Lamborghini LM002:
Monstrum pro diktátory a celebrity

Italskou značku Lamborghini si jistě spojujeme především s rychlými sportovními vozy, ne každý však dnes ví, že svého času vyráběla i gigantický terénní automobil LM002. Šlo o design vzniklý původně pro vojáky, avšak mezi zákazníky nakonec patřila spíše slavná jména jako Muammar Kaddáfí či Sylvester Stallone.

Snad již každá významnější automobilka dnes vyrábí nějaký vůz kategorie SUV (Sport Utility Vehicle), resp. automobil, který nabízí jak vysokou průchodnost v terénu, tak dobrou rychlost, ovladatelnost a komfort na silnici. Nejde tedy o „tvrdé“ off-roady, ačkoliv někteří laikové tyto kategorie zaměňují. Již kdysi dávno však existovala auta, která spojovala terénní průchodnost, slušnou rychlost a výborný luxus. Coby příklad lze zmínit britský Range Rover, ale jako jeden z nejpůsobivějších případů se do dějin zapsal terénní vůz od firmy Lamborghini, jenž se zrodil vlastně jako vedlejší produkt výběrového řízení US Army.

Konstrukce pro US Army
Všechno začalo v roce 1972, kdy US Army rozběhla sérii studií s cílem vyhodnotit stav svého parku lehkých užitkových automobilů a případně nalézt náhradu. Ve službě se totiž nacházelo velké množství typů, z nichž mnohé rychle zastarávaly. Studie konstatovaly, že okolo 400 000 z celkem 600 000 užívaných vozidel by mohl vystřídat jeden typ. V roce 1977 tak byl zahájen projekt CVSP (Combat Vehicle Support Program) s cílem nalézt vozidlo, které bude fungovat primárně jako průzkumné, avšak výhledově zastane též další úlohy. Přihlásily se čtyři firmy, a to AM General, Cadillac Gage, Chrysler a Teledyne Continental. Poslední z nich kooperovala se značkou MTI (Mobility Technology International) z Kalifornie a nabídla armádě vůz, který nesl jméno Cheetah. Ten se zrodil ze spolupráce značky MTI a italské firmy Lamborghini, jež samozřejmě sledovala dění na světovém trhu. Vnímala vzrůstající zájem armád o nové terénní vozy, takže se záhy pustila do privátní iniciativy tohoto druhu. Cheetah byl poprvé představen veřejnosti na autosalonu v Ženevě v březnu 1977 a následovaly armádní testy, které probíhaly v Nevadě a při nichž první prototyp havaroval a byl zničen. Přidala se i žaloba od firmy FMC, která prohlašovala, že Cheetah je vlastně kopie jejího typu XR311. Projekt CVSP v roce 1979 zastavil Kongres a o dva roky později začal nový program HMMWV, v němž zvítězila značka AM General. Této soutěže se ovšem Cheetah již neúčastnil, protože firma Lamborghini v roce 1981 vyhlásila bankrot, přestože ani rychlý pohled na Cheetah a „Humvee“ nenechává prostor pro pochybnosti o důležitém zdroji inspirace pro HMMWV.

Zrození sériové varianty
Cheetah byl stavěn velmi lehce a úsporně. Zničený prototyp měl karosérii ze sklolaminátu, ale existoval ještě druhý kus vyrobený z oceli. Neobvyklým řešením byl vzadu umístěný motor, a sice 5,9litrový osmiválec Chrysler o výkonu 140 kW. Celá koncepce tudíž záhy zaujala i nové majitele značky Lamborghini, jimiž se v roce 1981 stali bratři Mimranové ze Švýcarska. Coby významná posila přišel konstruktér Giulio Alfieri a pod jeho vedením se začal rodit nový vůz, jenž zjevně čerpal z konstrukce Cheetah. Nazýval se LM001, kde ona dvě písmena znamenala Lamborghini Militaria, což vypovídá o skutečnosti, že i švýcarští majitelé usilovali o vojenské zákazníky. Automobil s uzavřenou čtyřdveřovou karosérií se v roce 1981 představil v Ženevě, kde vyvolal velký zájem, jenže testy ukázaly, že umístění motoru v zádi není optimální, neboť zhoršuje vyvážení a ovladatelnost v terénu. LM001 tak zůstal jen v jediném exempláři, ovšem Alfieri se nevzdával a již v následujícím roce nechal zhotovit vůz LM002. Tvarově se podobal svému předchůdci, byl však o hodně robustnější a měl motor vepředu. V jeho případě už nešlo o americký agregát, nýbrž o dvanáctiválec LP500S o výkonu 335 kW, jenž poháněl též rychlý supersportovní vůz Lamborghini Countach. Vojenské poslání potvrzoval fakt, že vůz obdržel i dvě lafety pro kulomety. Italská armáda vozidlo otestovala, ale nekoupila, protože bylo zjevně určeno zejména pro pouště, ovšem právě to upoutalo zájem zákazníků z arabského světa. Brzy se tedy přihlásila Saúdská Arábie s objednávkou na 40 kusů pro Královskou gardu, ozvala se i Libye a spekulovalo se o dalších vojenských uživatelích.

