Malí pomocníci vojáků:
Galerie terénních automobilů studené války

Americký džíp nepochybně patří mezi ikonické typy vojenské techniky. Na jeho úspěchy navazovaly další terénní automobily, např. vozy sovětských značek GAZ a UAZ, britský Land Rover a německý Mercedes-Benz třídy G. Kromě nich ovšem vznikla i řada jiných a mnohdy velice zajímavých lehkých vozidel.

Armáda České republiky se nedávno rozhodla, že letité vozy UAZ-469 a Land Rover vystřídá japonský pickup Toyota Hilux, jenž své mimořádné schopnosti prokázal v mnoha konfliktech, byť nezřídka v rukou fanatických džihádistů. Tento krok vojáků představuje rovněž příležitost podívat se hlouběji do dějin lehkých terénních užitkových automobilů, které armády užívaly a někdy ještě stále užívají. Vedle zjevných snah navázat na geniální koncepci amerického džípu se objevily také typy, které sázely na odlišný přístup.

Další vývoj slavného džípu
Firmy Willys a Ford vyrobily za druhé světové války kolem 647 000 automobilů Willys MB a Ford GPW, kterým ale nikdo neřekne jinak než „Jeep“. Další velké počty smontovali útvaroví mechanici ze sad náhradních dílů, a proto se často odhaduje, že celkově vznikl možná i milion džípů. Výrobní licenci získaly také další země v čele s Francií, kde v roce 1955 začala sériová produkce automobilu Hotchkiss M201, který byl takřka přesnou kopií konstrukce Willys MB. Vývoj se však nezastavil, a tudíž už roku 1944 firma Willys-Overland postavila prototyp vozu CJ (Civilian Jeep) pro komerční trh. Automobily této série si vedly výborně, takže se pozdější varianta CJ-3A dočkala i úpravy pro vojáky. Tovární název zněl Jeep MC, kdežto v US Army dostal typ označení M38. Sériově se vyrobilo okolo 50 000 vozidel a od roku 1952 se dodával Jeep MD alias M38A1, v podstatě vojenský derivát typu CJ-5. Od starších variant se odlišoval zejména poněkud zaoblenými tvary karosérie. Pohon standardně zajišťoval benzinový agregát Hurricane I4, nabízely se však i motory jiných značek, a to včetně dieselových. V principu šlo stále o klasický malý džíp s nosností asi čtvrt tuny, který zastával spoustu rolí včetně přepravy zbraní (mj. bezzákluzových kanonů nebo protitankových střel) a dostal se do výzbroje desítek států. Vyrobilo se přes 100 000 kusů M38A1, další vznikly v licenci (např. v Portugalsku jako Bravia Commando) a mnohé stále slouží. Kvality džípu dokazuje také fakt, že armáda Francie vyřadila poslední vozy Hotchkiss M201 až v roce 2000!
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DKW Munga s dvoutaktem
Zánovní džípy provozoval také západoněmecký Bundeswehr, avšak bouřlivý rozvoj tamějšího průmyslu logicky vedl k záměru koupit i terénní automobil domácí konstrukce. Na požadavky z roku 1953 zareagovalo několik firem, a sice Auto-Union, Borgward a Porsche. Z vítězství se o tři roky později radovala první jmenovaná, která získala počáteční zakázku na 5000 vozidel. Automobil obdržel jméno MUNGA (Mehrzweck Universal Geländewagen mit Allradantrieb), tzn. „víceúčelový univerzální terénní vůz s pohonem všech kol“, ale ono slovo posléze ztratilo původní význam zkratky a psalo se malými písmeny. Koncern Auto-Union se rozhodl vozidlo produkovat pod slavnou značkou DKW, a tak finální jméno znělo DKW Munga. Po oné první zakázce následovaly další, takže mezi roky 1956 a 1968 vzniklo celkově 46 750 kusů, které se vedle armádních služeb dostaly také k pohraničníkům a do armád dalších států NATO, mj. do Nizozemí. Další série koupily armády několika států Latinské Ameriky (v Brazílii se dokonce rozběhla licenční výroba) a značný počet zamířil také na civilní trh. Později se začaly dodávat i prodloužené verze, jejichž užitečné zatížení se zvýšilo ze 400 na 700 kg. O pohon se nejprve staral dvoutaktní motor o výkonu 30 kW, který pak nahradil agregát s výkonem 33 kW, avšak ten se potýkal s menší spolehlivostí. Vůz byl navíc docela těžký a drahý, a tak nikdy nedosáhl velké obliby a záhy se začal hledat jeho nástupce.

