DongFeng EQ2050 Mengshi:
Čínský klon automobilu HMMWV

Americký armádní automobil HMMWV neboli „Humvee“ nepochybně patří mezi nejznámější, nejvlivnější a nejúspěšnější typy vojenských vozidel v dějinách. Poněkud paradoxním důkazem toho je i fakt, že jeho klony zařadil do služby i jeden z hlavních mocenských soupeřů USA, a to Čína, která svoje kopie „Humvee“ již také exportuje.

Na záběrech z čínských vojenských cvičení a přehlídek se objevují automobily, které vyhlížejí jako kopie amerického HMMWV. Ničím jiným v podstatě ani nejsou, ale na rozdíl od spousty dalších čínských typů techniky jde přinejmenším částečně o výsledek spolupráce s USA, resp. s firmou AM General. Obdobně jako americký originál se tento vůz nazývaný EQ2050 dočkal mnoha verzí a automobilka DongFeng ho prosazuje jako standardní typ terénního vozu čínské armády a rovněž jako civilní automobil kategorie SUV.

Cesta od HMMWV k typu EQ2050
Postoj čínské Lidové osvobozenecké armády (PLA) k americkému automobilu HMMWV měl vlastně podobný vývoj jako názory dalších armád, jimž bylo vozidlo představeno na konci 80. let. V případě nejlidnatějšího státu světa šlo o výstavu v Pekingu v roce 1988, kde značka AM General vystavila základní podobu M998. Čínská armáda však nejevila příliš zájmu, neboť se jí automobil zdál zbytečně velký a drahý. Až jeho mimořádný úspěch ve válce v Zálivu v roce 1991 (o níž se někdy s nadsázkou mluví i jako o největší televizní reklamě na auta v dějinách) způsobil, že se o něj PLA začala vážně zajímat. Následně byly do Číny vyvezeny civilní verze automobilu (prodávané pod jménem Hummer), takže Číňané získali možnost prověřit si jejich reálné schopnosti. V roce 2001 byla uzavřena smlouva mezi čínskou firmou DongFeng Motor (která patří mezi největší producenty automobilů pro PLA) a společností AM General. Čínská automobilka roku 2002 postavila prototyp svého vozu, jenž byl v následujícím roce předveden veřejnosti pod jménem EQ2050. V roce 2004 odebrala PLA zkušební sérii 57 vozidel, jež pak prodělávala tvrdé testy v odlehlých a klimaticky extrémních oblastech Číny. V roce 2006 byly zkoušky úspěšně završeny, vozidlo bylo označeno za způsobilé pro vojenskou službu a začaly dodávky sériových kusů, z nichž první směřovaly ke speciálním jednotkám v čínském regionu Guangzhou. Automobil, nazývaný též Mengshi („Urputný válečník“), byl na počátku vyráběn s využitím amerických komponentů, především podvozků, motorů a převodovek, které ovšem postupně střídaly součástky vyráběné přímo v Číně. Od amerického originálu lze vůz EQ2050 rozeznat mj. podle odlišných čelních světel či prolisů ve dveřích; dostatečně výrazná odlišnost vzhledu údajně pramení z požadavků firmy AM General.

