Duel: GMC CCKW vs. Opel Blitz:
Osvědčení „tahouni“ armádní logistiky

Při porovnávání zbraní jistě budí největší zájem výslovně bojová technika, jako jsou mj. tanky a stíhačky. Ty by však nikdy nemohly plnit své úkoly, kdyby za nimi nestála velká mašinérie vojenské logistiky, jejíž nedílnou součástí jsou též nákladní automobily. Jak se osvědčily vozy této kategorie z Ameriky a Německa?

Druhá světová válka byla především manévrovým konfliktem, což ale kladlo obrovské nároky na armádní logistiku, která musela udržovat tempo s postupem tankových a mechanizovaných sil. Koňské povozy již samozřejmě nestačily, a proto armády musely zavést do služby tisícové flotily nákladních automobilů. Vedle standardních valníkových nástaveb ale samozřejmě byly třeba i specializované účelové vozy, např. tahače, cisterny, ambulance či velitelská stanoviště. Od nákladních vozů se proto žádala jednoduchost a zároveň víceúčelovost. Hlavního zástupce kategorie středních nákladních automobilů v německé armádě představoval Opel Blitz, kdežto na straně Spojenců patřily k nejdůležitějším výrobky americké značky GMC, které se rozsáhle uplatnily prakticky na všech bojištích druhé světové války.

Modifikace vozidla pro Francouze
Nákladní automobil GMC G-508 CCKW bývá někdy označován za vozidlo, jež mělo největší podíl na americkém vítězství ve druhé světové válce. Jeho kořeny sahají do konce 30. let, kdy si francouzská armáda u americké automobilky General Motors Corporation objednala střední nákladní vůz se šestikolovým podvozkem a nosností 2,5 tuny. Vozidlo obdrželo firemní název ACKWX-353 a v roce 1939 se rozběhla sériová produkce, avšak Francie byla poražena dříve, než mohly vyrobené vozy dorazit za oceán, a tak je převzala Velká Británie, odkud se posléze dostaly do Sovětského svazu. Určitě největší význam jinak obskurního vozu ACKWX-353 ale spočívá v tom, že jej společnost GMC využila jako základ pro konstrukci vozidla, které v roce 1940 nabídla americké armádě do výběrového řízení na nový nákladní vůz s nosností 2,5 tuny (jsou míněny „americké“ tuny, v přepočtu na evropské jednotky šlo o zhruba 2,268 t) a ložnou plochou dlouhou 12 stop, tzn. 3,7 m. Vedle firmy GMC se do soutěže přihlásily i automobilky Studebaker a International. Všechny tři značky nabízely značně podobné konstrukce vozidel a americká armáda nakonec schválila objednávky a sériovou produkci všech tří, ovšem s tím, že pro své potřeby kupovala zejména výrobky společnosti GMC. Zbývající dvě dodávaly vozidla primárně americkým spojencům, z nichž největším odběratelem se stal Sovětský svaz, jenž od USA získal přes 100 000 nákladních automobilů (což mu dovolilo uvolnit produkční kapacity sovětského průmyslu pro tanky). Vozidlo značky GMC mělo armádní označení G-508, kdežto výrobce jej značil jako CCKW, kde první písmeno C uvádělo začátek sériové produkce v roce 1941, druhé C identifikovalo klasickou kabinu s kapotou, K informovalo o pohonu všech šesti kol a W znamenalo dvě zadní nápravy. Část vozidel se vyrobila v provedení CCW, které mělo (jak lze patrně odhadnout) poháněné jen dvě dvojice zadních kol. Sériová výroba probíhala až do roku 1945 a z dvou linek GMC v Michiganu a Saint Louis sjelo celkově 562 750 kusů, což řadí CCKW na početně druhé místo po legendárním džípu.

