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V Ě N O V Á  N  Í

Tento  svůj  krátký  příspěvek  k  historii  vězeňských  vozidel  TATRA ve
službách československého vězeňství , který pojednává i o vozidle TATRA 13,
které  jezdilo  pro  potřeby  tehdejší  věznice  Krajského  soudu  v  Moravské
Ostravě. Rád bych tento příspěvek věnoval

příslušníkům Vězeňské služby České republiky

panu Petru  Š  o r  m o v i,  z Vazební věznice Ostrava

a

panu Petru  L a n g o v i  z Věznice Ostrava Heřmanice,

kteří byli zastřeleni společně s dalšími obětmi střelby dne 10. prosince
2019 ve Fakultní nemocnici v Ostravě. 

Pan Petr Lang se zachoval v této situaci nesmírně statečně, kdy obětoval
svůj život a statečně kryl svoji dceru před střelbou  a zachránil jí tím život. 
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ÚVOD 

Přeprava osob z bodu A do bodu B patří, od doby vzniku dopravních prostředků, do
koloběhu lidských životů. Rozvojem automobilové, letecké, vlakové a lodní dopravy se lidé
dostanou na různá místa častěji než v době, ve které se museli spoléhat výlučně na své nohy.
I ve vězeňství je zapotřebí přepravit obviněné nebo odsouzené z věznic do budov soudů či
jiných orgánů činných v trestním řízení, případně je dopravit na pracoviště, kde si i prací
odpykávají trest odnětí svobody.  Proto není divu, že po „vynálezu“ dopravního prostředku,
jenž se honosí názvem automobil, začali vězeňství se tohoto pomocníka využívat. 

Dnešní  vozový  park  Vězeňské  služby  České  republiky  se  výrazně  odlišuje  od
vozového parku dřívějšího Sboru nápravné výchovy, Správy nápravných zařízení či Sboru
uniformované vězeňské stráže. O vozovém parku doby meziválečného Československa ani
nemluvě. Ve své podstatě účel dopravy je vcelku stejný – dopravit odsouzené nebo obviněné
k soudu, na policii, k lékaři, do nemocnice, ale disponují moderními vymoženostmi doby od
airbagů, různé asistenty a další prvky k usnadnění práce řidiče.  

Při procházení fotografií pro připravovanou publikaci o legendární Tatře 600, jenž je
známá  jako  TATRAPLAN,  jsem  narazil  na  fotografie  automobilů  TATRA,  jež  byly
využívány ve vězeňství. Konkrétně jde o automobil TATRA 13 z roku 1925, který podle
zápisu v knize fotografií dokládá, že byl využíván pro potřeby věznice v Ostravě (tehdy
přesně v Moravské Ostravě) a TATRA 43/52, jenž je z února 1938, jehož „působiště“ je
dodnes (zatím) neznámé. Zrovna i Tatra 600 TATRAPLAN vznikl i také za pomoci jednoho
ředitele  věznice.    O  osudu  Tatraplánu  a  zejména  o  dvou  vězeňských  historických
„Tatrovkách“ se dočtete v následujícím textu. 

Budu moc rád za připomínky k textu, co by se mělo, doplnil, upravit, co vylepšit atd.
V případě zájmu mne kontaktujte na tento mail:  cetnicka.stanice.opava@seznam.cz Vašich
připomínek a poznatků rád využiji v připravované další brožurky o eskortních autobusech
Škoda 706 RTO a Karosa řady Š 11. 

Stanislav G r y m 
autor
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NĚCO Z HISTORIE KOPŘIVNICKÉ AUTOMOBILKY 

Kopřivnická automobilka, která v současnosti nese název TATRA TRUCK je naše
nejstarší  automobilka  a  jedna  z  nejstarších  evropských  automobilek.   Jako  jediná
automobilka, která sídlí na našem území je v „českých rukách“ a zaměřuje se na výrobu
těžkých nákladních automobilů.  V historii se tato automobilka mnohonásobně zapsala do
dějin automobilismu, její výrobky značně předběhly dobu, vyráběla jak osobní, tak nákladní
vozidla, železniční vozy a vagóny a dokonce i letadla.  Proto trochu úvodem něco z naší
české automobilky. 