Oblíbený Volkswagen Iltis
Na konci 60. let začal Bundeswehr zavádět terénní automobily Volkswagen Typ 181, ale jako náhrada zastaralého vozu DKW Munga to bylo řešení dosti pofiderní, protože šlo v podstatě o modernizovanou variantu známého KdF 82, resp. „Kübelwagenu“ z časů druhé světové války. Typ 181 se měl používat jen dočasně, jelikož Západní Německo se účastnilo velkého projektu „Europa Jeep“, z něhož měl vzejít mezinárodní terénní automobil pro země NATO, avšak tato iniciativa se na konci 70. let rozpadla a každá země postupovala opět samostatně. Němci tudíž vyhlásili výběrové řízení, jehož se účastnil i Mercedes-Benz s typem G, který se ale jevil jako příliš drahý, takže zvítězil vůz značky Volkswagen. Tím byl ve své době progresivně řešený a výkonný Typ 183, známější pod názvem Iltis. Poháněl jej benzinový motor o výkonu 55 kW a vůz nabízel výbornou terénní průchodnost, což přesvědčivě dokázal v roce 1980, když zvítězil v rallye Paříž-Dakar. Kromě 8800 automobilů pro Bundeswehr se vyrobilo necelých 800 kusů pro civilní trh a začala též licenční produkce v Kanadě v závodě firmy Bombardier, ze kterého vyjelo kolem 5200 vozů pro kanadskou a belgickou armádu. VW Iltis si získal podstatně větší oblibu, a ačkoli nepatřil mezi nejlevnější, koupily ho i další země, mj. Řecko. Produkce běžela do roku 1988, ovšem paradoxní je, že v Bundeswehru jej pak nahradil Mercedes-Benz řady G, který němečtí vojáci kdysi odmítli kvůli vysoké ceně.

Citroën (nejen) pro četníky
Mezi nejslavnější osobní automobily historie určitě patří francouzský Citroën 2CV, ale trochu méně se ví, že se stal rovněž základem lehkého terénního užitkového vozu. Ten podle jednoho druhu velblouda nesl jméno Méhari a začal se vyrábět v roce 1968. Původně měl pouze pohon zadních kol, avšak v roce 1980 nastoupila „čtyřkolka“. Pro pohon se užíval plochý dvouválec, který dodával výkon pouhých 22 kW, ovšem automobil přesto nabízel vynikající pohyblivost, protože díky plastové karosérii vážil jenom 570 kg (a verze s pohonem všech čtyř kol 715 kg), takže jezdil rychlostí přes 100 km/h. Na pohled působil poněkud směšně, ale díky své hbitosti a spolehlivosti přitáhl také zájem francouzského ministerstva obrany, jež koupilo zhruba 7000 z celkem asi 145 000 vyrobených kusů. Kromě přepravy osob a nákladů sloužily i pro školení řidičů, nejvíce se však proslavily jako dopravní prostředky francouzských četníků a v této roli se objevily i ve filmech o strážmistru Cruchotovi ze Saint Tropez. Kromě automobilu Méhari, který měl plastovou karosérii, se vyráběl také vzdáleně příbuzný a tvarově poněkud podobný, ale kovovou karosérií opatřený Citroën FAF. Jeho koncepci ve skutečnosti vymysleli inženýři v Africe pod názvem Baby-Brousse a právě na černý kontinent posléze mířila též většina jeho produkce. Malý počet ovšem zakoupila i francouzská armáda a také ozbrojené síly Řecka, kde se vyrobilo 30 000 kusů pod názvem NAMCO Pony.

