SPOJENECKÉ KLUBY

HISTORICKÝCH VOZIDEL, TECHNIKY, VÝSTROJE A VÝZBROJE WWII
STRUČNÁ HISTORIE DŽÍPU A NĚKTERÉ ZAJÍMAVOSTI OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
Knížek, publikací a článků o tomto vozidle bylo již vydáno tolik, že vozidlo jeep dle webových vyhledávačů dosahuje rekordu v jejich množství, které
nedosáhl žádný jiný automobil. Největší množství je samozřejmě v anglicky psaných vydáních a proto i zde jsou uvedeny ukázky ze skutečně první dvoudílné
bible džípařů “ALL AMERICAN WONDER”, kterou sepsal a sestavil amatérský průkopník v tomto oboru – Ray Cowdery. Sám zažil konec války jako šestiletý
chlapec, když se jeho otec vrátil z bojiště v Tichomoří, kde sloužil u US NAVY. Vyprávění otce a jeho kamarádů jej samozřejmě uchvátilo jako mnohé z nás, a tak
začal sbíráním nášivek, odznaků až se dostal k džípům, kterých však v Americe příliš nezůstalo. Ty zůstaly na bojištích nebo předsunutých skladech v Evropě a na
dálném východě.
Proč je nabídnut výběr z této publikace, to je dáno především tím, že autor se v ní mnohokrát o Československu a Plzni zmiňuje, osobně zde byl
mnohokrát na návštěvě a dokonce při přípravě této knihy byl v osobním kontaktu s Jiřím Trnkou z Brna (syn bývalého majitele Čsl. ZBROJOVKA BRNO), který byl
skutečně prvním soukromým držitelem tohoto vozidla, po jeho vyřazení od Lesní Správy (údajně pro velkou spotřebu oleje a poruchovost – ale spíše pro
neznalost posádky a obsluhy). Vozidlo koupil 2. září 1946 od Zemské komise pro agrární operace za 37.750,- Kčs včetně přirážky (DPH).
Cena vozidel jeep dodávaných výrobci armádě se pohybovala v rozpětí 900 až 990 $ za kus, podle vybavení, množství kusů, cíle dodání a také zda byly
dodány v pojízdném stavu, nebo zabalené v bednách pro lodní zásilky do Evropy a Tichomoří (Filipiny, Čína). Přízrak objevení nerozbaleného džípu v bedně
donutil autora rozeslat a předat stovky letáků s následujícím textem:
ODMĚNA 50.000,00 $
USM, Inc., Box 810, Lakeville, MN, 55044, USA nabízí odměnu 10.000,00 $ každému za jakýkoliv nový vojenský džíp z roku 1940-1945 v neotevřené bedně dodané do
našeho skladu. Za určité modely jsme ochotni zaplatit až 50.000,00 $. Pro podrobnosti si napište.
VAŠE JMÉNO / ADRESA MÁ CENU
Naše šetření ukázalo, že inzerenti “levných džípů v bednách” vám nabízí prodej informací, kterými jsou nabízeny vládní přebytky v aukcích (vláda tyto informace uvolňuje).
Potom sami prodají vaše jméno s adresou stejně tak jako ostatních lidí, kteří požádali o katalog společnosti po 50,- $ za tisíc. Perfektní legální podfuk.

DŽÍPY V BEDNÁCH ZA NÍZKOU CENU
Legenda stejně stará jako džípy samotné. Jistě skoro každý z vás viděl inzeráty nebo slyšel o úplně nových džípech v exportních bednách na prodej za směšnou částku 35,000 $ za kus, ale
skutečností je, že:
NIKDO DOSUD NEKOUPIL JEDINÝ!
Vláda USA nechala vyrábět džípy na export v bednách pro lodní přepravu a tisícovky jich poslala do Ruska, Anglie a ostatních zemí jako půjčku a pronájem. Také ale dohodla se
společnostmi Ford a Willys, výrobci džípů, že žádný z nich se do Ameriky nevrátí. Vláda USA dosud prodává příležitostně vojenské džípy jako přebytky, ale ty jsou na seznamu stále jako v
mizerném stavu a obyčejně s chybějícími důležitými součástkami. I když tyto mohou být za velice dobré ceny.
RODOKMEN VOZIDLA JEEP
American Bantam Car Company

Willys Overland Motors, Inc.

