároveň byl zabudován nový účinnější posilovač brzd. V roce 1974 byla montáž T 2-603 

přesunuta do výrobní linky v Příboře. Poslední „šestsettrojky“ opustily výrobní linku v srpnu 

1975. Celkem jich bylo vyrobeno 20 422 kusů. [1] 
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3 Rekonstrukce 

Rekonstrukce vozidla může probíhat různými způsoby a postupy. Ne všechny úkoly 

spojené s celkovou opravou vozidla je schopen zvládnout jeden člověk. Například pískování, 

lakování, čalounění interiéru atd. je lépe svěřit odborné firmě. Rekonstrukci lze rozdělit do 

několika etap: 

− Přípravné práce  

− Odstrojování karoserie 

− Tryskání karoserie 

− Karosářské práce 

− Lakování karoserie 

− Renovace motoru, převodovky a podvozkových částí 

− Montáž vozidla 

− Seřízení a záběh vozidla 

3.1 Přípravné práce  

V této etapě je nutné sehnat veškerou dostupnou odbornou literaturu, technické 

výkresy a schémata, návody a dílenské příručky, dobové fotografie a jiné informace o 

rekonstruovaném vozidle. Nutnou podmínkou pro zahájení rekonstrukce je mít k dispozici 

vozidlo, které budeme rekonstruovat (Obr. 4). 

 
Obr. 4 Vozidlo před rekonstrukcí 
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3.2 Odstrojování karoserie 

Vozidlo je nutné nejdříve prohlédnout. Jestliže se ve vozidle nachází autobaterie, musí 

být před započetím prací odpojeny a vytaženy. Z vozu musí být bezpečně vypuštěny a 

ekologický zlikvidovány všechny provozní náplně – motorový a převodový olej, brzdová 

kapalina atd. Baterie musí být pečlivě uskladněny nebo se odevzdjí spolu s provozními 

kapalinami ve sběrně nebezpečného odpadu. 

Následuje odstrojení vozidla, což znamená odmontování a sundání veškerých vnějších 

a vnitřních částí tak, aby zůstala samostatná karoserie. Vzhledem k velmi špatným 

technickým stavům těchto vozidel před započatou rekonstrukcí se spousta originálních dílů na 

vozidle již nevyskytuje, proto je postup práce v tuto chvíli individuální a záleží vždy na stavu 

daného vozidla. Chybějící díly je nutno vyrobit, eventuálně zakoupit nebo objednat 

prostřednictvím internetu. 

Začíná se odstrojovat interiér, dále exteriér a končí se podvozkem. Z interiéru se 

vymontují sedadla, přístrojová deska, pedály a přilehlé komponenty. Odstraní se čalounění 

dveří, podlahy a stropu (Obr. 5). 

 
Obr. 5 Demontovaný interiér 

Z exteriéru se odstraní nárazníky, světlomety, opatrně se vyndají skla vozidla. 

Odmontují se dveře, kapota motoru a zavazadlového prostoru, zadní čelo a víko prostoru pro 

rezervní kolo. Musí se demontovat veškeré chromované lišty a doplňky instalované na autě. 

Tatra 603 má poměrně silný lak karoserie. Proto je dobré starý lak z karoserie za pomoci 

horkovzdušné pistole nebo plynového hořáku a škrabky odstranit. Na mnoha místech se 

původní nátěr již nevyskytuje a v důsledku působení koroze lze na většině částí karoserie 

starý lak po nahřání bez větších problémů seškrabat. K odstranění starého laku lze využít 
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tryskání (viz. kapitola 3.3), ale muselo by se použít většího proudu abrazivní směsi a tudíž by 

mohlo dojít k poškození plechů karoserie – vzniku drobných důlků. Toto poškození by se 

muselo zpětně odstranit. 

Do této chvíle mohl vůz stát na kolech a dalo se s ním případně ještě manipulovat. 

