
Esindussõiduk:
GAZ 13 TšAikA

Tootmisaasta: 1961 Kere: 7istmeline sedaan Mootor: 5,526 l,  V8 Võimsus: 195 hj       Max kiirus: 160 km/h Toodetud: 3179  



Tõelise nostalgialaksu 
saad LaitseRallyPargist 
vaid tõelise “kajakaga“!

Kuna Nõukogudemaa kõrgematele valitsejate omaaegne esin-
dusauto ZIS 110, mis kahtlaselt palju ameeriklaste Packardit 
meenutas, ning natuke lahjematele ametivendadele ette näh-
tud GAZ 12 ZIM olid viiekümnendate lõpuks juba selgelt iga-
nenud väljanägemisega, tuli sotsialistlikus suurriigis kiire-
mas korras mõelda riigi rikkust ja mainet demonstreerivate 
esindusautode väljavahetamisele. 1959. saidki tootmisvalmis 
limusiin ZIL 111 ning GAZ 13 ehk maakeeli öelduna Tšaika. Vii-
manegi polnud vaba välismõjutustest, meenutades mõne-
võrra 1956. aasta Packard Caribbeani ja Packard Patriciani 
kui ka üleüldse viiekümnendate ameerikalikku raketiajastut, 
kuid disainer Jeremejevit selle eest igatahes maha laskma 
ei hakatud. Pealegi olid nõukogude autokonstruktorid lisanud 
uue sõiduki loomisse siiski ka terve rea kodumaiseid novaa-
torlikke ideid. Tšaika  mahukat ning massiivset keret kandis 
moodne X-raam, mootoriplokk oli alumiiniumsulamist. Täie-
likuks uudsuseks nõukogudemaalaste autoehituses olid aga 
neljakambriline karburaator ning kolmekäiguline automaat-
kast, samuti ka roolisambale kinnituva käiguvalitsa asemel 
kasutatud surunuppudega käiguvalits armatuurlaual. Auto 
mugavamaks juhtimiseks kasutati rooli- ning pidurivõimen-
dit. Sõidu Tšaikas muutsid mõnusamaks ka elektrilised akna-
tõstukid, madalsurverehvid, korralik heliisolatsioon ja pehme 
vedrustus. Muide, Tšaika janust, kuid suhteliselt õnnestunud 
mootorit kasutati ka KGB käsutusse antud Volgadel. Tšaikad 
hakkasid vedama Nõukogude keskaparaadi  ja liiduvabariiki-
de kõrgemaid poliitametnikke, kuid mõned neist eraldati ka 
sõbralike sotsialismimaade juhtidele ja üksikud esindusisen-
did koguni  pulmakontoritele, et nendega äsjaabiellunutele 
vähemalt hetkelisi riiklikke sõidunaudinguid pakkuda. Tšaika 
kabriolettversiooniga GAZ 13Б teenindati paraade, GAZ 13C 
oli aga ette nähtud riigijuhtide kiireks sõiduks haiglasse või 
aeglaseks sõiduks igavesse rahupaika. Ühtekokku toodeti 
paarikümne aasta (1959 – 1978) jooksul 3 179 Tšaikat. 

Tšaika – tõeline 
nõukogude unelmauto!

Tšaika pehmetel patjadel on 
sõidumõnu nautinud Hruštšov, 
Brežnev ja  Gorbatšov – miks 

Sina neist halvem oled? 

Tule ja nostalgitse  
LaitseRallyPargis! 

NB! Mahorka ja oma viinaga  
siseneda pole lubatud!


