Legenda jménem Land Rover:
Věrný pomocník a spolehlivý bojovník

Není mnoho typů vozidel, která se mohou svou popularitou, spolehlivostí i víceúčelovostí měřit s legendárním americkým džípem. Nepochybně ale mezi ně patří britský vůz Land Rover, jehož produkce začala již roku 1948. Velmi se osvědčil i ve vojenských službách a stále na něj spoléhá také Armáda České republiky.

Leden 2016 se do paměti řady pravověrných milovníků terénních automobilů zapsal smutným písmem. Tehdy totiž z továrny vyjel poslední sériový exemplář vozidla Land Rover Defender, které se stalo skutečnou legendou v civilní i vojenské sféře. Výrobce sice hned avizoval, že již chystá „nový Defender“, ale vzhledem k převažujícím požadavkům dnešního automobilového trhu panují obavy, že půjde o koncepčně úplně jiný vůz. Současně ale nelze pochybovat, že se budeme se slavným automobilem setkávat ještě velice dlouho, protože jeho úchvatná odolnost a spolehlivost se stala skoro příslovečnou. Také proto si Land Rover tolik oblíbily armády, jež v něm vlastně našly ideového nástupce amerického džípu.

Automobil z leteckého hliníku
Pozoruhodné je ale i to, že legendární Land Rover původně nebyl nástupcem automobilu Jeep pouze ideově, ale také konstrukčně. Autor britského vozu, Maurice Wilks z firmy Rover, totiž pro konstrukci prototypu zvaného Landrover (opravdu takto jednoslovně) použil řadu součástí z jednoho exempláře amerického vozu, jenž byl jeho soukromým majetkem. Další zajímavostí je, že Wilks navrhl nový terénní vůz zejména pro civilní použití, jelikož firma Rover naléhavě potřebovala expandovat na zahraniční trhy. Prototyp vznikl v roce 1947 a již o rok později byl Land Rover zařazen do sériové produkce a posléze také do britské armády. Ta původně sázela na jiný automobil, a to poněkud menší Austin FV1801 (zvaný také Champ), který byl přímým protějškem džípu, kdežto Land Rover byl řešen výrazně robustněji. Nakonec ale Champ nebyl příliš úspěšný, místo plánovaných 15 000 kusů se postavily jen asi čtyři tisícovky a vojáci dali přednost vozu Land Rover. Zkoušky dvou exemplářů dopadly na výbornou a vozidlo ukázalo, že je mimořádně odolné a spolehlivé, což bylo pozoruhodné tím spíše, že armáda zkoušela typ z normální civilní sériové výroby bez jakýchkoli úprav. Za svou odolnost vděčil Land Rover i skutečnosti, že se karosérie vyráběla z letecké hliníkové slitiny, jež byla tehdy velice snadno a levně dostupná. A u tohoto materiálu se zůstalo i později, když jeho cena vzrostla, neboť stále zaručoval mimořádnou odolnost, protože téměř nekoroduje. První sériové vozy zvané Series I se vyráběly zhruba deset let, aby je v roce 1958 nahradil inovovaný model Series II. Počátkem 60. let pak přišel model Series IIA, u něhož se světlomety přesunuly z masky chladiče na příď blatníků, kde zůstaly také u všech následujících provedení. Od roku 1971 se dodávala varianta Series III, po níž se výrobce rozhodl pro kompletní inovaci.

