Duel: Willys Jeep vs. KdF 82:
Všestranné terénní automobily

Druhá světová válka přinesla mj. masovou motorizaci armád, do jejichž výbavy se proto dostalo obrovské množství typů vozidel. Hlavní pozornost se obvykle věnuje obrněncům, vojska by však nemohla fungovat bez lehkých víceúčelových automobilů, jako byl slavný americký Jeep a jeho německý protějšek KdF 82.

Americký armádní džíp (Jeep) zaručeně patří k nejznámějším automobilům všech dob a velmi významně přispěl k vítězství Spojenců nad silami Osy. Dosud se občas tvrdí, že žádné vozidlo v dějinách motorismu a vojenství nemělo tolik variant jako právě Jeep. Další velkou legendou světa automobilů je „Brouk“, tedy Volkswagen Käfer. Často se ovšem zapomíná, že tento vůz (jenž mimochodem vznikl s velkou podporou Adolfa Hitlera) měl i své vojenské příbuzné, jež lze pokládat za německé ekvivalenty amerického džípu.

Souboj značek Bantam, Willys a Ford
US Army zkoumala lehká terénní auta již od konce první světové války, ale zásadní přelom se dostavil až v roce 1940, kdy ji zaujala vozidla značky American Bantam Car Company. Právě tato firma a automobilka Willys-Overland poté byly jediné, jež dodaly prototypy pro následné výběrové řízení. Zvítězila společnost Bantam, ale o gigantickou zakázku na sériovou produkci se ucházela i značka Ford. Jednání se hodně protahovala, a proto firmy Willys a Ford mezitím postavily další prototypy, sice vyrobené na základě vítězného vozu značky Bantam, ale přesto znatelně odlišné. V červnu 1941 se armáda rozhodla, že požadavkům nejvíc vyhovuje vozidlo Willys MA, z něhož po menších úpravách vznikl definitivní Willys MB. A to už byla opravdu ona celosvětově známá podoba legendárního džípu. Otázka sériové produkce ovšem zůstávala a firma Willys si byla vědoma, že její kapacity na očekávané počty nestačí, a proto poskytnula konstrukci vozu jako nevýhradní licenci americké vládě, jež pak zadala další kontrakty značce Ford, kde mělo vozidlo interní označení Ford GPW. Kdo nakonec přišel úplně zkrátka, to byla společnost Bantam, ačkoli vlastně stála na samém počátku projektu. Výsledný automobil však nikdy nikde nenesl oficiální označení „Jeep“ a původ tohoto slova je stále tak trochu obklopen záhadami. Vojáci tak tehdy (údajně) říkali všem malým terénním vozům, avšak Willys MB se zpočátku označoval také jako „Peep“, až někdy od roku 1945 se ustálilo slovo „Jeep“. Jisté je, že formální název u US Army zněl „Truck, 1/4 ton, 4×4, G-503“. Společnost Willys-Overland vyrobila během války asi 361 000 kusů a gigant Ford dodal asi 278 000 exemplářů, vedle toho se ale produkovaly astronomické počty náhradních dílů, z nichž armádní mechanici montovali další džípy. Mnoho odborníků proto dnes odhaduje, že se celkový počet vzniklých džípů mohl dostat i přes milion kusů. To demonstruje jak obrovské schopnosti amerického průmyslu, tak i fenomenální jednoduchost legendárního automobilu.

