Všestranná vozidla:
Osobní automobily československé a české armády

Armáda ČR v současnosti vybírá nový terénní automobil, který by měl zajistit přepravu vojáků i materiálu v rámci týlového zabezpečení. Zcela jistě půjde o zahraniční výrobek, protože české firmy již adekvátní typ nenabízejí.

Vyspělost někdejší Československé republiky prokazoval také ve své době skutečně špičkový automobilový průmysl, jenž dodával osobní vozy nejen pro civilní zákazníky, ale i pro vojáky doma i v zahraničí. Podvozky osobních automobilů se v armádě nejdříve používaly především pro stavbu sanitek a v menších počtech se provozovaly i luxusní vozy pro vysoké šarže, ale od konce 20. let se začaly kupovat zvyšující se počty osobních (a později i terénních) automobilů pro výcvik řidičů, štábní službu či spojovací úkoly. Velice slibný trend motorizace čs. armády ale přerušila druhá světová válka. Ačkoli vznikaly i nové domácí vojenské osobní automobily, přednost pak dostaly sovětské produkty, z nichž některé pořád dosluhují. V polovině 90. let se Armáda ČR zařadila mezi uživatele legendárního britského vozu Land Rover Defender, avšak rovněž tato konstrukce již stárne, a tudíž vojáci vybírají nový terénní vůz. Původně se počítalo s ryze osobním automobilem, ale upravené specifikace požadují pětimístný pick-up, jenž bude schopen zajišťovat přesun personálu i nákladů. Do výběrového řízení AOT (automobil osobní terénní) se zapojila řada úspěšných značek a vzhledem k časovému plánu je možné, že čtenáři tohoto článku již budou znát i vítězného dodavatele.

1928: Tatra 12
Úspěšný osobní vůz Tatra 12 se začal vyrábět v roce 1926 jako vylepšená verze slavného typu Tatra 11. O dva roky později si jej objednala též čs. armáda, pro niž se vlastně jednalo o první automobil této kategorie z Kopřivnice. Zakoupila třináct kusů, které sloužily pro výcvik řidičů a přispěly k oblibě konstrukce s páteřovým rámem.

1930: Tatra 26/30
Vojáci odebírali i velké osobní vozy Tatra 17 pro velitelské úkoly, avšak následně si objednali též speciální terénní velitelský vůz na šesti kolech. Šlo o úpravu nákladního vozu Tatra 26/30, do služby vstoupil v roce 1930 a armáda převzala asi tři desítky kusů. Vznikly též další osobní „šestikolky“, např. Tatra 82 nebo exportní Tatra 93.

1933: Tatra 57
Mezi nejúspěšnější výrobky z Kopřivnice náležela Tatra 57, jež v čs. armádě sloužila jako tzv. pohotovostní automobil pro rychlou přepravu důležitých osob. Spolu s výkonnějším modelem Tatra 57A bylo v období 1933–1938 dodáno celkem 242 kusů. Za okupace se pro Wehrmacht zhotovilo téměř 4000 terénních vozidel Tatra 57K.

1935: Škoda 420 Popular
Kontrakty od ministerstva obrany získávala také mladoboleslavská Škoda. Od roku 1935 byly užívány vozy Škoda Popular a Favorit několika variant, z nichž nejčastější byla čtyřsedadlová otevřená. Čs. armáda provozovala celkově okolo 340 kusů. V éře Protektorátu se pro německé síly vyrobilo přes 2500 vozů Škoda Popular a Superb.

1948: Škoda 1101 VO
V osvobozené republice se znovu rozběhla produkce pro čs. armádu, která v údobí 1948–1951 koupila přes 4200 vozidel Škoda 1101 VO (vojenský otevřený). Šlo vlastně o vojenskou verzi osobního vozu Škoda Tudor, a tudíž přezdívanou „bojový Tudor“. Moderní terénní vůz Škoda 973 neboli „Babeta“ však zůstal jen ve fázi zkoušek.

1953: GAZ-69
Orientace na SSSR znamenala konec domácí produkce osobních terénních vozidel, takže jako standardní typ této kategorie byl v čs. armádě zaveden sovětský GAZ-69. Na ten pak navázala zdokonalená verze GAZ-69A. Používala se zde řada variant, z nichž patrně nejzajímavější byl nosič čtveřice protitankových řízených raket Šmel.

1974: UAZ-469
V polovině 70. let se začaly pro potřeby ČSLA dodávat další sovětské terénní vozy UAZ-469, které postupně vystřídaly dosavadní „gazíky“. Opět vzniklo i několik účelových variant, např. nosič protitankového raketového systému Fagot. Celkem bylo dovezeno zhruba 2800 kusů, ze kterých asi 630 stále jezdí ve službách Armády ČR.

1995: Land Rover Defender
Jako nový terénní vůz české armády byl vybrán slavný britský Land Rover Defender, který se dostal do služby v polovině 90. let. Vojáci dnes provozují zhruba 740 exemplářů mnoha verzí, mezi nimiž se dají uvést např. sanitní, velitelské a spojovací vozy. Pro speciální jednotky byla vyvinuta vyzbrojená provedení Kajman a Cowboy.

2020: Nové výběrové řízení
Už několik let se hovoří o nákupu nových terénních vozů, ale první výběrové řízení AOT bylo na konci roku 2019 zastaveno. V letošním roce byly zveřejněny pozměněné specifikace, které žádají univerzální pětimístný pick-up. Mezi favority výběrového řízení náleží osvědčené vozy jako Toyota Hilux, Isuzu D-Max nebo Ford Ranger.
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