Buttler, PA USA

Toledo, OH USA

Ford Motor Company
Detroit, MI USA

prototyp 23. září 1940

Quad 11. listopad 1940

Pigmy 23. listopad 1940

1 automobil

2 automobily

2 automobily

model MK II
69 automobilů

model MA

model GP

model 40 BRC

7. června 1941

8. února 1941

31. březen 1941

1.555 džípů

4.458 džípů

1.175 džípů
dodatečná

model MB (pásková maska)

model GPW

25.808 džípů

277.896 džípů

objednávka na
1.430 džípů

model MB

281.448

335.531 džípů

CELKEM

362.841

CELKOVÝ SOUČET: 647.870

2.675
CELKEM

CELKEM
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MASKY DŽÍPŮ Z OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Počínaje 31. březnem 1941, to bylo 1175 kusů
vyrobených v rozsahu S/N (Serial/Number) sériového čísla
od 2613 do 3650. Dodatečná objednávka na 1430 kusů v
rozsahu S/N od 2563 do 2612 na celkový počet 2675
kusů. Registrační čísla v USA byly od W-2030494 do W2031515 a od W-2039179 do W-2039228.

Počínaje 7. červnem 1941 bylo vyrobeno 1505 kusů v
rozsahu S/N (Serial/Number) sériového čísla od 78401 do
79906 a v druhé produkční sérii 50 kusů v rozsahu S/N
(Serial/Number) sériového čísla od 85501 do 85551 což
dává celkový počet 1555 kusů*. Registrační čísla v USA
byly od W-2018932 do W-2020431.

Počínaje 8. březnem 1941 bylo vyrobeno 5756 kusů ve
dvou sériích v rozsahu S/N (Serial/Number) sériového
čísla od 8500 do 9999 a od 14000 do kolem 16650.
Registrační čísla v USA byly od W-2017422 do W-2018921
dále od W-2029494 do W-2030493 dále od W-234075 do
W-234124 a od W-2054778 do W-2069777**.
 WILLYS MB 
FORD GPW 

FORD GPW

WILLYS „PÁSKOVÁ MASKA“
Počínaje listopadem 1941, to bylo 25808 kusů vyrobených
v rozsahu S/N (Serial/Number) sériového čísla od 100001
do 125809. Registrační čísla v USA byly od W-2031575 do
W-2047574, dále od W-2047614 do W-2050213 a od W2078697 do W-2083803.

Počínaje listopadem 1941 bylo vyrobeno 276614 kusů
celkem v rozsahu S/N (Serial/Number) sériového čísla od
pod 500 do asi 278500**.
WILLYS MB

ZNAČENÍ VOZIDEL
Systém umísťování identifikačních čísel a písmen na vojenských vozidlech US (stejně tak na oděvu, vybavení a ostatním majetku US) je odpovídajícím
způsobem definován v Armádních Předpisech - Army Regulations (AR) 850-5 a 850-10. Fotografie z WWII období nezanechávají pochybnosti, že tyto předpisy
nebyly pečlivě dodržovány a některé byly nahrazeny před invazí dne-D do Evropy. Také určité služby (Marine Corps a Navy například) měly své vlastní předpisy,
které se od Armádních velice lišily.
V průběhu druhé světové války bylo vyrobeno pro americkou armádu přibližně 3 miliony kamionů, tanků, kolo-pásů a dalších vozidel. V ideálním případě
byl každý vůz popsán, měl národní označení a byl identifikován unikátním registračním číslem na "kapotě". Někdy byly vozidla také označeny jednoduchým
kódovacím systémem na "nárazníku", který umožnil identifikaci vozidla a příslušnost k jeho jednotce.

 Čtyři skupiny na předním nárazníku, ZLEVA do PRAVA, v jedné řadě.

 Čtyři skupiny na dvou náraznících ve dvou řadách.