Nyní se umístí na místo, kde bude ke všem částem vozidla dobrý přístup, zvedne se a podloží 

se. Sundají se kola, vytáhne motor, převodovka a celé zavěšení zadní nápravy (Obr. 6). Poté 

se vymontuje přední náprava spolu se segmenty řízení. Z podvozku se odstraní staré brzdové 

potrubí a hadice. 

 
Obr. 6 – Demontáž motoru, převodovky a zadní nápravy 

Jedna z prvních věcí, kterou je při rekonstrukci vozidla potřeba udělat je nechat 

opravit chromované lišty, rámečky skel a doplňky karoserie, protože jejich renovace je časově 

náročná. Celý proces se skládá z několika fází, jako je očištění a od-chromování jednotlivých 

dílů, jejich oprava, poté se povrch musí dokonale vyleštit, aby měl finální podobu a na závěr 

se díly chromují. Protože na vozidle Tatra 603 je chromovaných dílů a doplňků hodně, může 

celý proces trvat až půl roku. Nesmí se zapomenout sehnat i chybějící chromované díly, které 

se na původním voze již nedochovaly.  

Další časově náročnou prací je ušití nového čalounění interiéru. Přesněji čalounění 

střechy, vnitřních výplní dveří a čalounění sedadel. Proto se výroba těchto věcí objedná hned 

na začátku rekonstrukce. 
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3.3 Tryskání karoserie 

Po odstrojení a hrubém očištění se karoserie tryskáním zbaví zbytků původní barvy, 

rzi a jiných nečistot. 

„Tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický postup 

opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem jemných částic 

(abrazivní částice). Nejvíce se jako abrazivní materiál používají ocelové broky, křemičitý 

písek, ocelová drť či struska. Pro některé účely se používá otryskávání pouze prudkým 

proudem vody (v tomto případě se nejedná o pískování)“. [6] 

Tato operace vyžadovala převoz karoserie do specializované firmy, která se zabývá 

povrchovou úpravou kovů. Rekonstruovaná Tatra 603 byla pískována, neboli tryskána 

pískem. Zbylý písek, který zůstal v dutinách karoserie se vysál a vyfoukal stlačeným 

vzduchem. Snadné odstranění písku z karoserie je jedním z důvodu, proč byl jako abrazivní 

materiál vybrán.  Nyní je karoserie připravená k samotné renovaci (Obr. 7). 

 
Obr. 7 Opískována karoserie 

3.4 Karosářské práce 

Opískováním se na karoserii odkryla místa, která jsou vlivem působení rzi děravá 

(Obr. 8) a také místa, která již byla v minulosti opravována nebo měněna (obr. 9). Musí se 

důkladně zkontrolovat každá část karoserie. Malé otvory lze zavařit a poté přebrousit. Silně 

zrezivělé plechy je nutné nahradit novými. Poškozené místo se odřeže, z tabule novéno plechu 

stejné tloušťky se vystřihne požadovaný tvar, případně se ještě vytvaruje, aby přesně 

odpovídal originálnímu dílu a navaří se na původní místo. Na novém plechovém dílu a na 
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materiálu, ke kterému se díl bude vařit, se karosářskými nůžkami vystřihnou malé otvory 

v těsné vzdálenosti od sebe. Při svařování přídavný materiál vyplní tento otvor a spojí 

jednotlivé plechy. Svar se poté přebrousí, aby vzniklo hladké napojení. Tímto způsobem se 

opraví celá karoserie. 

   
Obr. 8 Prorezivělé místo  Obr. 9 Opravované místo 

Vždy je dobré vyměnit podlahu, kterou tvoří dva obdélníkové profilované plechy. Při 

rekonstrukci zůstane jen střední část podlahy a boční prahy, okolní plechy se vyřežou ven 

(Obr. 10). 

 
Obr. 10 Rekonstrukce podlahy vozidla 
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Podlaha se obvykle vyrobí na zakázku podle dokumentace. Díky chybějící podlaze se 

v prostoru kabiny také mnohem lépe pracuje. Proto se před navařením nové podlahy opraví 

všechna okolní poškozená místa. Je třeba se zaměřit na výztuhy podlahy a motorové stěny, 

které tvoří jednu z hlavních nosných částí podlahy. Obdobně jsou na tom i přední nosníky. 

