Tatra Trucks:
Legendární automobily z Kopřivnice

Jen málo českých firem se může pochlubit takovou světovou popularitou jako společnost Tatra, jejíž tradice sahá až do časů rakouské monarchie. Nákladní vozy z Kopřivnice již desítky let spolehlivě slouží v různých civilních či vojenských rolích a dovedou si poradit i v nejtěžších terénních a klimatických podmínkách.

Tradice společnosti Tatra, která dnes nese oficiální jméno Tatra Trucks, je skutečně působivá, jelikož její historie sahá do roku 1850, kdy začala vyrábět kočáry. Lze tedy konstatovat, že jde o světově vůbec nejstaršího výrobce kolových dopravních prostředků s nepřerušenou výrobou a současně o druhého nejstaršího výrobce nákladních automobilů s nepřerušenou výrobou. Jde navíc o třetí nejstarší nepřetržitě fungující automobilku světa (po firmách Benz a Peugeot), ale jsou to právě nákladní vozy, které kopřivnické továrně tradičně přinášely největší popularitu a úspěchy. Ty ostatně trvají dosud, jak prokazuje např. zpráva z února 2021, podle které armáda Belgie koupí téměř devět stovek automobilů na šasi Tatra.

Prehistorie slavné společnosti
Prapředka nynější společnosti Tatra založil v roce 1850 v Kopřivnici jistý Ignác Šustala, který se zabýval výrobou kočárů a bryček. V roce 1882 se přidaly i železniční vagony, které posléze poměrně dlouho reprezentovaly vlastně nejdůležitější obor výroby. Šustalova firma se od roku 1890 označovala jako Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft či zkráceně NW (jelikož Nesselsdorf je německé jméno Kopřivnice). V roce 1897 vyrobila jeden z prvních automobilů ve střední Evropě, který dostal jméno Präsident. Jeho vzhled dokazuje, že vznikl jako varianta kočáru, ale se spalovacím motorem. Již o rok později byl postaven i první nákladní automobil, nová kategorie techniky získávala stále větší význam a spolu s tím rostla síla celé firmy, jež se zařadila mezi přední průmyslové podniky v českých zemích. To samozřejmě platilo také v éře první republiky, kdy se ostatně objevilo také obchodní jméno Tatra. Vzniklo na základě velice náročných testů, které ve slovenských horách absolvoval osobní automobil typu U, takže poté firma inzerovala svoje vozy coby vhodné do Tater a brzy se toto slovo stalo oficiální značkou. Zanedlouho přišlo na scénu přelomové technické řešení, kterému se nezřídka říká „tatrovácká koncepce“ a jež zahrnuje kombinaci centrální nosné roury a nezávisle výkyvných polonáprav. Mezi hlavní výhody patří zejména torzní tuhost, která dovoluje velké zatížení, a dále umístění hnacích hřídelů v oné rouře, kde jsou chráněny před vnějšími vlivy. Podstata konstrukce navíc znamená velkou modularitu, díky níž lze v podstatě „stavebnicovým“ způsobem skládat různé konfigurace podvozků s více nápravami. Autorem tohoto vpravdě geniálního řešení byl hlavní konstruktér Hans Ledwinka (1878–1967), jehož jméno připomíná, že Tatra byla vždy svázána s německým prostředím. Po většinu údobí první republiky ji ostatně vlastnil baron Ringhoffer, který pak za okupace poskytl její kapacity Němcům.

Zrod aerodynamických vozů
Tím však ještě trochu předbíháme. V éře Masarykovy republiky zažila firma Tatra svoje první skvělé období, kdy vznikly i mnohé z jejích slavných typů. Za všechny uveďme osobní model 57, známý též pod přezdívkou „Hadimrška“, jenž se s více než 27 000 postavenými exempláři stal nejpočetnější osobní tatrovkou. Kopřivnická fabrika samozřejmě zásobovala také armádu, pro niž vznikl např. nákladní vůz Tatra 25 či pozoruhodný šestikolový velitelský model 26/30, s nímž byl vzdáleně příbuzný i obrněný automobil vz. 30. V kategorii osobních automobilů se dostavil obrovský průlom v roce 1934, kdy se veřejně předvedl typ Tatra 77, jenž ve své době vzbudil enormní rozruch. Šlo o světově první sériově vyráběný automobil, který měl skutečně aerodynamicky tvarovanou karosérii, což se samozřejmě odráželo ve výborných parametrech. Na tuto konstrukci za dva roky navázal ještě úspěšnější typ 87, jenž okouzlil dokonce i Adolfa Hitlera, který o něm hovořil jako o automobilu vhodném pro německé dálnice. Stalo se tak ale až v době, kdy okupace českých zemí znamenala, že se kopřivnická společnost musela zapojit do válečného úsilí Třetí říše. Tatra 87 se tedy stala oblíbeným vozem německých důstojníků a speciálně podle požadavků Wehrmachtu byl vyvinut nový nákladní automobil Tatra 111. Jeho výroba začala v roce 1942 a potom běžela nepřetržitě dalších dvacet let, protože šlo o opravdu nesmírně povedenou konstrukci. Po osvobození Československa se předpokládalo, že se Tatra zcela vzdá výroby osobních aut, nakonec však dostala pokyn pokračovat v produkci luxusních limuzín, jež navazovaly na model 87. K jeho slávě výrazně přispěli i cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, kteří s ním podnikli náročné expedice do exotických zemí, jež prokázaly výjimečnou odolnost a spolehlivost aut z Kopřivnice.