Přichází nová verze Defender
Hloubkově modernizovaný Land Rover byl předveden v roce 1983 a nové verze se na začátku označovaly jako Ninety a One-Ten, což odkazovalo na rozvor (90 a 110 palců neboli asi 229 a 279 cm). Potom přibyla ještě delší varianta One-Twenty-Seven (rozvor 127 palců čili 325 cm) a teprve od roku 1991 se začalo oficiálně užívat slovo Defender, a tak tři různé délky obdržely názvy Defender 90, 110 a 130 (ačkoli rozvor zůstal na hodnotě 127 palců). Od starších variant se modernizovaný vůz odlišoval zejména zavěšením, neboť na místo zastaralých listových per přišly vinuté pružiny. Zmizela možnost volitelného pohonu dvou nebo čtyř kol, protože model Defender byl již permanentní „čtyřkolka“ díky systému, který pocházel z luxusnějšího, ovšem ne tak „tvrdého“ terénního automobilu Range Rover. Postupně se rozšířila nabídka motorů, do níž se dostala řada různých benzinových i dieselových agregátů. Výrobce, který také nejednou změnil majitele (a nyní patří indickému konsorciu Tata Motors), prováděl i další modernizace, ale základní koncept vozidla se neměnil. Land Rover tak pořád zůstával především pracovním nástrojem, nikoli vozidlem pro zábavu či jakési „předvádění se“. To se odráželo na klesajících prodejích, jelikož dnešní automobilový trh (bohužel) upřednostňuje jiné vlastnosti než ty, díky nimž se Land Rover stal legendou. Další ránu pak znamenaly emisní limity, které by výkonné motory nesplňovaly (a bez těchto motorů by byl vůz prostě slabý). Z těchto důvodů byl v roce 2016 vyroben poslední z víc než dvou milionů vozů Defender. Pravověrní fandové ale vesměs neskrývají obavy, že jeho avizovaný nástupce bude spíše nějaký derivát vozidla Range Rover, popř. něco jako současný model Land Rover Discovery, což je terénní SUV, které se omezeně uplatňuje rovněž u vojska, např. u české vojenské policie.

Ikona ve vojenských službách
Jak bylo zmíněno, již nedlouho po začátku sériové produkce Land Rover pronikl též do služeb ozbrojených sil, kde poté natrvalo zakotvil. Britská armáda začala kupovat vlastně civilní auta Series I pouze s minimálními úpravami, což platilo také u vozů Series II a IIA, ačkoliv na těch se po dodávkách z továrny prováděly některé změny v armádních dílnách (např. se instalovaly jiné elektrické rozvody). Ani vozidla Series III pro armádu se nijak moc nelišila od civilních a podobně tomu bylo i u automobilů Land Rover pro zahraniční ozbrojené síly, neboť povedené vozidlo si rychle získalo řadu spokojených uživatelů po celém světě. Zpočátku převládala auta s benzinovými motory, a to i ve státech NATO, postupně se však armády začaly přiklánět spíš k dieselovým agregátům. Ty totiž dovedou pracovat také na letecký petrolej, jenž se používá i v proudových motorech, čímž lze vlastně docílit standardizace veškeré techniky na jeden druh pohonné hmoty. Když tedy přišel inovovaný Defender (resp. původně Ninety a One-Ten), byl vojákům dodáván již téměř výhradně s dieselovými motory. Stal se také základem vozu, který lze poněkud paradoxně označit za první speciální vojenský Land Rover. Označuje se většinou jako Wolf nebo Defender XD (Extra Duty), do řadové služby v britské armádě vstoupil v roce 1997 a odlišuje se zvýšenou pohyblivostí a optimalizací pro nasazení v pouštích. Vozidla řady Defender pro některé zahraniční odběratele de facto odpovídala tomuto provedení, přestože se většina armád pořád spokojila s „normálními“ Defendery. Pokud jde o karosérie, standardním provedením samozřejmě byl otevřený vůz s dvojicí dveří, v menších počtech se kupovala auta mající pevnou střechu a dvoje nebo čtvery dveře. Hodně se rozšířila i varianta Utility, jež byla určena pro instalování nástaveb s nejrůznějším určením.