Také vnitřní plechy bočních prahů (Obr. 12) se vyrobí nové a navaří se na původní místo. 

Před navařením nových plechů se vždy ošetří veškeré dutiny karoserie (Obr. 11), ke kterým 

by už později nebyl přístup základovou barvou, aby byla zajištěna co možná nejdelší 

životnost. Jedná se především o vnitřní plochy prahů a dutiny jednotlivých výztuh. Vyplatí se 

rovněž natřít vnitřní části předních a zadních blatníků a všechna přístupná místa. 

 
Obr. 11 Nátěr dutin a prahů základovou barvou 

 
Obr. 12 Navaření vnitřního plechu prahu automobilu 
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Dále je nutné zkontrolovat a případně opravit místa pro uchycení zadní a přední 

nápravy. Je třeba dokonale opravit všechna místa karoserie a připravit veškeré montážní 

otvory a díry, na které se budou v další etapě montovat díly, jako například skla, světlomety, 

nárazníky, chromované boční lišty a ozdobné olemování a podobně. Vše musí být dokonale 

připravené, aby se nalakovaná karoserie již nepoškodila. Rovněž musí být ustavené a 

vycentrované všechny dveře, kapota motorového a zavazadlového prostoru (Obr. 13). 

Karosářské práce jsou jednou z nejdůležitějších operací v průběhu celé rekonstrukce vozidla, 

protože všechno musí být kvalitně opraveno a nesmí se zapomenout na žádný detail. O finální 

podobě rekonstruovaného vozidla rozhoduje kvalita provedení karosářských prací. 

 
Obr. 13 Ustavení kapoty zavazadlového prostoru 

3.5 Lakování karoserie 

Lakování vozidel je relativně složitá a hlavně časově náročná záležitost. Má-li být 

výsledek stoprocentní, je důležité znát nejenom všechny teoretické náležitosti a jednotlivé 

kroky lakování, ale také mít patřičné vybavení a v neposlední řadě i potřebné zkušenosti a 

praxi. Proto se lakování renovovaného vozidla přenechalo profesionální autolakovně. 

Do lakovny byla dovezena sestavená karoserie budoucí Tatry 603 po karosářských 

pracích. Veškeré přípravné práce před finálním lakováním si autolakovna prováděla sama. 

Nejprve je třeba celou karoserii včetně podvozku důkladně očistit a odmastit. K tomuto účelu 

má autolakovna speciální ekologické prostředky, které neznečišťují vodu použitou na 

oplachování. Poté následuje tmelení speciálním karosářským tmelem, kterým se dorovnávají 

jednotlivé nerovnosti plechů karoserie a dotváří se celkový vzhled automobilu. Po vytmelení a 

zaschnutí se karoserie musí důkladně vybrousit, aby se odstranily nerovnosti. Tyto kroky se 



Vysoké učení technické v Brně BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  Tomáš Richter 
Fakulta strojního inženýrství 

Brno, 2010  strana 19 

několikrát opakují, dokud není docílen požadovaný tvar a kvalita povrchu karoserie. Při 

broušení se postupně zvyšuje zrnitost jednotlivých brusných papírů. V důsledku toho je 

konečný povrch karoserie rovný a hladký, což je pro lakování nezbytné. Plocha může být 

během broušení omývána proudem vody tzv. broušení pod vodou, který smývá povrch a 

zlepšuje kvalitu broušení. Pro dokonalý a stejný tvar jednotlivých částí, například symetrii 

přední masky, blatníků, atd. se používají různá pravítka a šablony. Po dorovnání všech 

nerovností na karoserii se provede nástřik podvozku speciální ochrannou, pružnou barvou 

(Obr. 14) a nástřik karoserie včetně interiéru plničem (Obr. 15). Plnič slouží jako podkladová 

vrstva pro konečný lak.  