Vývoj nákladních automobilů
V kategorii osobních vozů tedy následně vznikla Tatra 600 neboli „Tatraplán“, posléze model 603 a nakonec hranatá Tatra 613, na jejíž slávu měl v 90. letech navázat model 700, jenže tato snaha již nepřinesla velký úspěch. Vrátíme-li se k oboru nákladních automobilů, je třeba uvést lehký nákladní vůz Tatra 805, který však představoval spíše odbočku od hlavní vývojové linie těžkých nákladních automobilů. Na typ 111 tudíž koncem 50. let důstojně navázala Tatra 138, z níž na přelomu 60. a 70. let vznikl typ 148, ve své době zajisté jeden z nejlepších nákladních automobilů vůbec. Jeho kvality prokazuje více než 113 000 vyrobených exemplářů, z nichž se zhruba 63 700 vyvezlo do nejméně 43 zemí na pěti kontinentech. „Stoosmačtyřicítka“ se stala bez nadsázky legendou a osvědčila se i v nejhorších myslitelných podmínkách, ale kopřivničtí konstruktéři pochopitelně neusínali na vavřínech. V roce 1967 se začal vyrábět těžký nákladní vůz Tatra 813, který vznikl primárně pro potřeby vojáků, ale nakonec se rozsáhle uplatnil také v civilním sektoru. Tam se nejčastěji vyskytoval jako šestikolový tahač, zatímco v armádě byl provozován především osmikolový podvozek, na kterém se objevila řada různých nástaveb od ženijních mostů po 122mm raketomet vz. 70. „Osmsettřináctka“ si získala obrovskou oblibu a mnozí nadšenci na ni pořád nedají dopustit, vývoj se však pochopitelně nezastavil. V polovině 80. let tak přišel na scénu nákladní vůz nové generace. Nejprve se vyvíjely dva příbuzné typy, a sice civilní model 157 a vojenský model 815, ale posléze se začala sériově vyrábět jen jedna unifikovaná řada 815 pro potřeby vojáků i civilistů. Věhlas tohoto skutečně povedeného vozu zvýšily úspěchy v rallye Paříž-Dakar, na které poprvé startoval v roce 1986, a expedice „Tatra kolem světa“. Tu absolvoval speciálně postavený vůz Tatra 815 GTC, který za necelé tři roky navštívil 67 zemí a urazil vzdálenost asi 140 000 km.

Nesnadné privatizované časy
Do vlasti se vrátil na jaře 1990, avšak je příznačné, že jeho návrat vzbudil daleko menší zájem než odjezd a průběžné zpravodajství. Po pádu komunistického režimu totiž země pochopitelně řešila zcela jiné problémy, což se týkalo i automobilky Tatra, jež si od expedice slibovala také navázání nových obchodních kontaktů. Tato očekávání se ale příliš nenaplnila, protože změna režimu se zákonitě projevila i k přístupu k výrobě a vývozu automobilů. Odehrálo se i několik ztrátových obchodů, zejména zmařený export do Libye, takže kdysi velmi silný podnik strádal a hledal nové zahraniční partnery. Privatizace kopřivnické továrny se příliš nevydařila a Tatra pak vystřídala řadu majitelů, jejichž výsledky však byly velmi proměnlivé. Ve druhé polovině 90. let se ale přece jen dostavil jeden veliký úspěch, a sice prodej zhruba tisícovky nákladních vozů Tatra 816 pro armádu Spojených arabských emirátů. Roku 2001 se hlavním akcionářem stala americká společnost Terex, což mělo napomoci průniku na západní trhy, avšak také toto očekávání se nakonec naplnilo jen omezeně. Jistě největším úspěchem z těchto časů byl vznik firmy ATC (American Truck Company), která v USA z českých dílů montovala vozidla Tatra a dodávala je zákazníkům. Největším z nich se stala armáda Izraele, která odkoupila kolem tří stovek těchto automobilů, což spolu s vozy v Emirátech pořád představuje výtečnou referenci. Desetikolový výrobek firmy ATC se zúčastnil i výběrového řízení na nový vůz pro americkou námořní pěchotu, kde sice neuspěl, ale jeho dlouhodobý význam zůstává obrovský. Od tohoto prototypu totiž vede přímá vývojová linie k modelu Tatra 815-7, jak se nazývá verze typu 815 se zcela novou kabinou jednoduchých hranatých tvarů. Původně vznikla pro vojáky, ale běžně se uplatňuje rovněž např. u hasičských automobilů.