Historie automobilky zasahuje až do roku 1850,  kdy v Kopřivnici  zahájil  výrobu
kočárů na Fojtství Ignác Šustala (Ignác Schustala) (* 7. prosinec 1822, Kopřivnice - † 29. 1.
1891, Vídeň).  Ignác Šustala se narodil 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Ve svých čtrnácti
letech  vstoupil  do  učení,  kde  získal  znalosti  a  dovednosti  v  sedlářství,  lakýrnictví  a
kolářství. Po zkušenostech ve světě se Ignác Šustala vrátil do Kopřivnice a začal s výrobou
výše uvedených kočárů. Postupně se výroba navyšovala a Šustala pak otevíral pobočky své
firmy.  Například  v  Breslau  –  Vratislavi  měl  filiálku  a  prodejní  sklad.  Šustala  přibírá  k
výrobě kočárů i železniční vagóny a zahajuje výstavbu nových výrobních prostor na místě,
kde  dodnes  stojí  automobilka  TATRA.   Ignác  Šustala  se  dalšího  „boomu“  své  továrny
nedožil, umírá 29. ledna 1891 ve Vídni, kde jej postihl infarkt a umírá ve vídeňském bytě,
který měla ve vlastnictví jeho firma. Účastnil se tam tehdy dalšího obchodního jednání.  Je
pohřbený nedaleko svého rodiště na hřbitově v Kopřivnici, pár metrů od dnešního muzea
Fojtství. 

Další významnou osobností kopřivnické automobilky je Hans Ledwinka (*14. únor
1878,  Klosterneuburg,  Rakousko  -  † 2.  březen  1967,  Mnichov,  Spolková  republika
Německo). Vypracoval se za svého působení až do pozice ředitele této automobilky. Z firmy
dvakrát odešel, ale pak se vrátil. Jeho osobní automobil TATRA 11, u něhož bylo poprvé
použitý  páteřový  rám  s  výkyvnými  polonápravami,  se  zapsal  do  dějin  automobilky  i
automobilismu.  TATRA TRUCK  jej  dodnes  používá  u  svých  nákladních  vozidel  jako
„tatrováckou  koncepci“.   Pod  jeho  vedením  konstrukce  vznikají  takové  legendy,  jako
TATRA 77  a  TATRA 87,  které  předběhly  svět  o  několik  let.  Po  válce  se  stal  obětí
vykonstruovaných obvinění,  které pak komunisté v roce 1948 využili  k jeho odsouzení.
Hlavním motivem nastupující komunistické moci bylo to, aby nemuseli Ledwinkovi platit
za jeho patenty. V roce 1993 byl Nejvyšším soudem České republiky rehabilitován. Jeho
posledním modelem vozidla TATRA byl  ve své podstatě TATRAPLAN, jehož příběh je
uveden v kapitole v této brožurky. 

Podvozky  automobilů  TATRA karosoval  i  Josef  Sodomka  ml.  (7.  červen  1904,
Vysoké Mýto - † 9. únor 1965, Vysoké Mýto) majitel firmy Carosseria Sodomka ve Vysoké
Mýtě.   Tento  rodák  z  Vysokého  Mýta  karosoval  na  zakázku  nejen  osobní  automobily
TATRA,  ale  i  autobusy.  A to  na  podvozcích  kopřivnické  automobilky,  které  si  majitelé
nechali u Sodomky karosovat.  
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Obr. 1 Ignác Šustala – zakladatel dnešní automobilky TATRA TRUCK. 
Kresba: Danuše Drábková, 2022
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Obr. 2 Hans Ledwinka – geniální konstruktér a tvůrce tatrovácké koncepce.
Kresba: Danuše Drábková, 2022
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Obr. 3 Josef Sodomka ml. - přední český karosář, zakladatel firmy Carosseria Sodomka ve
Vysokém Mýtě – jeho firma karosovala mnoho automobilů TATRA od limuzín po autobusy
na zvláštní přání zákazníků. 
Kresba: Danuše Drábková, 2022
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TATRA T 600 TATRAPLAN A ÚLOHA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY 
PŘI JEHO VZNIKU

