Rekordní WaterCar:
Nejrychlejší obojživelné automobily

V historii automobilismu nacházíme doslova stovky pokusů postavit obojživelná vozidla, jen málo z nich se však dostalo do sériové výroby. Většina těchto úspěšných typů vznikla pro armády, ale existují i plovoucí automobily určené primárně pro soukromé nadšence, např. produkty kalifornské společnosti WaterCar.

V dubnovém čísle časopisu jsme vám představili nabídku značky Gibbs Amphibians, která již řadu let prodává plovoucí vozidla, jejichž velikost sahá od jednomístných motocyklů po lehká nákladní auta. Výkony těchto obojživelníků jsou impozantní, o čemž svědčí i několik rekordů, jenže pozici vůbec nejrychlejšího plovoucího automobilu světa drží výrobek jiné firmy, ačkoli mezi oběma lze uvést i několik podobností. V obou případech jde o výsledky práce nadšených konstruktérů, kteří nalezli koncepčně hodně blízké odpovědi na elementární problém, který již desítky let bránil vzniku rychlých obojživelných vozů.

Jak dosáhnout rychlé plavby
Většina historických plovoucích automobilů má korbu, jež více či méně připomíná člun, takže poskytuje výtlak, díky kterému se mohou pohybovat na hladině. Pohyb zpravidla zabezpečuje lodní šroub nebo vodní tryska, ale rychlost pohybu nebývá zrovna oslnivá a málokdy činí více než 20 km/h. Sebelepší „člunový“ tvar je totiž logicky podstatně narušován koly, která musejí vyčnívat z jeho obrysu, aby mohl vůz normálně jezdit po silnici. Několik konstruktérů se však rozhodlo tuto zdánlivou kvadraturu kruhu vyřešit. Patří mezi ně i kalifornský podnikatel Dave March, který ve městě Fountain Valley provozuje společnost Fountain Valley Bodyworks. Jak lze už podle názvu uhodnout, zabývá se především zakázkovou výrobou a úpravami karosérií, jenže Marchovi nikdy nechyběly mnohem větší ambice. V roce 1999 založil další firmu, které dal jméno WaterCar, protože hodlal stavět rovněž plovoucí automobily, ale zároveň se nechtěl spokojit s poměrně nízkou rychlostí plavby, jakou nabízela většina obojživelníků. Hledal tedy cestu, jak překonat ono výše popsané omezení. Nakonec vytvořil koncepci, která se v principu podobá patentu firmy Gibbs. Čtveřice kol se proto po vjetí do vody zvedne vzhůru a následně se zasouvá do podběhů, ale na rozdíl od řešení Alana Gibbse zaujímají kola jinou pozici, resp. nejsou v šikmém „zákrytu“ s člunovými liniemi trupu. První Marchův prototyp byl představen roku 2006 pod jménem WaterCar Camaro, což prozrazovalo i původ. Kalifornský konstruktér totiž modifikoval sportovní vůz Chevrolet Camaro z roku 2002, jemuž dal nový motor Subaru o výkonu 220 kW a hydraulický systém zvedání kol.

Rekordní WaterCar Python
V zádi plovoucího Camara byla instalována vodní tryska Berkeley 12JE Jet Drive, díky níž se mohl chlubit rychlostí plavby kolem 60 km/h, zatímco na silnici mohl dosáhnout rychlosti cca 200 km/h. Navzdory impozantním výkonům ale zůstalo jen u prototypu, neboť March cítil, že jeho konstrukce ještě potřebuje dopracovat. V roce 2009 tudíž prezentoval další prototyp, jenž obdržel jméno Python. Opět se vlastně jednalo o modifikaci existujícího automobilu, tentokrát valníkového vozu Dodge Ram, ačkoli záď připomínala spíše sportovní Chevrolet Corvette. To nebyla žádná náhoda, protože právě motor z tohoto oblíbeného „sporťáku“ vybral March coby zdroj pohonu. Konkrétně šlo o 6,2litrový agregát General Motors LS9, který produkuje výkon 470 kW. Kvůli ne právě aerodynamickým tvarům mohl Python jezdit na silnici rychlostí „jen“ asi 160 km/h, byť se chlubil skvělým zrychlením, protože z 0 na 100 km/h se dostal za zhruba 4,5 sekundy. Nejvíce však exceloval na vodní hladině, jelikož záďová vodní tryska Dominator Jet mu mohla udělit rychlost plavby téměř 100 km/h. Nebylo proto divu, že Python byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako nejrychlejší obojživelný automobil světa a tento rekord mu patří dodnes. Opět ale zůstalo jen u jediného kusu, neboť impozantním výkonům odpovídala i vysoká cena, jelikož za základní podobu se slabším motorem si March účtoval 200 000 dolarů (při tehdejším kurzu asi 3,6 milionu korun), což v dobách ekonomické krize patrně znamenalo příliš mnoho i na poměry bohaté Kalifornie. V roce 2010 tudíž March představil další vozidlo, jehož konstrukce mířila spíše na méně movité klienty.