Návrat mezi světovou špičku
Spolupráce s korporací Terex ale skončila v rozpacích, společnost Tatra opět změnila majitele a nad její budoucností se vznášely otazníky. V novém století jí však výrazně pomohla zakázka na střední nákladní vozy Tatra 810 pro českou armádu, na čemž je paradoxní, že tento vůz má zcela odlišnou koncepci podvozku s tuhými portálovými nápravami. Nákup těchto automobilů však provázely i mediální skandály a soudní spory, jež vedly až faktickému zastavení činnosti firmy, jež proto v roce 2013 skončila v exekuci. Po několika dalších změnách se stala součástí průmyslové skupiny Czechoslovak Group, ve které pod jménem Tatra Trucks funguje dosud a kde zahájila nový vzestup na světovou špičku. Je totiž třeba velice zdůraznit, že bez ohledu na majitele v Kopřivnici nikdy nepřestalo fungovat vývojové oddělení a většinou se zachovávala personální kontinuita, takže zkušenosti s vývojem a výrobou se mohly předávat nové generaci pracovníků. Tatra dnes představuje jedinou firmu na světě, která dodává vozidla se vzduchem chlazenými motory, ale do vozů pro zahraniční zákazníky se běžně montují agregáty chlazené kapalinou, nejčastěji značek Deutz, Cummins a Paccar. V portfoliu společnosti se dnes nalézá několik typových řad, které obdržely i nová jména. Model 815 se tedy nabízí pod názvy Force (vojenské) a TerrNo1 (civilní), zatímco typ 810 se nyní dodává jako Tatra Tactic. Úplně nový typ Phoenix (původně model 158) užívá kabinu od firmy DAF, s níž kopřivnická továrna úzce spolupracuje. Firma Tatra si zakládá na tom, že vyrábí i zakázkové podvozky dle specifických požadavků, z čehož vznikají nejrůznější „kusové“ speciály, z nichž největším se stal obrovský nosič průzkumné vrtné soupravy s osmi nápravami. Právě modulární povaha konstrukce Tatra umožňuje výrobu i takových gigantů a přispívá k tomu, že kopřivnická automobilka stále patří mezi světově nejvíce respektované české značky.
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Ve službách světových velmocí
Kvality automobilů firmy Tatra jim získaly zasloužený respekt i na světovém trhu, takže se už v éře první republiky staly opravdu vysoce úspěšnými výrobky. Mezi jejich uživatele se proto řadily nejen evropské státy, ale též mj. armáda meziválečné Číny. Nákladní vozy modelů 111, 138 a 148 v období studené války mířily v tisícových počtech do desítek zemí, aby tam plnily různá vojenská a civilní zadání. Je příznačné, že mezi největší zákazníky patřil Sovětský svaz, a pokud přičteme také dnešní Rusko, jedná se o více než 91 000 dodaných vozů. Sami Rusové označují vozy Tatra za jediné, které se po stránce výdrže vyrovnají těm ruským. Skoro 35 000 kusů bylo prodáno do ČLR, což zahrnuje také licenční montáž u firmy Changzheng. Obdobně je tomu též v Indii, kde závod BEML v Bangalore od roku 1986 licenčně smontoval už kolem 10 000 vozů Tatra 815. Tyto automobily představují jeden z páteřních typů techniky v indické armádě, o čemž svědčí i fakt, že Indové na ně instalují i široké spektrum zbraňových a dalších systémů včetně balistických střel s nukleárními hlavicemi. Z technického hlediska jsou zřejmě nejzajímavější gigantické automobily s dvanácti koly, které se užívají jako šasi pro odpalovací a nabíjecí zařízení pro protilodní střely BrahMos.

Tramvaje, letadla i motorové saně
Ačkoliv se společnost Tatra zapsala do dějin především jako producent nákladních a osobních automobilů, její výrobní program byl daleko širší. Dlouhé roky vyráběla mnoho typů tramvají, vagonů a železničních motorových vozů, z nichž nepochybně nejznámější jsou vozy M 290.0, jež se proslavily pod obchodním jménem „Slovenská strela“. Jezdily na trati Praha-Bratislava, na jejíž zvládnutí jim stačilo pět hodin, což ve 30. letech představovalo mimořádný výkon. Do portfolia firmy Tatra patřila také letecká technika. Zpočátku se licenčně vyráběl německý stroj Bü 131 Jungmann, avšak poté se přešlo k vlastnímu vývoji. Zmínku si zaslouží alespoň letoun T-101, který si připsal několik rekordů. Letouny firmy Tatra dosti připomínají pozdější slavné stroje značky Zlín, což není náhoda, neboť všechny navrhl stejný konstruktér. Lze říci, že Zlín Z-26 přímo navazuje na Tatru T-201. S letadly vzdáleně souvisí i snad nejpodivnější dopravní prostředek značky Tatra, a to motorové saně V-855, jež vznikly pro německý Wehrmacht. Šlo vlastně o derivát automobilu Tatra 87, jenž byl posazen na čtveřici lyží, kdežto motor poháněl velkou tlačnou vrtuli. Mezi produkty společnosti Tatra se musejí započítat též různá pásová či polopásová vozidla, mj. transportér OT-810 HAKO.
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