Krátce po skončení 2. světové války začaly v Kopřivnici práce na novém modelu
osobního  automobilu  TATRA.   Mělo  jít  o  model,  který  by  skloubil  osvědčené  prvky
„lidového automobilu“ TATRA 57, ale i reprezentační limuzíny TATRA 87. Vize uspořádání
nového modelu se měnily, stejně tak i konstruktéři a označení vozidla. Původní označení
TATRA 107 navazující na končící „sedmičky“ (TATRA 77, TATRA 87, TATRA 97) bylo
pak nahrazeno číslováním podle druhu automobilu. Číslo 600 - 699 bylo přiděleno osobním
automobilům.  A Tatraplan  byl  jako  první  –  tak  TATRA 600.   Až  když  vývoj  nového
automobilu  svěřili  Vladimíru  Popelářovi,  který  měl  stihnout  doslova  „šibeniční  termín“
přípravy 5 vozidel na pražskou výstavu, rozhodl se pro radikální krok. 

Obr. 4 Osobní automobil TATRA 600 TATRAPLAN na výstavě v Praze v roce 1947.
Foto: Regionální muzeum – Technické muzeum TATRA v Kopřivnici.
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Legenda  kopřivnické  automobilky  Hans  Ledwinka  byl  vězněn  v  novojičínské
věznici, kde byl zadržený od poloviny roku 1945. V roce 1948 byl odsouzen k trestu odnětí
svobody v trvání šesti let (které si vykonávali i v Mírově a ve Valdicích) a v roce 1951
podmíněně  propuštěn.  Pak  se  odstěhoval  ke  svému  synovi  do  Rakouska.  V roce  1993
Nejvyšší  soud  České  republiky  všechna  obvinění  zrušil  a  Hans  Ledwinka  byl  plně
rehabilitován. Ale zpět k Tatraplánu. 

Vladimír  Popelář  využil  známosti  řidiče  kopřivnické  automobilky  Kopečného  s
velitelem  novojičínské  věznice.  Tuto  funkci  zastával  adjunkt  správní  služby  (později
poručík Sboru uniformované vězeňské stráže) Josef Tenkrát. Na základě dohody s velitelem
věznice  bylo  v  noci  umožněno  setkání  Vladimíra  Popeláře  a  dalšího  konstruktéra
kopřivnické automobilky s vězněným Hansem Ledwinkou. 

Obr 5 Osobní automobil TATRA 600 TATRAPLAN a TATRA 87 model 1947 „osmička“.
Foto: Regionální muzeum – Technické muzeum TATRA v Kopřivnici.

Hans  Ledwinka  byl  v  noci  (přesně  řečeno  nad  ránem)  přiveden  do  „návštěvní
místnosti,“  kde  jej  čekal  Vladimír  Popelář  se  svým spolupracovníkem.  Hans  Ledwinka
nadšený z toho, koho vidí, pak podle vzpomínek Vladimíra Popeláře prohlásil: „Děti moje,
tak  rád  Vás  vidím“.   Hans  Ledwinka  byl  seznámen s  koncepcí  nového  automobilu,  k
určitým věcem měl své výhrady, ale vozidlo se mi vcelku líbilo. Tato cenná dvouhodinová
konzultace  měla  pro  pana  Popeláře  a  ostatní  konstruktéry  „cenu  zlata“  a  pomohla  vůz
připravit k výstavě a do výroby. 
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Tatra 600 Tatraplan měla pohnutý osud díky zásahům komunistické moci, kdy pak v
roce  1951  Tatře  zakázali  vyrábět  osobní  automobily  a  jeho  výrobu  převedli  do
Automobilových závodů, národní podnik, Mladá Boleslav1, která skončila fiaskem.  Vozy
vyrobené v AZNP se staly neprodejnými, úspěšný model prodávaný v zahraničí sklízel po
převedení výroby velkou kritiku. O „kvalitě“ vozidel T 600 vyrobených v AZNP Mladá
Boleslav  velmi  pěkně  píše  obchodní  zástupce  Tatry  a  Škody  v  Rakousku  pan  Tarbuk
následující: 

