Nákladní automobily:
Páteř logistiky československé a české armády

Jen málo automobilek se může pochlubit takovou vazbou na domácí armádu jako Tatra, jež se stala i jednou z ikon československého a českého průmyslu. Její produkty slouží už desítky let a mezi vojáky se těší velké popularitě.

Kopřivnická Tatra dodávala automobily československé armádě již za první republiky a pořád náleží mezi hlavní producenty techniky pro Armádu ČR, jejíž nákladní vozový park nyní tvoří už téměř výhradně tatrovky. V zájmu úplnosti je však třeba dodat, že velký význam patřil také jiným vozům, především těm od firmy Praga. V menším měřítku se běžně uplatňovaly rovněž např. automobily Walter, Škoda či LIAZ, ale faktem také je, že pozice kopřivnické Tatry stále představuje cosi výjimečného. Málokdo si uvědomuje, že Tatra patří do opravdu exkluzivního a prestižního „klubu“ firem, které dokážou vyrábět nejtěžší nákladní vozy i do těch nejhorších terénních a klimatických podmínek. Takových značek dnes funguje po světě méně než deset a jinak jde vesměs o firmy z mocností typu USA, Ruska, Číny či Německa, a tudíž je potěšující, že tradiční česká automobilka jim dosud zdatně konkuruje.

1914: Praga V
Pražská automobilka, součást podniku ČKD, od roku 1914 vyráběla pro vojsko monarchie typ V (vojenský) s nosností 4 tun, který většinou tahal i přívěs. Velice povedený automobil potom řadu let provozovala rovněž armáda samostatné ČSR.

1931: Tatra 27
Mezi nejúspěšnější čs. nákladní vozy se řadila Tatra 27, která se dodávala v letech 1931–1947 a v tisícových počtech sloužila i v čs. armádě. Převezla 3 tuny nákladu a dočkala se i konverze na šestikolový nákladní vůz s označením Tatra 28.

1933: Praga RN
Vůz jménem RN (rychlý nákladní), jenž se vyráběl v letech 1933–1953, zpočátku vznikl spíše pro civilní sféru, ale oblíbili si jej i vojáci. Přepravil až 3 tuny a k původní verzi s benzinovým motorem zanedlouho přibyla varianta RND s dieselem.

1942: Tatra 111
Proslulá „stojedenáctka“ vznikla pro Wehrmacht, avšak produkce pro čs. armádu běžela až do roku 1962. Kromě valníků s nosností cca 10 tun vzniklo mnoho účelových verzí a vyrábělo se i čtyřkolové provedení Tatra 128 s kapacitou 3 tuny.

1953: Praga V3S
Slavná „vejtřaska“ se v Praze a potom v Bratislavě vyráběla neuvěřitelně dlouho, a to v letech 1953–1990. Vůz s nosností 3 tun se dočkal obrovského spektra účelových verzí včetně nosičů zbraní a řada kusů zůstává ve službách AČR dodnes.

1967: Tatra 813
Těžký nákladní vůz Tatra 813 s nosností přes 8 tun a řadou špičkových prvků náležel ve svém oboru na špičku. Vyráběl se v letech 1967–1982 v mnoha variantách (mj. jako nosič ženijních zařízení) a jako šestikolový tahač utáhl přes 100 tun.

1972: Tatra 148
Na místo osvědčeného typu Tatra 138 přišel inovovaný model 148, jenž byl dodáván v období 1972–1982 ve verzích se čtyřmi a šesti koly. Valník uvezl až 13 tun, z dalších modifikací byly nejčastěji užívány např. tahače, cisterny nebo jeřáby.

1982: Tatra 815
Produkce populární „osm set patnáctky“ začala roku 1982 a stále běží, byť dnešní podoba (čili Tatra Force) už má novou kabinu. Armáda provozuje stovky kusů se čtyřmi, šesti či osmi koly v desítkách provedení. „Osmikolky“ uvezou až 35 tun.

2006: Tatra 810
Náhrada „vejtřasky“ vznikla na bázi staršího projektu firmy ROSS a ve spolupráci se značkou Renault. Šestikolová Tatra 810 (čili Tatra Tactic) s nosností 5,5 tuny se vyrábí od roku 2006 a v současnosti dodávané vozy již mají odlišné kabiny.
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