Vozidlo pro jakoukoli situaci
Neuvěřitelně široké využití koneckonců představuje jednu z dimenzí, ve které typ Land Rover dokonale navázal na americký Jeep. Ačkoli většina exemplářů sloužila či pořád slouží zkrátka jako víceúčelové terénní vozy k dopravě osob (a)nebo nákladu, vyskytují se také desítky, ne-li stovky specializovaných účelových provedení. Mezi ty nejběžnější patří ambulance, velitelské a spojovací vozy, hasičské automobily či v současnosti vozy dopravující zařízení k detekování a likvidování zbraní hromadného ničení. Naopak coby kuriozita se dají uvést třeba automobily k převozu letecké munice. Land Rover se stal i velmi oblíbenou mobilní platformou pro různé zbraňové systémy, mezi něž se řadí protitankové řízené rakety Swingfire a MILAN. V zemích třetího světa se stále často vyskytují také vozy nesoucí bezzákluzová děla, nejčastěji americký typ M40 ráže 106 mm, i když v britské armádě představoval standardní provedení Land Rover s domácími zbraněmi řady BAT. Kapitolu samu pro sebe pak tvoří automobily Land Rover ve výzbroji zvláštních sil. Jednotky SAS zakoupily již vozidla Series I a pokračovaly v nákupech i u dalších provedení, avšak na rozdíl od „normálních“ útvarů si je rozsáhle modifikovaly, což zahrnovalo mj. montáž kulometů a další výzbroje. Zřejmě nejslavnější speciální variantu vozu Land Rover představuje „Pink Panther“, jež vycházela z provedení Series II či IIA. Své jméno dostala podle zvláštního odstínu růžové barvy, která sloužila pro operace v poušti. Vyzbrojené a jinak upravené vozy se samozřejmě dostaly též k jiným speciálním jednotkám, mezi kterými je třeba uvést především americké Rangers, pro které vznikla obměna Defender SOV (Special Operations Vehicle), kterou lze vysazovat na padáku. Stejnou schopnost má též nejmodernější verze pro elitní síly zvaná RDV (Rapid Deployment Vehicle).

Speciální verze a experimenty
Kromě různých modifikací základní podoby vozů Land Rover Series a Defender však vznikly pro vojáky některé specifické konstrukce. Jeden krajní pól reprezentuje tzv. Lightweight Land Rover, zmenšený a odlehčený automobil uzpůsobený pro dopravu vzduchem, jenž se osvědčil v expedičních operacích. Opačný extrém tvoří varianta Land Rover 101FC (Forward Control), jež měla vepředu řidičskou budku, zatímco na zádi nesla valníkovou plochu či různé speciální nástavby. Zatímco klasický Land Rover byl stavěn pro náklady zhruba mezi 250 a 750 kg, pro vůz s řidičskou budkou se žádala nosnost minimálně tunová. Verze Lightweight a 101FC byly vyráběny výhradně pro armády, ačkoliv po jejich vyřazení se menší počet dostal i mezi civilní majitele. Vojenský účel měla také řada experimentů, pro které Land Rover sloužil a v nichž se usilovalo zejména o zvýšení terénní průchodnosti, a to skutečně velice rozmanitým způsobem. Zkoušely se obojživelné verze doplněné plováky i speciální plovoucí automobily na podvozku Land Rover, experimentovalo se i s hlubokým broděním a některé armády si opravdu pořídily „vodotěsné“ varianty. Na Land Rover byla namontována též obří balónová kola a místo kol se testoval vzduchový polštář, takže se auto proměnilo na vznášedlo (tzv. Hover Rover), objevily se také polopásové deriváty a automobily se šesti koly. Poslední zmíněná verze je také zřejmě jediný člen tohoto seznamu podivností, který se dočkal sériové produkce, ale nikoli v Británii, nýbrž v Austrálii, kde šestikolové vozy Land Rover dodává firma Perentie. Licenční produkce slavných terénních automobilů ale běžela či stále běží i jinde, např. u belgické firmy Minerva, u španělské firmy Santana nebo v turecké automobilce Otokar, byť některé z těchto kopií mají poněkud odlišný vzhled než ikonické britské originály.