“ALL AMERICAN WONDER” je skutečně první soubornou publikací, která přinesla veškeré dostupné informace i ze zákulisní výroby a historie džípu a je
dodnes vydávána pro potřebu sběratelů na celém světě. Přeložena byla pouze do japonštiny a do češtiny ji přeložil ROUGH RIDER, s osobním svolením autora
(za jeno pivo za každý díl).
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Současná cena válečných džípů se pohybuje od 20.000 $ nebo € pokud jsou v muzejně sběratelském stavu (mint condition) až po spodní hranici 100 až 200
tis.Kč, kdy získáte pouhé zbytky, díly a práci na několik roků včetně dalších investic do chybějících dílů, takže závěrem se dostanete k výše uvedené částce také.
Plánovaná bojová životnost džípů byla určena na 36 hodin, některé odešly už při vylodění po nájezdu na minu, některé přežily dodnes. Kolik válečných
džípů existuje po světě lze odhadnout podle klubových a sběratelských údajů na 10.000 ks, což je asi 1,5% z celkové válečné produkce 650.000 ks. Největší
počty jich jsou v Evropě (Anglie, Francie, Holandsko, Belgie, Polsko, Česko, Itálie), do Spojených států si je sběratelé dováželi z jednotlivých bojišť a současně
pouze ze zemí, kde byly válečné přebytky zařazeny do armád států jako Řecko, Norsko, Rakousko. Československá armada je po osvobození a dodání v rámci
programu UNRRA take zařadila do své výzbroje, po nástupu bolševiků a sovětských poradců však většinou skončily v Kladenských hutích. Nicméně existovalo
krátké období, kdy tyto vyřazené džípy bylo možné koupit asi za 5.000 Kčs v letech 1954 až 1956, kdy vznikala Varšavská smlouva a džípy nahradily ruské GAZY.

 Čtyři skupiny na předním nárazníku, ZLEVA do PRAVA, v jedné řadě.
 Čtyři skupiny na dvou náraznících ve dvou řadách.
HORNÍ

BOČNÍ
 15 palcová hvězda na pevné části kapoty a kapotě, posunutá o 1½ palce dopředu od palubní desky.

 6 palcová hvězda.