Typ Gator i jako stavebnice
WaterCar Gator, jak byl nový obojživelník pojmenován, na pohled vypadá spíš jako přestavba terénního automobilu Jeep CJ-8. Ten opravdu posloužil jako hlavní inspirace pro design, a tak lze na Gator použít dokonce některé náhradní součástky z Jeepu, avšak z technického hlediska je Gator v podstatě derivátem automobilu Volkswagen Brouk, jelikož využívá jeho podvozek. Celý vůz se v závislosti na verzi výbavy prodával za 40 až 50 000 dolarů, tedy 700 až 885 000 Kč, avšak v nabídce se nalézala i konverzní souprava, s pomocí které mohl zákazník přestavět svého Brouka na plovoucí Gator. Tato „stavebnice“ přišla na necelých 30 000 dolarů, tedy jen něco přes půl milionu korun. Za tuto částku se však samozřejmě nedají čekat výkony podobné těm, jaké nabízel rekordní WaterCar Python, neboť Gator je výrazně jednodušší. Tryska může zajistit rychlost plavby asi 13 km/h a na silnici jezdí auto rychlostí 130 km/h. Nízká cena však přilákala mnoho zájemců, takže March vydělával a mohl pracovat na definitivní podobě vozu, o kterém už roky snil. Výsledek představil v roce 2013 pod názvem WaterCar Panther, ovšem v současné nabídce společnosti už se jiný typ nenachází, takže název Panther se už dnes užívá vzácně a obojživelník vystupuje jen pod názvem WaterCar. Při letmém pohledu vypadá velmi podobně jako Gator, takže opět připomíná „vytuněný“ Jeep CJ-8, ale ve skutečnosti se značně liší a dosahuje daleko větších výkonů. Konstruktér pochopitelně opět použil systém zvedacích kol, díky němuž se Panther promění z vozidla na plavidlo či zpět během asi patnácti sekund, a aplikoval také další patenty, kterých vlastní celkem 27.

Sériový obojživelník Panther
Konstrukce vozu WaterCar Panther kombinuje spodní „člunovou“ část z chrom-molybdenové oceli a horní aerodynamickou část ze skelných vláken. O pohon se stará v zádi usazený motor Honda VTEC o objemu 3,7 litru, který dodává výkon 185 kW, byť v případě zájmu zákazníka může Marchův tým namontovat také jiný agregát. Pro přenos výkonu se používá čtyřstupňová manuální převodovka Mindeola, jež na souši pohání kola, kdežto po vjetí do vody uděluje sílu záďové vodní trysce Panther Jet. Na silnici proto sice rychlost vozu nepůsobí nikterak oslnivě, jelikož činí opět jen asi 130 km/h, na hladině však může WaterCar Panther uhánět rychlostí až 70 km/h. Na špičkový Python tak sice nemá, ale stále patří mezi nejrychlejší sériově vyráběné a prodávané obojživelné prostředky světa. Ona „sériová“ výroba je však trochu sporný pojem, jelikož Marchův tým sice staví a prodává desítky exemplářů, avšak velká část prací se provádí stále ručně, protože kalifornský konstruktér klade důraz na individuální provedení podle přání zákazníka. Základní Panther se dnes prodává za 140 000 dolarů (tzn. něco přes 3 miliony Kč), ovšem se zakázkovou výbavou cena samozřejmě narůstá. O zájemce však March nouzi nemá, jelikož jeho vozy si oblíbili mj. byznysmeni ze Silicon Valley a také arabští šejkové, neboť do seznamu uživatelů patří také velvyslanectví Spojených arabských emirátů či dubajský korunní princ. March hodlá oslovit i bezpečnostní složky, a proto vyrobil jeden WaterCar pro hasičské a záchranné úkoly, jenž nese požární čerpadlo. Hlavními zákazníky ovšem zůstávají nadšenci, kteří touží po zážitku z rychlé jízdy a rychlé plavby.
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WaterCar Panther
Celková délka: 4,572 m
Celková šířka: 1,829 m
Celková výška: 1,753 m
Provozní hmotnost: 1330 kg
Výkon motoru: 185 kW
Max. rychlost jízdy: 130 km/h
Max. rychlost plavby: 70 km/h

Hans Trippel (1908–2001)
Mezi nejvýznamnější tvůrce obojživelných automobilů se řadil Hans Trippel z Německa, jenž první takové vozy zkonstruoval již před druhou světovou válkou. Pro vojáky vznikl typ SG-6, zatímco civilistům byl určen větší SK-8, ale vznikl jen malý počet. Trippel se k této myšlence vrátil po válce a dosahoval střídavých úspěchů, ale průlom se dostavil až na přelomu 50. a 60. let, kdy se začal vyrábět kabriolet Amphicar. Na silnici jezdil rychlosti 120 km/h a dva šrouby v zádi dovolovaly plavbu rychlostí 12 km/h. Vyrobilo se 3878 vozidel, z čehož bylo přes 3000 dodáno do USA. Amphicar se stal nejúspěšnějším typem své kategorie. Trippel pak navrhoval a stavěl další obojživelníky, avšak větší úspěch přišel až v roce 1985, když firma RMA uvedla na trh terénní vůz Amphi Ranger 2800 SR podle Trippelova návrhu. Může jezdit rychlostí 142 km/h či plout rychlostí skoro 16 km/h. Vedle různých nadšenců a dobrodruhů si ho oblíbili též policisté a záchranáři a výroba skončila až roku 1995.
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