Široké spektrum verzí a nástaveb
Tak masovou výrobu automobilu dovolily nejen obrovské možnosti amerického průmyslu, ale i fakt, že konstrukce byla pro taková výrobní čísla uzpůsobena, čímž se velmi jednoduchý vůz CCKW lišil od svého předchůdce pro francouzskou armádu. Vozidla měla nejdříve uzavřenou kabinu a ocelovou valníkovou nástavbu, ale od roku 1942 se nástavba vyráběla ze dřeva a pak se přešlo na kompozit kombinující oba materiály, zatímco vozidel s uzavřenými kabinami (jež někdy měla také oběžný kruh pro lafetu s kulometem) ubývalo ve prospěch vozů s otevřenými kabinami. Vozy se dodávaly se dvěma délkami rámů, podle čehož se značily jako CCKW-353 (rozvor 164 palců) a CCKW-352 (rozvor 145 palců); kratší varianta se používala hlavně v roli dělostřeleckého tahače. Různé výrobní série se odlišovaly také mj. konstrukcí zadních náprav, (ne)přítomností navijáku či podobou předních nárazníků. Vedle základní valníkové podoby se CCKW dodával i v množství dalších provedení, jako byla cisterna na palivo, cisterna na vodu, sklápěčka, jeřáb, vzduchový kompresor, přepravník pontonového mostu, polní kuchyně, vrtná souprava či požární stříkačka, ale nepochybně největší význam měla právě ona základní verze s valníkem a plachtou. Podle svojí nosnosti 2,5 tuny obdržel vůz přezdívku „Deuce and Half“, tedy „Dvaapůlka“. Získal si velkou popularitu kvůli své jednoduchosti a spolehlivosti, protože se snadno provozoval i udržoval. Podobně jako slavný džíp mohl snášet ty nejhorší klimatické a terénní podmínky a pořád plnil své úkoly. Pravděpodobně nejslavnější epizodu nasazení této konstrukce reprezentuje „Red Ball Express“, tzn. zásobování spojeneckých vojsk po invazi do Normandie. Síly pokračující do nitra Francie potřebovaly logistický „ocas“, který se táhnul až na pobřeží a spoléhal hlavně na tisícové kolony vozidel GMC. Za zmínku stojí, že velkou část řidičů tvořili černoši, jimž segregace neumožnila službu v bojových útvarech, ale kteří i přesto zásadním způsobem přispěli k válečnému úsilí USA.

Plán racionalizace vozového parku
Nejvýznamnější typ středního nákladního vozu německé armády získal svou velkou důležitost hlavně coby výsledek snahy o racionalizaci vojenského vozového parku. Na konci 30. let totiž Wehrmacht vlastnil více než stovku (!) různých typů užitkových automobilů a tento počet měl záhy ještě narůst díky kořisti z poražených a obsazených zemí. Německá tendence přijímat do služby takřka všechno, co se kdekoli podařilo získat, vypadala na první pohled správně, avšak působila nemalé potíže systému týlového zabezpečení, jenž nebyl schopný pro tak pestrý park vozidel zajišťovat náhradní díly. Ona stovka typů se tedy měla zredukovat přibližně na třetinu a v kategorii středních automobilů připadla vedoucí role typu Opel Blitz. Pod tímto názvem se nákladní automobily značky Opel dostaly na trh již roku 1930 a označovalo se tak víc modelů s nosností od jedné tuny do cca 2,5 tuny. Na konci 30. let se objevila též varianta schopná vézt přes tři tuny a právě z ní se plukovník Adolf von Schell, jenž zastával funkci náčelníka odboru mechanizace německé armády, rozhodl udělat páteřní typ středního nákladního vozidla. Podle plukovníkova příjmení se automobilu uzpůsobenému pro armádní službu říkalo i Opel Blitz S. Šlo o konvenčně pojaté vozidlo se dvěma nápravami, pohonem zadních kol, kabinou z plechu, dřevěnou valníkovou nástavbou a benzinovým motorem. Hromadná produkce pro Wehrmacht se rozběhla roku 1939 a automobily Opel Blitz S odváděly dobré služby v západní Evropě, ale také vycházela najevo omezení pohonu jen jedné nápravy. To se v plné síle projevilo po útoku na Sovětský svaz, v jehož terénu měly „Blesky“ německé armády značné problémy. V té době ale již existovala varianta Opel Blitz A (Allrad), vybavená pohonem všech čtyř kol a redukční převodovkou, díky které vzrostl počet převodových stupňů na deset. Vozidlo bylo o asi 15 cm kratší než základní podoba a mělo i o něco menší nosnost, ale jeho schopnosti v těžkém terénu se hodně zlepšily, což Wehrmacht na všech bojištích ocenil.