„Kvalita  čs.  automobilů  se  stále  zhoršuje.  Tatraplan  byl  podle  mezinárodního
názoru výborný v kopcích a solidně stavěný vůz. V mezinárodní konkurenci se tento vůz
jevil jako plně spolehlivý. Během roku se situace podstatně změnila. Začalo to přeložením
výroby do Mladé Boleslavi. Od tohoto okamžiku jsou Tatraplány dodávány s největšími
montážními  chybami.  Praskání  pístů  a  diferenciálů  je  na  denním pořádku.  Obložení
spojek musí být u všech dodaných vozů ihned vyměněno. Na elektrickém zařízení jsou
stále poruchy a karosérie, kdysi vzorně vyráběná v Kopřivnici, je netěsná, dveře vržou,
lakování je špatné, atd. Renomé toho nádherného vozu je ztraceno a nikdo v Rakousku za
tento vůz nedá ani třetinu ceny.“ 2

Česká  lidová  tvořivost  nedala  na  sebe  dlouho  čekat,  a  vymyslela  docela  trefné
označení, že Tatraplán zemřel na nemoc zvanou Škoda.  V Mladé Boleslavi se jim (dodnes)
takové tvrzení nelíbí, ale já jej osobně vnímám jako velice trefné označení skutečného stavu
věci. Ale to je samozřejmě je to pouze můj názor. 

V Kopřivnici uspořádali automobilu okázalý pohřeb, jenž neušel pozornosti Státní
bezpečnosti. S pohřbem souvisí i známé parte Tatraplánu. Pro řadu Tatrováků to znamenalo
zápis do kádrových materiálů, sám pan Popelář byl pro znevažování rozhodnutí několikrát
vyslýchán na krajské správě Ministerstva vnitra v Ostravě. 

Vznik a vývoj Tatraplánu je již trochu z jiné doby, než popisované vězeňské vozy
TATRA z meziválečného Československa. Ale vzhledem k tomu, že k vývoji vozidla přispěl
nevědomky i ředitel novojičínské věznice, rád bych osud tohoto vozidla zde připomněl. I
když se to nezdá, ale „prababička“ dnešní Vězeňské služby k vývoji Tatraplánu přispěla, i
když za zvláštních okolností. 

1 V Automobilových závodech, národní podnik, Mladá Boleslav pracoval pankrácký kat Vladimír Trunda a jeho
pomocník Václav Albrecht. V roce 1949 – 1950, kdy funkci mistra popravčího ve věznici Praha Pankrác vykonával,
prokazatelně popravil 36 osob, včetně jediné popravené ženy komunistickým režim v rámci politických procesů –
JUDr.. Milady Horákové. A u dalších 10 minimálně asistoval. Vladimír Trunda byl člověk velmi hovorný a ve svém
zaměstnání v AZNP se krásně rozpovídal o tom, kdo je, kdo mu dělá pomocníka a kolik bere za každou popravu.
Byl právě v listopadu 1950 propuštěn z místa kata pro porušení mlčenlivosti. 