 
Obr. 14 Nástřik podvozku ochrannou barvou 

 
Obr. 15 Nástřik karoserie plničem 
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Před samotným lakováním je potřeba karoserii opět důkladně pod vodou vybrousit, 

očistit, odmastit a utřít antistatickou utěrkou, která odpuzuje prach. Demontují se dveře a víka 

motorového a zavazadlového prostoru, které se lakují zvlášť. Lakování začíná v interiéru 

vozidla, kde se důkladně lakují části v barvě karoserie, které jdou vidět, například sloupky 

dveří, rámy oken atd. Zbytek prostoru pro cestující se jen lehce „zapráší“ barvou. Přední 

přístrojový panel se nalakuje v černé barvě (Obr. 16). 

 
Obr. 16 Nalakovaný přístrojový panel 

Motorový a zavazadlový prostor se lakuje stříbro-šedou barvu se strukturou tzv. 

kladívkovou barvou (Obr. 17).  

 
Obr. 17 Nalakovaný motorový prostor 
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Po zaschnutí se zalepí veškerá místa, která už nemají být nalakována, tedy motorový a 

zavazadlový prostor, interiér, podběhy kol atd. Konečný nástřik karoserie barvou se provádí 

minimálně dvakrát, podle použitého typu barvy. Mezi každým lakováním se předchozí vrstva 

opět pod vodou přebrousí, aby byla zajištěna maximální kvalita laku. Barevné provedení 

karoserie záleží na přání zákazníka. Tatra 603 se nejčastěji vyráběla v černém provedení, ale 

možné byly i další barvy. Renovovaná Tatra 603 je světlé barvy v odstínu „slonová kost“ 

(Obr. 18). Přesné označení používaných barev se nepodařilo dohledat, takže odstín barvy se 

porovnával se starými katalogy a fotografiemi a hledala se nejvíce podobná barva s tehdejšími 

vozy. 

 
Obr. 18 Nalakovaná karoserie 

3.6 Renovace motoru, převodovky a podvozkových částí 

Po renovaci karoserie je třeba začít s rekonstrukcí podvozkových částí, motoru, 

převodovky a sehnat chybějící díly. Koupit nový náhradní díl na Tatru 603, ať už se jedná 

o součástku do motoru, převodovky, na podvozek, je v dnešní době relativně velký problém. 

Náhradní díly na veterány se běžně neprodávají a díly se spíše shánějí na burzách, přes 

internet a nebo od starých majitelů, kteří mají původní díly ještě z Mototechny. V případě, že 

se některé potřebné díly nepodaří koupit, musí se vyrobit. Při objednávání je ale potřeba 

myslet na to, že výroba dílů zabere určitou dobu a je dobré tyto díly nechat vyrobit co 

nejdříve. Jedná se například o brzdové kotouče, které se mohou nechat ve slévárně odlít, poté 

se osoustruží a jsou připravené k montáži na vůz. 
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Vzhledem k velké náročnosti, a to jak časové, tak i finanční, je snaha na vozidle 

zachovat co nejvíce původních součástí a dílů a měnit jen ty vyloženě špatné. Samozřejmě 

běžně dostupné náhradní díly (ložiska, těsnění, gumové hadice, kabeláž atd.), stejně tak i 

spojovací materiál se při montáži mění za nové. 

Podvozkové díly se musí kompletně rozmontovat, zkontrolovat a opravit. Jedná se o 

ramena náprav, pružiny pérování, segmenty řízení, náboje kol, brzdové třmeny atd. 

Rozebrané díly se opět tryskáním zbaví rzi a původního nátěru. Díly, které přicházejí do styku 

s okolním prostředím je potřeba natřít novým ochranným nátěrem, nejlépe použít práškové 

lakování tzv. komaxit. 