Nabídka několika motorů a variant
Z hlediska základní konstrukce lze ale automobil EQ2050 charakterizovat jako takřka přesnou kopii HMMWV. Má ocelovou karosérii, v základní podobě nabízí prostor pro čtyři muže a lze v něm dopravit asi 1,5 tuny nákladu. Vůz má dvoje nebo čtvery boční dveře, které se však dají odmontovat. Čelní sklo se může sklopit a na automobil je možné natáhnout plachtu (Soft Top) nebo nasadit pevnou střechu s šikmou zádí (Hard Top). K pohonu prvních dodaných sérií byly ještě použity agregáty dovezené z Ameriky, a to 4,5litrové turbodiesely Cummins ISDe 20041 s výkonem 147 kW. Patrně od roku 2007 se však užívá jiný motor, jímž je 3,9litrový čtyřválec DongFeng EQ150-20, jenž je licenční kopií motoru taktéž od firmy Cummins a dodává výkon přibližně 120 kW. Pro přenos hnací síly na všechna čtyři kola slouží pětistupňová převodovka a dvoustupňová rozvodovka. V nabídce značky DongFeng figuruje také model EQ2056, který využívá tentýž agregát jako základní podoba HMMWV, tzn. obrovský 6,5litrový osmiválcový turbodieselový motor Detroit Diesel V8 s výkonem 160 kW. Není však jasné, zda PLA nějaké takové automobily se základní verzí karosérie opravdu provozuje, nelze ovšem vyloučit, že se tyto motory užívají pro pohon prodloužených a silně obrněných variant. Ty byly prezentovány v roce 2014 a vyznačují se značně přepracovanými a plně uzavřenými karosériemi, jež údajně odolávají i střelivu ráže 12,7 mm. Verze s továrním názvem EQ2080 je „jen“ prodloužená, ale existuje také vozidlo EQ2025 se šesti koly. Vedle toho se pro armádní účely vyrábí provedení EQ2058, jež se tvarově shoduje se základní verzí EQ2050, ale je zhotovené z pancéřové oceli, jež zřejmě odolává malorážové puškové munici. V podstatě lze říci, že lehce obrněný EQ2058 je protějškem americké verze UAH (Up-Armored Humvee).

Zmatky v označování různých verzí
Orientaci ve variantách EQ2050 ale trochu ztěžuje fakt, že čínská armáda a značka DongFeng uplatňují k jejich označování odlišné systémy, jež používají písmena za typovým označením a částečně se překrývají. Výše popsané standardní provedení s odpojitelnými dveřmi a možností použít střechu Soft Top či Hard Top se v armádních službách patrně označuje jako EQ2050A. Jméno EQ2050B patří plně uzavřené verzi s neodpojitelnou pevnou střechou, která sahá až na záď. Firma DongFeng ovšem dodává několik karosářských variant, jež mají záď šikmou nebo svislou, ve druhém případě pak poslední sekce karosérie může a nemusí mít boční okna, a aby toho nebylo málo, existuje ještě provedení se zcela uzavřenou a zvýšenou karosérií s celkovou výškou okolo 2,4 m. Tovární označení těchto uzavřených verzí zní EQ2050M s tím, že za ním následuje ještě číslo, které upřesňuje podobu karosérie. Různé zdroje se však neshodují v tom, jaké vozidlo má v PLA název EQ2050C. Podle některých se jedná o onu zvýšenou verzi, další tak nazývají platformu k instalaci speciálních účelových nástaveb (o kterých se zmíníme níže) a ještě jiné tvrdí, že EQ2050C je armádní jméno pro to, co automobilka DongFeng vyrábí pod názvem EQ2055. Toto vozidlo bylo poprvé zpozorováno v létě 2014, má kratší kapotu a jinak řešenou a vpřed posunutou kabinu, což umožnilo zvětšit ložnou plochu. Jedná se tak vlastně o ekvivalent sériově nikdy nevyráběné a dnes již víceméně zapomenuté modifikace amerického vozu HMMWV, která měla kabinu nad motorem a nosila jméno COHV (Cab-Over HMMWV Variant). Pokud se vrátíme k čínské armádě, pak následují verze zvané EQ2050D a EQ2050E, jež mají valníkovou ložnou plochu a uzavřenou řidičskou kabinu s jednou nebo dvěma řadami sedadel; není však zcela jisté, který název patří které z nich.