Otazníky nad dodávkami
Sériová výroba LM002 se rozběhla v roce 1986 a údajně vzniklo zhruba 330 kusů, přestože se zatím vznášejí pochybnosti nad tím, kolik exemplářů bylo prodáno ozbrojeným silám. Faktem je, že firma Lamborghini v 80. letech propagovala onu vojenskou verzi, zvanou též LMA002. Saúdská Arábie údajně zvažovala, že si po oněch 40 vozech objedná možná až tisíc dalších, a poté se měla zhotovit stovka pro armádu Libye, ale veřejně dostupné dokumenty přesné údaje o takových dodávkách neobsahují. Většina zdrojů dnes tvrdí, že se objednávky na vyzbrojené „nula nula dvojky“ nikdy nezrealizovaly (byť není jasné proč) a že vozy mířily jen k civilním zákazníkům, zároveň se však zdá, že počet exemplářů vídaných v běžném provozu byl daleko menší než oněch 330. Nelze tedy úplně vyloučit, že určitá část vyrobených LM002 si cestu do vojenských služeb přece jen našla. Nesporné však je, že LM002 vzbudil obrovský zájem mezi bohatými zákazníky všeho druhu. Vypadal skutečně hodně impozantně a také jeho výkony jej řadily na absolutní špičku, jelikož dosahoval rychlosti 200 km/h a speciální pneumatiky, které přímo pro něj navrhla firma Pirelli, napomáhaly výborné průchodnosti v těžkém terénu včetně pouště. Firma Lamborghini se ještě jednou pokusila oslovit armády, protože vyrobila prototyp LM003 opatřený 3,6litrovým dieselovým motorem značky VM Motori, avšak celá konstrukce byla zřejmě příliš složitá na to, aby se hodila pro vojenskou službu. Svou roli jistě sehrála také cena, jelikož LM002 stál v 80. letech cca 100 000 dolarů, což by v dnešní cenové hladině bylo přibližně 200 000 dolarů, resp. více než 4,5 milionu Kč.

Seznam proslulých jmen
V jednom exempláři zůstal také vůz LM004, který směřoval vlastně opačným směrem, jelikož měl oslovit naopak tu nejnáročnější a nejmovitější klientelu. Na místo agregátu LP500S přišel sedmilitrový motor L804, který se běžně užíval pro pohon rychlých člunů a dodával výkon asi 313 kW. „Nula nula čtyřka“ nabízela i luxusní vnitřní výbavu, ale jízdní parametry se nikterak zásadně nezlepšily, a tak se nadále sériově vyráběla pouze základní verze LM002. Výrobce se snažil také o propagaci formou závodů, a proto vznikla i varianta LM002 Evoluzione, která se s proměnlivými úspěchy zúčastnila rallye v Řecku, egyptské Rallye Faraonů a nakonec Rallye Paříž-Dakar. Závodní podoba byla odlehčená a motor byl vyladěný, aby zajistil výkon asi 445 kW, ovšem většina pokusů skončila odstoupením kvůli poruchám, takže nejlepším výsledkem bylo 10. místo na Rallye Paříž-Dakar v roce 1988. Nepochybně hodně působivý a zajímavý je však seznam uživatelů LM002, protože vůz koupil mj. marocký král Hassan, libyjský diktátor Muammar Kaddáfí, narkobaron Pablo Escobar či Udaj Husajn, syn Saddáma Husajna. Kromě toho si vůz kupovaly i hvězdy showbusinessu, mj. Sylvester Stallone (díky němuž byl LM002 známý i jako „Rambo-Lambo“), Tina Turner či Mike Tyson. Pro některé zákazníky vznikala i speciální provedení, protože např. brunejský sultán si nechal LM002 upravit do plně uzavřené verze Estate, zatímco jeden saúdský šejk si objednal pickup se dvěma sedadly, jenž mu sloužil při loveckých výpravách. Ještě dnes lze na LM002 občas narazit coby na vzácnou raritu, která ilustruje neobyčejné cesty vývoje terénních automobilů.
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Parametry terénních vozů Lamborghini

Cheetah
LM002
Prázdná hmotnost
2040 kg
2700 kg
Celková délka
4,75 m
4,79 m
Celková šířka
2,00 m
2,00 m
Celková výška
1,76 m
1,85 m
Výkon motoru
140 kW
335 kW
Max. rychlost
160 km/h
200 km/h
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