Land Rover pro Armádu ČR
Montáž vozů Defender z dovezených dílů a následné úpravy ale probíhají i v České republice, jejíž armáda se v roce 1995 rozhodla, že se nástupcem zastaralých vozů UAZ-469 stane právě Land Rover Defender 90 a 110, a to prostřednictvím firmy Auto Závod Český Dub. Dnes tedy Defender s turbodieselovým motorem představuje základní typ lehkého užitkového auta AČR, ale vedle toho plní i řadu specifických rolí, jako je ambulance, velitelský vůz nebo vozidlo pro radiační a chemický průzkum. Snad nejzajímavější Defendery v českých vojenských službách však představují vozy elitních a speciálních sil, jako je 102. průzkumný prapor, 43. výsadkový prapor a 601. skupina speciálních sil. První z těchto úprav se stal vůz SOV alias Cowboy, jenž je založen na verzi Defender 110 se dvěma dveřmi a vznikl pro nasazení v Afghánistánu. Poté se objevila čtyřdveřová verze SOV-II s neprůstřelným sklem a řezačem nástražných drátů a na základě zkušeností s těmito úpravami vznikl roku 2009 speciální automobil Kajman, který byl poprvé nasazen roku 2013 během operace v Mali. Název Land Rover Kajman dostalo celkově 80 speciálních vozidel na bázi Defender 130, jež dopraví až šest vojáků, kdežto obě předchozí varianty jsou tří- až čtyřmístné. Kajman disponuje pancéřováním proti malorážovým střelám a střepinám, neprůstřelným sklem a dojezdovými vložkami v pneumatikách. O popsané zvýšení ochrany se postarala přeloučská firma SVOS, která dodává sady přídavného pancéřování i pro „normální“ Defendery. Výzbroj výše popsaných vozů tvoří různé kombinace kulometů NSV a DŠKM ráže 12,7 mm, kulometů PKB ráže 7,62 mm a granátometů AGS-17 ráže 30 mm, které se montují na dvojici lafet. Úspěchy těchto vozů prokazují, že se česká armáda rozhodla velmi správně, když vsadila na legendární automobil Land Rover.
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Parametry vozu LR 130 Kajman
Celková kapacita: 6 mužů
Prázdná hmotnost: 3500 kg
Bojová hmotnost: 4100 kg
Celková délka: 6,050 m
Celková šířka: 2,225 m
Celková výška: 1,969 m
Světlá výška: 0,220 m
Typ motoru: Ford 244 TD
Výkon motoru: 90 kW
Max. rychlost: 110 km/h
Max. dojezd: 600 km

Obrněné automobily
Úspěšná konstrukce automobilu Land Rover se stala základem mnoha typů obrněnců. Většina se dá poznat poměrně lehce, jelikož navzdory vyšší odolnosti karosérie si zachovávají typické tvary čelní masky. Ukazuje to např. nejznámější a nejrozšířenější obrněný automobil na tomto podvozku, který nese označení Shorland a pochází od firmy Short Brothers and Harland, která jej navrhla speciálně pro nasazení v Severním Irsku. Dosáhl ale i velkého exportního úspěchu, jelikož se dostal do výzbroje armád a policí v téměř třiceti státech. Dalšími značkami, které se pustily do produkce obrněných vozidel s podvozky Land Rover, se staly britské Glover Webb, Hotspur a Penman (poslední zmíněná dodávala též šestikolový obrněnec Hussar) nebo turecká společnost Otokar. Pro všechny výše uvedené typy ale platí nejen to, že obvykle lze na pohled poznat jejich původ, ale rovněž to, že jejich vzhled vypovídá o pancéřové ochraně. Jiný případ představuje vozidlo Land Rover Tangi, jež (stejně jako Shorland) vzniklo pro policejní službu v Severním Irsku. Nejde však o produkt komerční firmy, neboť výroba běžela přímo v dílnách tamní policie (Royal Ulster Constabulary). Jeho design je „neagresivní“, a tak na první pohled nemusí pozorovatel poznat, že skutečně jde o obrněné vozidlo. Vzniklo přes 450 kusů, z nichž zhruba polovina dosud slouží u severoirské policie.
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