Automobil s největším počtem variant
Firma Willys totiž od počátku hodně dbala na to, aby své vozidlo optimalizovala pro masovou válečnou výrobu. Na ocelovém žebřinovém rámu se nalézala jednoduchá karosérie, zhotovená z plechových výlisků. Pohonná síla čtyřválce Go-Devil 441 se přenášela na všechna čtyři kola za pomoci třístupňové převodovky. Džíp byl původně zkonstruovaný pro řidiče, spolujezdce a čtyři muže vzadu, ale prakticky běžně vozil osm vojáků. Čelní sklo bylo sklápěcí a na vozidlo se dala snadno natáhnout plátěná střecha, byť častější byla záďová lafeta pro kulomet M2 ráže 12,7 mm nebo M1919 ráže 7,62 mm. Na předním nárazníku byl později často připojený řezač, který likvidoval telefonní kabely či nástražné dráty, které jinak vojáky hodně ohrožovaly, a na karosérii bylo uchyceno nejrůznější příslušenství, mj. kanystry, nástroje, lana, schránky s díly, maskovací sítě apod., kromě toho džíp často tahal malý dvoukolový přívěs. Tak tedy vypadala základní a nejvíce vyráběná varianta, standardně dodávaná každé americké pěší divizi v počtu 612 kusů a každé obrněné divizi v počtu 449 kusů. Vznikalo však i ohromné množství dalších verzí, a dokonce se mnohdy tvrdí, že žádný automobil v historii nikdy neměl tolik obměn jako právě Jeep. Existovaly proto vozy s uzavřenými karosériemi, se šesti koly, opatřené pancířem, odlehčené pro výsadkáře nebo nosiče zbraní od několika kulometů po raketomety. Firma Ford na bázi Jeepu vyráběla obojživelné vozidlo GPA (zvané také „Sea Jeep“ či „Seep“) a zkoušela se i létající úprava, resp. rotorový kluzák Rotabuggy. Klíčová role ve válečném úsilí Spojenců ale samozřejmě patřila oné základní podobě, a to nejen v USA, protože armáda Velké Británie získala okolo 105 000 vozidel a dalších téměř 50 000 koupil Sovětský svaz. V džípech ostatně jezdila i dlouhá řada generálů včetně Ludvíka Svobody a Dwighta Eisenhowera. Ten posledně zmíněný výstižně charakterizoval Jeep coby jednu ze zbraní, které zásadně přispěly k vítězství nad Osou. Džípy se vyráběly i po válce a o jejich významu snad nejvíce vypovídá sám fakt, že slovo „džíp“ zlidovělo jako obecné slovo pro terénní auto.

Od „lidového auta“ k vojenskému vozu
Vzhledem k popularitě slavného „Brouka“ značky Volkswagen si jen málokdo připouští, že se toto vozidlo zrodilo s přímou podporou Adolfa Hitlera. Profesor Ferdinand Porsche, který tuto konstrukci (s využitím nápadu Hanse Ledwinky z české automobilky Tatra) navrhl, se nemohl dlouho prosadit, ale příchod nacistického režimu přinesl velkou změnu, neboť „lidový vůz“ se výborně hodil do jeho populistické sociální politiky. Návrh „Brouka“ tak získal státní podporu a v roce 1938 byla připravena sériová produkce definitivní verze, ale vedení Třetí říše nařídilo změnu názvu auta na KdF (Kraft durch Freude, „Radostí k síle“), jak se jmenovala organizace zajišťující dovolené, kulturní a společenské události v nacistickém duchu. Ozvala se však také armáda, která projevila zájem o vojenskou verzi „Brouka“, a jelikož se profesor Porsche dříve okrajově zabýval i terénní úpravou svého vysněného automobilu, mohl už roku 1938 předvést vojákům prototyp KdF 62. Nebyl to špatný začátek, ale zkoušky ukázaly, že bude třeba zvětšit terénní průchodnost a hlavně výrazně zjednodušit karosérii, protože ta na KdF 62 pořád hodně připomínala „Brouka“, V roce 1939 tak Porsche prezentoval prototyp KdF 82, jenž dostal sice nevzhlednou, ale jednoduchou otevřenou krabicovitou karosérii z plechových výlisků. Dala se doplnit bočními okny a plachtou a byla určena pro čtyři vojáky. Pohon zajišťoval motor, který měl nejprve objem necelý litr a výkon 17 kW, ale později byl nahrazen 1,1litrovým agregátem s výkonem 18 kW. Čtyřstupňová převodovka přenášela hnací sílu na zadní kola, ale probíhaly i experimenty s celou řadou dalších řešení pohonné soustavy, jako byl dieselový motor, přímé vstřikování paliva, pohon všech čtyř kol nebo elektromotor. Do praxe byl ale nakonec zařazen jen jeden „alternativní pohon“, a to vyvíječ dřevoplynu, jenž se uplatnil na konci války v době kritického nedostatku benzínu. Automobilka KdF-Wagen (pozdější Volkswagen) zhotovila od roku 1940 do konce války celkově 55 000 sériových kusů.