 USA a číslo po obou stranách kapoty.
JAK SE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE DOSTALY DŽÍPY DO ČESKOSLOVENSKA
V rámci programu UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation Administration) což byla poválečná pomoc Spojených národů a USA všem státům
bojujícím na straně Spojenců, jehož cílem bylo rozdělení a distribuce válečných zásob všeho druhu od zdravotnických, proviantních, vojenských až po
lokomotivy a které byly skladovány jak v Evropě, tak v Tichomoří v objemu na další tři roky bojů.
Mezi výše uvedenými položkami byly samozřejmě vojenská vozidla všeho druhu a zejména džípy. Ty se dopravovaly buď v pojízdném stavu ze seřadišť ve
Francii (Marseille, Le Havre) zpočátku americkými vojenskými řidiči, později řidiči ČSL armády. Druhá trasa rozložených džípů v dílech a bednách byla lodní
dopravou do Terstu a poté železnicí do Brna. Tam byly ve Čsl. ZBROJOVCE smontovány a rozděleny pro obnovu národního hospodářství.
“Americké konvoje z Marseille dojely v naprostém nepořádku. Pouze část těchto konvojů dojela s jejich veliteli, zbývající část přijížděla v malých
skupinách. Jejich řidiči neměli pokyny a v mnoha případech ponechali stát vozidla ve městě bez jejich předání našim zástupcům. To se stalo, i když řidiči opustili
vozidla na cestě poblíž Plzně. Některá vozidla UNRRA, která přijela do Plzně, byla naložená náhradními díly automobilů pro armádu US, které měly být vyloženy
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v Mnichově. Náklad některých vozidel je částečně poškozen. Část řidičů odmítla návrat v souladu s vydanými příkazy být příští den v Německu a zůstala v Plzni.
Zde v Plzni nebylo žádné velení US, které by rozkazy řidičům vydalo. Rozkazy vydané naším velením byly odmítnuty splnit. Některá vozidla přijela až večer nebo
také během noci. Za těchto okolností byla kontrola a převzetí vozidel velice obtížná a naše organizace v Plzni byla přinucena zajistit opuštěná vozidla ve městě a
na silnicích.” - Československá kancelář pro pomoc a obnovu, Odbor motorových vozidel, Dr. Steiner.
Československá armáda nabídla několik stovek řidičů, kteří by postupně odjížděli vlakem do západní Evropy vyzvednout tisíce vozidel, které se rozhodnou
získat. Byl to všechno propadák, nic neproběhlo tak, jak bylo naplánováno. Za prvé zde bylo mnoho výhrad k ostraze zajišťované armádou US na západě
v různých skladech motorových vozidel. To bylo velmi nedbalé a ke konci roku 1945 bylo mnoho vozidel vyrabováno na součásti. Potom mělo Československo
požadavek na plnou dodávku nářadí, náhradních dílů a 12 kanystrů benzinu ke každému zkontrolovanému džípu který přebralo. Armáda US požadovala 17
centů za každý galon benzinu, který byl mimo vlastní nádrž. Nakonec nebylo dostatek československých řidičů a tak řidiči dobrovolníci armády US dopravili
vozidla do Plzně, kde Československá vláda zřídila poblíž letiště sklad.
Pro dokreslení této situace je nutno poznamenat, že Británie se snažila redukovat počet přebytečných vozidel v Anglii jejich lodní přepravou do Francie a
tak dostáváte celkový obraz celého řetězce událostí v jeho obrovitých rozměrech. Konvoje až o více než 125 vozidel opouštěly Francii bez jakékoliv psané
informace o jejich počtech a když přijely do Plzně, nikdo nevěděl, kolik se jich ztratilo. Pokud by někdo začal počítat, typické hlášení konvojů UNRRA
odesláno/přijato vypadalo takto: 120/67, 120/84, 981/720, 90/88, 90/83, 1079/742, 92/78, 99/50, 85/75 a 75/44. Například konvoj 10-46 opustil Marseilles s
989 2 ½ tunovými náklaďáky, 40 džípy a 1080 přívěsy, a když přijel do Plzně o týden později, obsahoval jen 826 2½ tunových náklaďáků, 27 džípů a 821 přívěsů.
Některá vozidla nedojela dále než 30 km od Marseilles a některá se raději vrátila, než aby pokračovala dále. Mnoho jich bylo opuštěno nebo ukradeno. Někteří
řidiči si prostě „cestovali po Evropě“ dokud byla vozidla pojízdná.
V Plzni pak nakonec byly ještě další problémy. Sklad vozidel nebyl strážen a od počátku nebyl zaveden systém příjmu. Rozsahy a předávání konvojů byly
nepravidelné a příjezdy do Plzně byly v kteroukoliv dobu ve dne i v noci. Československo si proto stěžovalo, že mnoho konvojů US Army přijelo do Plzně
naloženo US materiálem, který měl být vyložen v Mnichově. Američtí řidiči přijížděli bez velitelů nebo rozkazů a „v mnoha případech“ prostě zaparkovali své
džípy v Plzni ve městě a odešli pryč. Zde v Plzni nebylo US vojenské velení a Američané odmítali přijímat rozkazy od Čechoslováků. Předpokládalo se, že se
budou vracet do Německa jeden den po jejich příjezdu, ale někteří zůstali po týdny nebo tak dlouho, jak jim vydržely peníze.
Silnice mezi Francií a Československem byly posety opuštěnými US vozidly. Všechny zůčastněné kanceláře se vzájemně zahlcovaly papírováním a
stížnostmi o těchto problémech. Překupníci černého trhu měli pastvu. Jako obvykle, armáda ustanovila vyšetřovací výbor a 6. května 1946 její šéf pan Lt Col
Cohen předal svou zprávu prostřednictvím pana Gablera v Paříži. Cohen objevil 21 náklaďáků u Arolsen poblíž Karlsruhe v Německu. Ve Frankfurtu našel 9
náklaďáků a 19 přívěsů. V Norimberku našel 2 náklaďáky a v St Rambert ve Francii našel 8 náklaďáků a 12 přívěsů. Na ostatních místech napočítal 17 náklaďáků,
11 přívěsů a 2 džípy, které odeslal na seřaďovací stanoviště UNRRA v Metz ve Francii. Z konvoje o 975 náklaďácích, 1070 přívěsech a 40 džípech, který sledoval,
dorazilo pouze 906 náklaďáků, 887 přívěsů a 34 džípů. Přišel tak o 69 náklaďáků, 183 přívěsů a 6 džípů na jediném konvoji (dostatečný počet na založení
malého obchodu).
Na základě doporučení pana Cohena a dalších, bylo rozhodnuto rozdělit náklady těchto ztrát (džípy byly oceněny na 502,00 $ za kus) mezi odesílatele a
příjemce. Konvoje byly redukovány na maximálně 40 vozidel a prázdná vozidla byla rozdělena mezi naložená, pro možnost překládky v případě poruchy.
Poté začala skupina velitelů podepisovat všem konvojům jejich obsah a jejich řádné převzetí v Plzni bylo prováděno za pomoci 150 německých válečných
zajatců, kteří byli přiděleni na seřadiště uvnitř oploceného a stráženého pozemku. Bylo také dohodnuto s automobilkou ŠKODA v Plzni a s firmou Čsl.
ZBROJOVKA v Brně, že budou provádět opravy všech došlých vozidel, která byla poškozena. Dále Československo požádalo, aby vozidla byla dodávána v
maximálním počtu 125 kusů denně, po dobu 8 dnů a poté pauza 4 dnů, před zahájením dalšího 8 denního cyklu. Všechny rezervy benzinu z vozidel přijíždějících
do Plzně převzala Československá kancelář pro minerální oleje a bylo ponecháno jen tolik, aby mohla přejet na místo určení.