2 Tamtéž, str. 98
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Obr.  6  Pohled  na  zadní  část  osobního  automobilu  TATRA 600  TATRAPLAN.  Vozy
vyráběné v závěru výroby v Kopřivnici a vozidla „vyrobená“ v Automobilových závodech,
národní podnik, Mladá Boleslav mají zadní kapotu nového tvaru – zakulacenou. 
Foto: Regionální muzeum – Technické muzeum TATRA v Kopřivnici.
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Obr.  7  Parte  osobního  automobilu  TATRA  600  TATRAPLAN  vydané  pracovníky
konstrukce k příležitosti zrušení výroby tohoto osobního automobilu a jejího převodu do
AZNP Mladá Boleslav.
Foto: Regionální muzeum – Technické muzeum TATRA v Kopřivnici.

Text na parte: 

„Se  srdcem  krvácejícím  sděluje  Vám,  všem  příznivcům  a  zákazníkům,  že  nás
navždy opustil ve věku pouze 5-ti let náš chvalně známy automobil TATRAPLAN zvaný, u
nás vyráběný, do ciziny dodávaný, všemi milovaný a vyhýčkaný. 

Jsme zdrceni touto ránou, avšak naději a útěchou nám budiž, že se toto naše dítě
lásky opět k nám vrátí, až projde jeho duše cestou trnitou a odpyká si trest za své hříchy v
očistci.

Přes své bujné mládí, bylo to dítě čiperné, nepokojné a velice hravé. Tím se stalo, že
způsobilo mnoho a mnoho nerozvážných činů, když jeho průvodci, opatrovníci a pěstouni
si byli jisti, že jej patrně drží ve svých rukách. 

Tak v krátké době po svém  zrození při svých prvních krůčcích pod dozorem svého
Lojzy rozbilo si svou tvrdou hlavičku o můstek u Vlašského Meziříčí. 
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Pak zase v závodě si troufalo to dítě lásky vyhoditi ze sedla v nestřeženém okamžiku
svého  tátu,  stvořitele  a  pěstouna  Láďu  a  postoupilo  boj  se  svým  starším  bratrem
„stojedenáctým“.   Naše  dítě  ovšem  boj  prohrálo,  táta  Láďa  se  válel  na  trávníku  a
ohmatával žebra. Svému průvodci Karlovi pomačkalo řádně svalstvo a čichový orgán. I
našemu Jaroslavovi nepodařilo se toto dítě spoutat,  které svou zpupností  nenechalo si
rozkazovat od táty kolejových vozidel. Při cestě do své rodné obce obrátilo jej ve vzteku do
příkopu a pocuchalo mu řádně jeho bujné kadeře. 

Jak  říkáme,  bylo  to  dítě  nezbedné,  neposedné  a  ani  s.  ředitele  nikterak
nerespektovalo. I tohoto svého velitele si trouflo několikrát vyhoditi ze sedla a postavilo se
na hlavu i se svým pánem. 

Své nevlastní táty, Ing. Soukala, Ing. Kordula vůbec ignorovalo a přilnulo svou
hravostí a škádlením jen ke svým pravým stvořitelům. 

Tak  jako  nezbedné  děti  jsou  rodičům  nejmilejší,  i  tento  náš  hravý  a  zlobivý
Tatraplan nám nejvíce přirostl k srdci a to nás nyní bolí tím více, že nás tak náhle v tak
mladém věku opustil a zanechal zde jen truchlící pozůstalé. 

Čest budiž jeho památce!“.

13



TATRA 13 VĚZEŇSKÉ VOZIDLO

Základní charakteristika: 

Užitkový automobil TATRA 13 vycházel z tehdejšího automobilu TATRA 11, po jeho
modernizace z osobního automobilu TATRA 12. Byla upravena zejména zadní část vozidla,
rozvodovka a další části tak, aby vozidlo bylo schopno uvést náklad okolo 1 tuny. Je to
první  užitkový  vůz,  který  nesl  znaky  Ledwinkovy  „tatrovácké“  koncepce  s  páteřovým
rámem a výkyvnými polonápravami. 