„Principem práškového lakování je nanesení prášku na povrch dílce a následné 

vytvrzení v peci. Prášek obsahuje pryskyřice, pigment, případně tvrdidla, aditiva a vytváří tak 

suchou práškovou konzistenci.“ [7] 

Brzdové třmeny se pozinkují, protože zinek odolá vysokým teplotám vznikajícím při 

brzdění. Třmeny tak získají i nový vzhled a jsou chráněny proti přírodním vlivům. Písty 

brzdových třmenů se mohou nechat přebrousit, aby byly dokonale hladké a volně se 

pohybovaly uvnitř třmenu. Vnitřní těsnící kroužky spolu s ochrannými manžetami a 

odvzdušňovací šrouby se vymění za nové a celý repasovaný brzdový systém se zkompletuje a 

nachystá pro montáž na vozidlo. Koupí se nové brzdové destičky a kotouče. 

Rekonstrukce motoru a převodovky spočívá v jejich generální opravě. Provede se 

kompletní rozebrání a zjistí se stav opotřebování jednotlivých dílů. Protože náhradní díly pro 

motor a převodovku jsou obtížně sehnatelné, je-li daný díl ještě použitelný, vrací se po 

důkladném očištění zpět. Při kontrole opotřebování motoru je potřeba se zaměřit hlavně na 

jednotlivé válce, které se proměří, zkontroluje se, jestli nejsou vydřené a podle stavu se dávají 

zpět do bloku motoru nebo se vymění, případně se mohou nechat honovat. Také se musí 

zkontrolovat stav pánví (ložisek) na klikové hřídeli a na ojnicích, která bývají často vydřená a 

musí se vyměnit. Dále změřit stav opotřebování klikové a vačkové hřídele, v případě potřeby 

se mohou přebrousit na správný opravárenský rozměr dle stavu opotřebení. Karburátory se 

rovněž rozeberou a především důkladně odmastí a očistí od nečistot a usazeného povlaku. 

V případě poškození některých částí se vymění. Před zpětnou kompletaci se celé těleso 

karburátoru a jednotlivé trysky profouknou stlačeným vzduchem, aby se dostaly pryč všechny 

nečistoty. 

Dále se zkontroluje spojka. Tedy opotřebení spojkové lamely, dosedacích ploch 

setrvačníku a přítlačného kotouče, stav přítlačných pružin a ostatních částí. Dle opotřebení se 

díly vymění. 
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Boční plechové kryty motoru a box se vzduchovým filtrem se očistí, zbrousí se 

původní barva, vše se důkladně odmastí a nalakuje. Boční plechy se na „šestsettrojkách“ 

standardně lakují červenou barvou a box na vzduchový filtr modrou. Hliníkové části motoru, 

jako jsou jednotlivé hlavy válců a blok motoru se očistí, případně se použijí speciální 

přípravky na obnovení hliníkových součástí. Po kontrole a opravě všech dílů se motor opět 

smontuje dohromady. Důkladně se vyfoukají pryč všechny nečistoty stlačeným vzduchem, 

očistí a odmastí všechny dosedací plochy. Při sestavování motoru je potřeba správně nastavit 

rozvod motoru a vymezit vůli jednotlivých ventilů podle předepsaných parametrů pro daný 

typ motoru. K těsnění jednotlivých dosedacích ploch se používají speciální motorové tmely 

k tomuto účelu vhodné. Vymění se kabely od rozdělovače ke svíčkám a veškerá další 

elektroinstalace. Stejně tak se mění i jednotlivé palivové hadičky od nádrže až ke 

karburátorům a ostatní pryžové části. 

V převodovce se zkontroluje stav jednotlivých ozubených kol. Ozubená kola 

s vylomenými zuby, případně silně poškozeným povrchem zubů, jako jsou velké jamky na 

povrchu zubů v důsledku působení pittingu nebo odloupnutá povrchová vrstva (spalling), je 

potřeba vyměnit. Zkontroluje se stav jednotlivých synchronů, případně se také vymění. Pro 

snadné řazení a tichý chod převodovky je potřeba dobře vymezit jednotlivé vůle a převodovku 

správně seřídit. Při montáži jsou vyměněna ložiska hřídelů a těsnící segmenty, příruby 

převodovky jsou utěsněny opět pomocí speciálního tmelu. Převodovka i motor (Obr. 19) jsou 

po renovaci zkompletovány a nachystány k montáži do vozidla.  