Cournil s motorem z traktoru
Po druhé světové válce se objevila řada terénních vozů, které používaly součásti legendárního džípu, ačkoli jinak šlo o svébytné konstrukce. Jistě nejslavnějším z nich je Land Rover (jehož prototyp byl skutečně částečně postavený z komponentů Jeepu) a z dalších si zaslouží zmínku francouzský vůz Cournil. Zkonstruoval jej Bernard Cournil, který začínal jako prodejce Jeepů a jejich licenčních kopií Hotchkiss M201, posléze získal i licenci na montáž Jeepů a pustil se i do jejich úprav. Na počátku 60. let pak přišel s výrazně přepracovaným automobilem, který se již americkému vzoru vůbec nepodobal. Vůz Cournil obdržel tužší podvozek a pro jeho pohon sloužily motory z britských traktorů Ferguson nebo Leyland, protože Bernard Cournil vytvořil svůj vůz především pro potřeby zemědělců. Později se rozšířila nabídka motorů a karosérií a o automobil se začaly zajímat také ozbrojené složky. V roce 1979 se rozběhla licenční produkce ve firmě UMM v Portugalsku a právě jeho armáda pak přijala vůz UMM 490 coby svůj hlavní typ lehkého terénního automobilu. Vůz nabízel tunovou nosnost a objevila se i řada účelových verzí, např. nosič bezzákluzového kanonu. Dalším vývojem vznikl zvětšený UMM Alter, jenž sloužil mj. pro odpalování různých řízených raket. Francouzská značka Cournil pak několikrát změnila majitele, až se v roce 1982 stala součástí firmy Auverland, jež pokračovala ve výrobě a modernizování konstrukce Cournil až do roku 2004.

Fiat Campagnola i pro papeže
Stranou samozřejmě nemohl zůstat ani tradičně velmi silný automobilový průmysl v Itálii. Na požadavek tamní armády z přelomu 40. a 50. let zareagovaly značky Alfa Romeo a Fiat, které dodaly testovací prototypy. Vůz první z firem sice nabídl o něco lepší parametry, jenže italská armáda dala přednost automobilu Fiat, jenž sliboval nižší pořizovací i provozní náklady. Roku 1951 se tedy rozběhla výroba lehkého terénního vozu Fiat 1101, známého také jako typ AR51 nebo jako Campagnola. Šlo o konvenčně pojatý vůz s benzinovým motorem o výkonu 45 kW, ke kterému v roce 1955 přibyla alternativa v podobě dieselu. Současně s tím se začalo vyrábět modernizované provedení 1101A neboli AR55, na které zakoupila licenci i Jugoslávie, kde se vůz produkoval ve strojírenském podniku Zastava. Automobil dokázal dopravit náklad 750 kg a zastával různé role včetně dopravy a vypouštění protitankových řízených střel Cobra. V roce 1974 přišla na trh komplexně přepracovaná varianta s odlišnou vizáží a benzinovým motorem, který dodával výkon 60 kW, případně s dieselem o výkonu 53 kW. Výrobce ji označoval jako model 1107, zatímco vojáci dali tomuto vozu jméno AR59. Auta série Campagnola nedosáhla nijak velkých exportních úspěchů (tedy kromě oné jugoslávské licence), ale v Itálii byla kdysi téměř všudypřítomná. Užívala je armáda i policie, dobře se prodávala i civilní provedení a typ Fiat 1107 posloužil jako základ jednoho z papamobilů.

Vozidlo císařových vojáků
Závěrem se ještě jednou vrátíme k americkým džípům, resp. k řadě Jeep CJ. Mezi firmy, které zakoupily licenci na jejich výrobu, náležel též slavný japonský koncern Mitsubishi. Ten již od počátku 50. let produkoval kopie vozidel Jeep CJ-3 pod jménem J3. Dvě stovky kusů vyrobil i pro Národní bezpečnostní síly, jak tehdy zněl oficiální název japonské armády, která se potom přejmenovala na Japonské síly sebeobrany. Počátkem 70. let projevili generálové zájem získat nový terénní vůz, a tak se opět obrátili na firmu Mitsubishi. Ta mezitím od výroby kopií džípů přešla k modifikacím, jež zahrnovaly např. prodloužené verze, domácí dieselové motory nebo pravostranné řízení (protože v Japonsku se jezdí vlevo). Sériová podoba z počátku 70. let tedy sice nemohla zapřít svůj původ v americkém džípu, především čelní maska zůstala shodná, ale technicky se již v řadě ohledů lišila. Ozbrojené síly ji proto zavedly pod názvem Typ 73 Light Truck, a to s několika typy motorů, mezi které patřil i turbodiesel s výkonu 100 kW. Japonský derivát džípu uvezl náklad půl tuny a také on se uplatňoval jako nosič zbraní. Menší počet byl (jako hodně vzácný příklad japonského vojenského exportu) dodán armádám Filipín a Jižního Vietnamu. Sériová výroba běžela až do roku 1997, kdy ozbrojené síly císařství přešly na nový typ terénního vozu s příznačným názvem Typ 73 Shin („Nový“). Konstrukčně jde o zcela jiný automobil, který vychází z řady Mitsubishi Pajero.
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