Obr. 8 TATRA 13 v provedení vězeňský automobil. 
Foto:  Zemský  archiv  Opava,  Sbírka  foto  desek  TATRA,  kombinát,  Kopřivnice,  skeny
skleněných negativů. Fotografie graficky upravena autorem.  
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Technické údaje:

Zpracováno podle publikací:

Rosenkranz Karel, 2007: Osobní automobily TATRA, TATRA Kopřivnice, 2007, 413 stran.

 Rosenkranz Karel, 2007: Nákladní automobily TATRA, TATRA Kopřivnice, 2007, 661 stran.

Motor: dvouválcový, čtyřdobý, benzínový, vzduchem chlazený, vrtání 82 mm, zdvih 100
mm.  Obsah válců 1056 cm3. Uložení motoru: vpředu, motor plochý.  Výkon motoru 9-10
Kw/ 2000 ot.  min.   (10-13  koní).  Ventilový  rozvod:  OHV,  karburátor:  Zenith  26  ABC
(Solex), Zapalování: magneta BOSCH v. n. Typ FF 6 V, Pořadí zapalování 1,2. Zapalování
bylo elektromagnetické. Maximální otáčky motoru 2800 ot./min. 

Spojka: suchá, čtyřlamelová.

Převodovka: mechanická, čtyřstupňová 4+Z. Přenos síly tuhým hřídelem bez kardanových
kloubů. 

Převod v rozvodovce: 1 : 4,8

Náprava přední: tuhá

Náprava zadní: výkyvné polonápravy

Pérování vpředu: příčné listové péro půleliptické

Pérování vzadu: příčné listové péro půleliptické

Rozměr ráfků: průměr 18 vpředu i vzadu

Rozměr pneumatik: 4,00/18“

Spotřeba: 9 – 13 litrů na 100 km

Objem palivové nádrže: 32 litrů

Spotřeba oleje: 0,2 kg na 100 km

Objem oleje v motoru: 5 kg

Brzdy: 

nožní brzda: bubnové mechanické na 4 kola, 
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ruční brzda: na zadní kola.

Pohotovostní hmotnost: 1200 kg

Užitečné zatížení: 1000 kg

Rozměry vozidla: 

(vztahuje se na vozidlo Tatra 13, u toho vězeňského to nemusí přesně odpovídat – zjistím
pak v průběhu dalšího výzkumu v Kopřivnici)

Celková délka: 4500 mm

Celková šířka: 1730 mm

Světlá výška 2000 mm

Rozvor náprav: 2763 mm

Rozchod náprav: vpředu 1200 mm, vzadu 1400 mm. 

Technické údaje byly zpracovány za pomocí publikací Karla Rosenkranze:

Graf č. 1 Přehled počtu vyrobených jednotlivých modifikací malého nákladního automobilu
TATRA 13 v automobilce TATRA Kopřivnice. 
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TATRA 43/52 VĚZEŇSKÉ VOZIDLO

Základní charakteristika: 

TATRA 43  je  to  lehký  nákladní  automobil  postavený  na  upraveném  podvozku
osobního automobilu TATRA 30. Oproti podvozku osobního automobilu TATRA 30 měl
tento vůz upravenou zadní nápravu tak, aby bylo dosaženo užitečné hmotnosti 1500 kg.
Zadní náprava je mohutnější, je odpružena čtyřleptickými péry a osazena pneumatikami,
aby bylo dosaženo právě vyšší nosnosti vozidla. V průběhu výroby byl vůz modernizován a
byla vyráběna TATRA 43/52 s jiným (vyšším) výkonem a objemem válců. K tomu došlo
proto,  že  v  roce  1931 přišel  na  trh  nástupce  automobilu  TATRA 30 TATRA 52.  Proto
vozidla, která dostala „lepší“ motor nesla označení TATRA 43/52.  Vzhledem k tomu, že
vězeňské vozidlo TATRA 43/52 bylo na tomto podvozku, budou technické údaje k tomuto
typu provedení vozidla.  V Kopřivnici bylo vyrobeno celkem 1121 vozidel, z toho typu T 43
629 kusů a T 43/52 492 kusů.  U tohoto automobilu se dochovala fotografie interiéru, který
byl, na rozdíl od dnešních eskortních vozidel, poměrně spartánský. 