 
Obr. 19 Zrenovovaný motor 
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3.7 Montáž vozidla 

Kompletace všech opravených, renovovaných a nových dílů představuje jednu 

z posledních etap celkové rekonstrukce. Jedná se o rozsáhlou a časově náročnou kapitolu při 

rekonstrukci vozidla. Je potřeba opatrně manipulovat s jednotlivými díly kolem karoserie, aby 

nedošlo k poškrábání laku. Postupovat systematicky, aby montáž byla co nejjednodušší a 

efektivní. Zpravidla se postupuje od podvozku směrem nahoru. Postup však může být závislý 

i na jednotlivých dílech, které jsou k dispozici.  

Nejprve je potřeba na podvozek nainstalovat nové brzdové potrubí a hadičky. Rozvést 

vedení paliva od palivové nádrže do motoru. Poté začít s montáží náprav (Obr. 20), tedy 

upevnit ramena předních kol včetně stabilizátoru přední nápravy, tlumení předních kol a 

zkompletovat náboje kol včetně prvků řízení a brzd a vyvést táhla ovládání do kabiny. Do 

nábojů kol se zalisují nová ložiska, vymění se všechny pryžové části. 

 
Obr. 20 Přední náprava 

Vzadu se na podvozek uchytí zadní ramena a celá převodovka spolu s poloosami zadní 

nápravy (Obr. 21). Připevní se tlumení zadní nápravy a brzdy. Do brzdových okruhů se doplní 

brzdová kapalina a brzdy se odvzdušní. Zkontroluje se i těsnost jednotlivých vedení a třmenů. 

Motor se do vozidla montuje až po natažení kabeláže a elektroinstalace. 
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Obr. 21 Zadní náprava a převodovka 

V interiéru se začíná čalouněním stropu, bočních sloupků a prostorem za zadními 

sedadly. Na plechy se nejprve nalepí filc a molitan, který tlumí hluk a na dotek je měkký. Na 

něj se připevní ušité čalounění z koženky přesně podle dobových zvyklostí daného modelu. 

Na závěr se vloží zadní dvojdílné okno a zadní boční okýnka (Obr. 22). 

 
Obr. 22 Čalounění interiéru 

Ke karoserii se přišroubují dveře a kapota motorového a zavazadlového prostoru. Na 

bok automobilu se připevní boční ozdobné chromované lišty, protože jsou uchyceny z vnitřní 

strany dveří a po namontovaní výplní dveří by montáž nebyla možná. Obdobně  i kliky dveří. 

Do výplní dveří se vloží mechanismy stahování oken s bočními okny, zámky dveří a okolní 
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ozdobné chromované rámečky. Z vnitřní strany se nasadí čalouněná výplň dveří, klička 

stahování oken a páčka otevíraní dveří (Obr. 23). 

 
Obr. 23 Čalounění dveří 

V přední části se namontují hlavní světlomety, ukazatelé směru jízdy a celá přední 

chromovaná maska s logem automobilky, připevní se přední nárazník, vloží se čelní sklo. 

V interiéru je potřeba instalovat topení, které se upevní pod přední sedadla, včetně rozvodu 

vzduchu. Před čalouněním podlahy se natáhne zbylá kabeláž od motoru k palubní desce 

(Obr. 24).  

 
Obr. 24 Kabeláž 
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Na podlahu před sedadla se pokládá polystyrén na vyrovnání výšky, který se přikryje 

sololitovou deskou a nalepí se koberec. Poté je možné vložit a připevnit sedadla. Po vložení 

žárovek do světel vnitřního osvětlení kabiny, kompletaci přístrojového štítu a přišroubování 

volantu je prostor kabiny hotový. 