„Německý velbloud“ v Africe i v SSSR
Zdaleka se však nejednalo pouze o základní verzi se čtyřmístnou otevřenou karosérií, jelikož i „Kaďour“ (jak se vozidlu říkalo a dosud říká v českých zemích) měl řadu odvozených variant. Lze zmínit např. uzavřenou velitelskou obměnu, třímístnou úpravu pro spojaře, verzi s korbou pro přepravu nákladů nebo tahač lehkého protitankového kanonu. Snad největší kuriozitou ale byly vozy KdF 82/3 s věžičkou s kulometem a maketami pásů; tyto „falešné tanky“ se užívaly při výcviku a omezeně možná i na africkém bojišti za účelem matení nepřítele. Právě nasazení standardních automobilů KdF 82 v pouštích severní Afriky a také v Sovětském svazu bylo pro další vývoj vozidla vysoce důležité, protože poukázalo na jeho slabiny. V celkem nenáročném terénu západní Evropy si totiž „Kaďour“ vedl dobře, ale písek, prach a tropické teploty Afriky a bláto, sníh a mrazy v SSSR znamenaly problémy. Dříve spolehlivé motory trápily poruchy a automobily často beznadějně zapadaly. V roce 1942 se tudíž přešlo na výrobní variantu, jež se nazývala „Tropenfest“ a byla určena pro extrémní klimatické a terénní podmínky. Dostala mj. širší pneumatiky, přezdívalo se jí rovněž „deutsches Kamel“ („německý velbloud“) a nakonec v tomto provedení vznikla většina vyrobených KdF 82. Trochu méně známá je ale skutečnost, že se během války vyráběly i doslovně vojenské „Brouky“, tzn. vozy s klasickou zakulacenou karosérií, a to ve třech verzích. Vůz zvaný KdF 82E tvořila fakticky tato „civilní“ karosérie na podvozku KdF 82, po menších úpravách vzniklo vozidlo KdF 92 SS (a ona dvě písmena jasně říkají, k jakým zákazníkům zamířila většina kusů) a určitě nejpovedenější verzí byl KdF 87 na přepracovaném podvozku s pohonem čtyř kol. Těchto tří „vojenských Brouků“ bylo vyrobeno během války 564 kusů, ovšem sériová výroba běžela i několik měsíců po ní a nějakou dobu se stavěly i krabicovité „Kaďoury“ upravené pro mírové účely. Tato vozidla pak paradoxně hrála velice důležitou úlohu během poválečné obnovy Německa a stála i u základů dalšího vzestupu současného automobilového koncernu Volkswagen Group.
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Parametry vozu Willys Jeep MB
Prázdná hmotnost: 1040 kg
Celková délka: 3,36 m
Celková šířka: 1,57 m
Celková výška: 1,32 m
Motor: benzinový Go-Devil 441
Výkon: 45 kW (60 koní)
Max. rychlost: 105 km/h
Max. dojezd: 486 km

Parametry vozu KdF 82
Prázdná hmotnost: 715 kg
Celková délka: 3,74 m
Celková šířka: 1,60 m
Celková výška: 1,35 m
Motor: benzinový Volkswagen
Výkon: 18 kW (24 koní)
Max. rychlost: 80 km/h
Max. dojezd: 450 km

Měření sil
V případě těchto dvou vozidel máme k dispozici i výsledky oficiálních srovnávacích testů, jež uskutečnila americká armáda po ukořistění několika KdF 82. Přestože toto porovnání s vozem Willys MB asi nelze brát jako úplně nestranné, jeho výsledky odpovídají tomu, co nám říkají i technické parametry obou automobilů. Američtí vojáci tehdy mohli konstatovat, že jejich džíp překonává KdF 82 prakticky ve všech ohledech s výjimkou komfortu pro osádku, jelikož čtyři muži v německém autě měli prostě mnohem větší pohodlí než šest až osm vojáků na extrémně jednoduchých sedačkách džípu. Jinak ovšem americký automobil dominoval, což koneckonců logicky vyplývalo z mnohonásobně silnějšího motoru, který znamenal pro Jeep vyšší nosnost, terénní průchodnost a silniční rychlost. Willys MB byl zkonstruován i jako maximálně odolný proti všem rozmarům klimatu a terénu, a proto vysoce spolehlivě sloužil v písečných pouštích Afriky, bahnitých džunglích Tichomoří i třeskutých mrazech Sovětského svazu. Prokázal také schopnost plnit naprosto mimořádné spektrum úkolů a stal se i základem neuvěřitelné spousty odvozených variant. Automobil KdF 82 měl rovněž velký potenciál, ale kvůli slabému motoru a nešťastné sázce na pohon jen zadních kol byly jeho reálné schopnosti limitovány a pokusy o zlepšení zůstaly jen na úrovni prototypů. Přesto ale také „Kaďour“ odváděl dobrou práci a byl pro Wehrmacht velmi užitečný. Stejně jako v případě dalších typů německé vojenské techniky je třeba dodat, že velkou úlohu sehrály i omezené výrobní kapacity německého průmyslu, jenž prostě nemohl konkurovat možnostem toho amerického. Úžasně jednoduchému, spolehlivému a víceúčelovému vozu Jeep tedy právem náleží vítězství.

Válečná produkce
Jeep (všechny verze): cca 640 000
KdF 82 (všechny verze): cca 55 000
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