Obr. 9 TATRA 43/52 v provedení vězeňský automobil. 
Foto:  Zemský  archiv  Opava,  Sbírka  foto  desek  TATRA,  kombinát,  Kopřivnice,  skeny
skleněných negativů. Fotografie graficky upravena autorem. 
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Technické údaje:

Zpracováno podle publikací:

Rosenkranz Karel, 2007: Osobní automobily TATRA, TATRA Kopřivnice, 2007, 413 stran.

 Rosenkranz Karel, 2007: Nákladní automobily TATRA, TATRA Kopřivnice, 2007, 661 stran.

Motor: 

benzínový, čtyřválcový vzduchem chlazený. 

Motor, počet válců: 4 válcový, zážehový.

Chlazení: vzduchem.

Uložení motoru: vpředu, plochý.

Vrtání válců: 80 mm.

Zdvih válců: 95 mm.

Zdvihový objem: 1910 cm3

Kompresní poměr: 4,9: 1.

Maximální otáčky:  2000 ot/min. 

Maximální výkon motoru: 22Kw (30 koní).

Ventilový rozvod: OHV.

Karburátor: Zenith 30 T (Zenith U 30).

Zapalování: bateriové BOSH  (Scintila) 12 V

Pořadí zapalování: 1-2-3-4.

Spojka: Suchá, lamelová.
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Převodovka: mechanická čtyřstupňová.

Počet rychlostních stupňů: 4+Z.

Přední náprava: tuhá, s olejovými tlumiči. 

Zadní náprava: výkyvné polonápravy.

Rozměr pneumatik: 160x140 mm.

Obr. 10 TATRA 43/52 v provedení vězeňský automobil. 
Foto:  Zemský  archiv  Opava,  Sbírka  foto  desek  TATRA,  kombinát,  Kopřivnice,  skeny
skleněných negativů. Fotografie graficky upravena autorem. 

Spotřeba paliva: 13 – 15 litrů na 100 km.

Objem palivové nádrže:  40 litrů. 

Spotřeba oleje: 0,25 l na 100 km.
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Objem nádrže na olej: 5 litrů v motoru.

Brzdy:

nožní: bubnové, na všechny čtyři kola,

ruční: mechanická na zadní kola. 

Hmotnosti a rozměry vozidla 

Tyto údaje  – zejména co se  týče  vězeňského automobilu -  nemusí  být  naprosto
shodné a v detailech se mohou odlišovat. Ale nemělo by jít o významné rozdíly. Chybí
dokumentace,  kde  by  se  přesné  rozměry  vozidla  (zejména  výška  a  světlá  výška)  daly
dohledat. 

Pohotovostní hmotnost: 1380 kg.

Užitečné zatížení: 1500 kg. 

Celková hmotnost: 2880 kg. 

Celková délka vozidla: 5400 mm.

Celková šířka vozidla: 1700 mm.

Celkový výška vozidla: 2350 mm.

Světlá výška: 230 mm.

Rozvor kol: 3287 mm.

Rozchod kol: 

přední náprava: 1300 mm.

Zadní náprava: 1500 mm. 
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Obr. 11 Interiér automobilu TATRA 43/52 vězeňský automobil.
Foto:  Zemský  archiv  Opava,  Sbírka  foto  desek  TATRA,  kombinát,  Kopřivnice,  skeny
skleněných negativů. Fotografie graficky upravena autorem. 

Graf č. 2 – Počet vyrobených malých nákladních automobilů TATRA 43 a TATRA 43/52
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Obr. 12 Pohled na Kopřivnici a automobilku TATRA v třicátých letech 20. století. 
Foto: Regionální muzeum o.p.s. Kopřivnice, Muzeum Fojtství. 
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