Do motorového prostoru se vloží motor a přišroubuje se k přírubě převodovky 

(Obr. 25). K motoru se připevní výfuky, na každou stranu pro čtyři válce jeden. Zapojí se 

elektroinstalace a přívod paliva ke karburátorům. Poté se připevní zadní čelo karoserie, 

nárazník, světla. Do motoru a převodovky se doplní olej. V zavazadlovém prostoru se na 

kontakty dvojice akumulátorů napojí svorky elektrických kabelů, do nádrže se nalije několik 

litrů paliva. Do karburátorů se ručně napumpuje palivo a motor se poprvé vyzkouší 

nastartovat. Následně se musí seřídit volnoběžné otáčky, hladina plováku v karburátorech 

podle podtlaku v sání a bohatost směsi. 

 
Obr. 25 Zabudovaný motor 

V případě, že nenastanou žádné problémy, mohou se na vozidlo namontovat kola a 

spustit vozidlo na zem. Před prvním vyjetím je potřeba ještě nastavit geometrii přední 

nápravy. Na závěr se vozidlo zaveze znovu do lakovny, kde se nechá přeleštit lak karoserie, 

případně opraví oděrky vzniklé při montáži nebo ustavování jednotlivých dílů, především 

kolem dveří a kapot. Výsledný automobil (Obr. 26) musí vypadat tak, jakoby právě sjel 

z tatrovácké výrobní linky. 
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3.8 Seřízení a záběh vozidla 

Pro uvedení vozidla do provozu je potřeba najezdit několik kilometrů a seřídit správně 

chod motoru. Seřídit volnoběžné otáčky a bohatost směsi tak, aby i za studena a po zahřátí 

motor reagoval na přidání plynu, nedusil se a měl klidný a plynulý chod i zátah. Stejně tak 

ověřit a případně seřídit i řazení jednotlivých převodových stupňů, ověřit funkci brzd, 

jednotlivých spotřebičů a chování celého vozidla. S vozidlem se musí absolvovat evidenční a 

technická kontrola pro získání patřičných náležitostí spojených s přihlášením a provozováním 

„nového“ vozidla. Získáním registrační značky a dokladů od vozidla je celková rekonstrukce 

dokončena. 

 
Obr. 26 Rekonstruovaný vůz Tatra 2-603 model 1968 
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4 Závěr 

Každý, kdo se někdy zabýval důkladnou rekonstrukcí vozidla ví, že nejnáročnější na 

této práci je mít trpělivost a dostatek času a v neposlední řadě taky finanční prostředky. Na 

rekonstrukci jednoho vozidla Tatra 603 je potřeba přibližně 2 000 hodin práce. Ten, kdo by si 

chtěl tento automobil nechat zrenovovat bude potřebovat finanční rozpočet kolem jednoho 

milionu korun českých. Částka odpovídá ceně nového vozu vyšší střední třídy, je však 

potřeba dodat, že vozidel Tatra 603 nebylo vyrobeno mnoho a do dnešních dní se jich 

dochovala jen malá část. Vůz má také svou historickou hodnotu. Pro automobilové sběratele a 

nadšence na celém světě je „šestsettrojka“ uznávaný a ceněný vůz. Jedná se o poslední ze 

slavné řady tatrováckých vozů s aerodynamickou karoserií a vzduchem chlazeným motorem 

V8 „dunícím“ za zády cestujících. Možná, že za několik let se bude možné setkat s Tatrou 

603 jen v muzeích.  

Tato bakalářská práce by se dala použít jako obecný návod při rekonstrukci 

motorového vozidla. Posloupnost jednotlivých etap odpovídá obecnému postupu, který se 

běžně používá pří rekonstrukci historických vozidel.  
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7 Přílohy 

Příloha 1 – Boční pohled I. 
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Příloha 2 – Boční pohled II. 
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Příloha 3 – Čelní a zadní pohled 
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Příloha 4 – Interiér 

 
 

 

     
 