KRESBY A NÁPISY NA VOJENSKÝCH VOZIDLECH
Byly oblíbeny mezi všemi útvary US ARMY a stejně, jako u US AIR FORCE (Nose Art – kresby na přídi letadel) a postupně se staly unikátní sběratelskou
lahůdkou. Všechny zachovalé části a zbytky kreseb a nápisů je přednostním zájmem každého sběratele zachovat v původním stavu. A pokud se to nepodaří, tak
nastupuje zručně patinovaná replika.

 Ukázky Nose Art 

 Ukázky značení vozidel 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Označení používané před válkou byla bílá hvězda, s červeným kruhem v centru a kruhovým modrým pozadím. V barvách vlajky USA se používalo na
amerických letadlech do června 1942.

2.

Následovník tříbarevné hvězdy v dvoubarevném provedení se objevil v severní Africe na konci roku 1942. Bílá hvězda na kruhovém pozadí, většinou
modrém, ale někdy červeném. Nejčastěji k vidění na kolo-pásových obrněncích, nepancéřovaných vozidlech (Jeepy, Dodge, Jimmy), ale také dělostřelectvo
a tanky. Nejčastěji používané na vozidlech s pískovou kamufláží.

3.

Hvězdy a pruhy (US vlajka) byla použita převážně na vozidlech a uniformách (pásková nášivka rukávu) pro přistání v severní Africe v listopadu 1942. To
bylo hlavně z politických důvodů (byla to první americká účast na evropském bojišti). Hvězdy a pruhy na rukávu použili američtí výsadkáři při výsadku na
Normandii a operaci Market Garden (boj o mosty k Arnheimu).

4.

Upraveno ze symbolu Army Air Corps, byla tato varianta bílá hvězda s pruhy po stranách, použita na tankové věže v průběhu roků 1942 až do 1945. Na
tancích byla použita z obou stran věže hvězda o průměru 22", s 4" pruhem kolem celé věže. Bylo použito na tancích v Anglii a Irsku v roce 1942
připravovaných pro americké obrněné formace v Evropě v severní Africe, Sicílii a v menší míře i v Pacifiku.

5.

Čistě bílá hvězda uzavřená v souvislém nebo přerušovaném bílém kruhu se začala používat v červenci roku 1943 zejména pro rozlišení z letadel. Pro četné
stížnosti leteckých posádek, že samotná bílá hvězda na tmavém pozadí může být mylně považována za německý kříž, byla proto doplněna kruhem.

6.

Tato invazní hvězda s kruhem dosloužila až do konce války. Tento symbol byl používán všemi spojeneckými silami od vylodění v Normandii.

7.

Mostní tabulka - číslo hmotnosti vozidla v tunách buď namalované, nebo disk připevněný na přední části vozidla. Obvykle jsou tyto disky 6 až 9 cm v
průměru, malované žluté s černým číslem hmotnostní třídy vozidla. Vozidla schopná táhnout přívěsy mají dvě čísla, horní uvádí pouze hmotnostní třídu
vozidla a spodní váhovou kategorii obou, vozidla a přívěsu.

DOBOVÉ FOTOGRAFIE DŽÍPŮ A VOJENSKÝCH VOZIDEL

 Německé světlomety na letišti Plzeň již osvobozeném US Army. 
 Dobové snímky vozidel a GI z různých bojišť Evropy. 