Změny „Blesku“ v průběhu války
Automobily verze A však představovaly pouze menší část z celkového dodaného počtu, a sice cca 25 000 ze zhruba 95 000 středních nákladních vozidel Opel Blitz, která byla postavena do roku 1944, kdy produkci přerušilo bombardování. (Některé zdroje udávají i vyšší čísla, údajně až 130 000 dodaných automobilů Opel Blitz, avšak do tohoto počtu jsou zřejmě zahrnuty také výše zmíněné lehčí verze s menší nosností.) Válečný tlak, pod který se Německo dostávalo, se projevil i na konstrukci pozdějších sérií. Kabinu z ocelového plechu posléze nahradila kabina, jež nesla označení Ersatz („Náhražka“) a byla zhotovena ze dřeva a lisované lepenky, aby měl průmysl Třetí říše možnost šetřit stále vzácnější ocelí. Kromě základní podoby s valníkem byl „Blesk“ dodáván i v několika dalších verzích, z nichž jistě nejběžnější byla uzavřená skříňová nástavba, jež fungovala např. jako velitelství, spojovací vůz, obytný automobil pro důstojníky, šifrovací stanice, ambulance, pojízdný operační sál, laboratoř, čistírna či polní dílna. Z dalších typů nástaveb stojí za zmínku mj. letištní cisterna nebo autobus. Ke konci války prošla značná část vozidel konverzí na pohon dřevoplynem, ale technicky určitě nejzajímavější verzí se stala improvizace jménem Maultier („Soumar“). Vznikla jako reakce na podmínky v SSSR, s jehož mrazem a blátem si už někdy neporadily ani vozy Opel Blitz A. Část vozů tak byla přestavěna na polopásové stroje, které místo zadní nápravy dostaly pásy, které pocházely z tanků PzKpfw II, jejichž výroba v té době končila. Vozy Maultier se pak pochopitelně uplatňovaly hlavně na východní frontě. Závěrem lze zmínit ještě jednu kuriozitu, a to fakt, že automobilka Opel byla i během války (!) součástí korporace GMC a motor v automobilu Opel Blitz byl téměř shodný s tím, který poháněl řadu amerických typů. Po válce se sériová produkce vozů Opel Blitz opět rozběhla a tato auta poté sehrála významnou úlohu v obnově, resp. v „hospodářském zázraku“ Německa. Ostatně současné logo automobilky Opel s charakteristickým bleskem v kruhu bylo poprvé použito právě na automobilu zvaném „Blesk“.
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Parametry vozu GMC CCKW-353
Prázdná hmotnost: 4000 kg
Užitečná nosnost: 2268 kg
Celková délka: 6,860 m
Celková šířka: 2,240 m
Celková výška: 2,770 m
Typ motoru: dieselový GMC 270
Výkon motoru: 68 kW (91 koní)
Max. rychlost: 72 km/h
Dojezd na silnici: 480 km

Parametry vozu Opel Blitz S
Prázdná hmotnost: 2100 kg
Užitečná nosnost: 3290 kg
Celková délka: 6,020 m
Celková šířka: 2,265 m
Celková výška: 2,175 m
Typ motoru: benzinový Opel
Výkon motoru: 55 kW (74 koní)
Max. rychlost: 80 km/h
Dojezd na silnici: 410 km

Měření sil
Oba srovnávané automobily vyšly ze zdánlivě podobných zadání, ale to americké akcentovalo maximální jednoduchost, kdežto v Německo vznikla (jako i v řadě jiných případů) konstrukce sice technicky vysoce vyspělá, jenže příliš složitá. Opel Blitz byl kvalitním automobilem, jenž se ale hodil spíše do mírových podmínek, což fakticky platilo i o původní americké konstrukci GMC ACKWX. Americká automobilka však poté svůj design radikálně zjednodušila, z čehož vznikl vůz vhodný k produkci ve stotisícových sériích a službě v těch nejhorších podmínkách. Naopak německý „Blesk“, přestože se i on v průběhu války značně zjednodušoval, stále zůstal spíše mírovou konstrukcí, adaptovanou pro potřeby armády. Byl sice rychlejší na silnici a měl o něco větší nosnost než jeho americký protějšek, ovšem v terénu se s CCKW nemohl měřit, a to ani po vzniku verze A s pohonem všech čtyř kol. Také benzinový motor se ukázal jako dost problémová volba, protože byl choulostivý a v nízkých teplotách leckdy vůbec nebyl schopný startovat. Americký typ se projevil jako lepší i po stránce víceúčelovosti, protože seznam jeho verzí byl rozsáhlejší než u Blitzu. Také proto srovnání vyznívá lépe pro vozidlo značky GMC, které bývá hodnoceno i jako vůbec nejlepší typ své kategorie.

Vyrobeno kusů
GMC CCKW: 562 750
Opel Blitz: 95 000
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