 Generál Douglas McArthur při vylodění na Leyte v říjnu 1944. 
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DŽÍPY A KARIKATURISTA Bill Mauldin s jeho postavičkami “Willie a Joe”

Bill Mauldin, slavný karikaturista postaviček Willie a Joe, autor těchto dvou neformálních GI na snímcích ve svém džípu "Jeanie" po jeho manželce, v Itálii
poblíž řeky Pádu. Mauldin začal publikovat postavy Willie a Joe v novinách 45. pěší divize, kde sloužil. Karikatury zobrazující život průměrného pěšáka se začaly
objevovat s mnohem větším ohlasem ve Stars and Stripes od roku 1943.
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KONEC VÁLKY V ČECHÁCH
Osvobozovacích bojů v západních a jihozápadních Čechách na našem území se pod vedením Supreme HQ
th
Allied Expedicionary Forces (1) a jeho velitelství US ARMY in Europe (2) v rámci 12 Army Group (3) účastnily
jednotky 3. U.S. Army (4) pod velením Gen. George S. Pattona. Do bojů na našem území však zasáhly pouze dva
sbory a to V. U.S. Corps (5) a XII. U.S. Corps (6).
st

V. U.S. Corps: velitelem sboru byl Lt. Gen. Clarenc R. Huebner a skládal se z 1 Infantry Div. „The Big Red
nd
th
th
One“ (7); 2 Infantry Div. „Indianhead“ (8); 97 Infantry Div. „Trident“ (9); 9 Armored Div. „Phantom“ (10);
th
nd
th
nd
a 16 Armored Div. Součástí sboru byla 102 CRG (Jízdní průz. skupina) složená z 38 a 102 CRS. Působnost
sboru byla dána linií Aš - Cheb – Karlovy Vary – Plzeň – Klatovy.
th

XII. U.S. Corps: velitelem sboru byl Lt.Gen. S. LeRoy Irwin a skládal se z 5 Infantry Div „Red Diamond“ (12);
th
th
26 Infantry Div. „Yankee“ (13); 90 Infantry Div. „Tough Ombres“ (14); 4 Armored Div. „Breakthrough“
th
nd
nd
th
(15); a 11 Armored Div. „Thunderbolt“ (16). Součástí sboru byla 2 CRG (17) složená z 2 a 42 CRS (Jízdní
průz. eskadrona). Působnost sboru byla dána linií Klatovy – Strakonice – Písek – Hořice na Šumavě – Ostrov –
Horní a Dolní Dvořiště - Linz. Velitelství obou sborů bylo v Grafenau (Bavorsko).
th

nd

th

2 Ranger Bn. (18): se skládal z TASK FORCE “A”, velitel Maj. Edgar L. Arnold, roty A, B, C a 38 Cavalry Sq.;
nd
TASK FORCE “S”, velitel Capt. Harold K. Slater, roty D, E, F a 102 Cavalry Sq.
Poslední obětí druhé světové války byl americký voják, čecho-američan svobodník Charles Havlat. Byl zabit
rd
th
a s ním lehce zraněni tři členové průzkumné jednotky 803 Tank Destroyer Bn. (19) z 5 Infantry Div.
německými vojáky, kteří nevěděli o vyhlášeném "klidu zbraní", jen 9 minut před jeho účinností době kapitulace
th
7. května, u Volar. To je doloženo jako poslední střet s nepřátelskými vojsky v zóně 5 Inf. Div. na evropském
bojišti.

(1)

(6)

(11)

(16)

(2)

(3)

(7)

(4)

(8)

(12)

(17)

(9)

(13)

(14)

(5)

(10)

(15)

(18)

(19)
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DOBOVÉ FOTOGRAFIE DŽÍPŮ A VOJENSKÝCH VOZIDEL

 Ramenní nášivky některých US ARMY jednotek.

Vlajky spojenců z doby druhé světové války – členů Spojených národů. 

KANYSTRY
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UKÁZKY DOBOVÝCH REKLAM DŽÍPU Z AMERICKÉHO TISKU
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VÝVOJ DŽÍPŮ OD PRVNÍHO MODELU Bantam až k soudobému Hummer:
(1) Bantam 1st pilot model; (2) Bantam pre-production model; (3) Ford pilot model “Pigmy”; (4) Willys pilot model “QUAD”; (5) Bantam BRC
40; (6) Ford GP; (7) Willys MA; (8) Willys MB early model; (9) Ford GPA; (10) Willys MB/Ford GPW; (11) Willys M38; (12) Kaiser M606; (13)
Willys M38A1; (14)Willys 170; (15) AM M422 “Mighty Mite”; (16) Ford M151A1 “Mutt”; (17) AM M151A2 “Mutt”; (18) LTV M998 series 1¼
– ton 4x4 “Hummer”




God bless US ARMY & MILITARY JEEP.
Sestavil: ROUGH RIDER
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