Účelová provedení pro PLA i vývoz
Poslední známé služební označení PLA zní EQ2050F a vztahuje se k obrněné variantě vozidla Mengshi. Většinou se uvádí, že jde o onu prodlouženou a silně pancéřovanou verzi, která nese tovární název EQ2080, byť se občas uvádí, že EQ2050F je armádní název pro lehce obrněnou variantu s firemním označením EQ2058. Nepochybné ale je, že v čínské armádě slouží rovněž mnoho speciálních účelových variant EQ2050; např. na loňské pekingské přehlídce projížděly tři verze se zvýšenými nástavbami, a to ambulance, velitelská vozidla a provedení pro satelitní komunikaci s masivní anténou. Na dni otevřených dveří na základně v Hong Kongu předvedla PLA velice zajímavou „dezinfekční“ verzi s aerosolovými generátory, jež slouží k likvidování hmyzu a baktérií. U speciálních jednotek byla spatřena odlehčená varianta, vybavená různými typy kulometů či automatických granátometů. Jistě také nepřekvapuje, že se EQ2050 objevuje jako platforma pro instalování různých zbraňových systémů. Byl předveden např. coby základ protiletadlového systému FL-1000, jenž má otáčivý modul se čtyřmi střelami krátkého dosahu QW-2 a jedním 12,7mm kulometem. Do stejné kategorie patří též systém FB-6C, jenž sestává ze dvou automobilů EQ2050, z nichž jeden nese osm raket krátkého doletu FN-16 a druhý má vyhledávací radiolokátor. Není však jasné, zda se tyto verze nacházejí v řadové výzbroji PLA, nebo zda jsou určeny jen pro export. Primárně vývozní určení ale má nepochybně řada dalších verzí EQ2050, jako je útočné vozidlo pro speciální jednotky CS/K002 či vozidlo CS/VA1, jež nese 12,7mm tříhlavňový kulomet CS/LM5 nebo 40mm automatický granátomet. Existuje též vozidlo CS/SM4 vybavené minometem ráže 81 mm a automobil EQ2050 byl předveden i jako platforma pro instalaci minometu W86 kalibru 120 mm.

Dilema vojáků a cesta na civilní trh
Popsané exportní verze se obvykle prezentují pod hlavičkou firem NORINCO nebo CPMIEC, není však zatím známo, že by se některá z nich dočkala exportního úspěchu (byť vůz CS/VA1 prošel zkouškami v Namibii). Základní verze EQ2050 byla exportována do Zimbabwe, kde se používá okolo 300 kusů, a ostrovní republika Trinidad a Tobago získala zřejmě 20 vozů. Také je znám provoz v Bangladéši; armáda této země koupila i obrněnce EQ2080, které již nasadila v mírových misích v Africe. 22 kusů lehce obrněné verze EQ2058 používá u svých zvláštních jednotek Bělorusko, kde vůz dostal název Bogatyr. Hlavním uživatelem je ovšem samozřejmě čínská armáda, byť ta zpočátku váhala, zda jako základní typ automobilu skutečně použít vůz, který není úplně nejlevnější a jistou dobu závisel na amerických součástech. Mluvilo se tedy o tom, že přednost dostane menší vůz Beijing Auto BJ2022 Yongshi („Statečný válečník“). Ten však na loňské přehlídce chyběl a široká účast verzí typu EQ2050 napovídá, že PLA ho patrně přece jen zavedla jako standard, k čemuž jistě přispěl i přechod na ryze domácí výrobu. Vedle samotné armády slouží EQ2050 též u polovojenských jednotek PAP (People’s Armed Police), které na přehlídce ukázaly šestikolovou obrněnou verzi EQ2025, a dále u „normální“ policie a hasičských sborů. Existují i civilní podoby přezdívané „Hunma“ (čínsky „Hummer“) a značka DongFeng vyrábí i odlehčenou civilní modifikaci EQ2040, vlastně protějšek amerického vozu Hummer H1. Z té se posléze vyvinuly i „uhlazeněji“ působící vozy EQ2040H a EQ2051, tedy jakési ekvivalenty amerických H2 a H3. Na civilním trhu se mají prodávat také s benzínovými motory, jimiž lze koneckonců opatřit i originální Hummer, což opět dokazuje, že čínská kopie HMMWV kráčí podobnou cestou jako její americký vzor.
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„Čínský Humvee“ ještě dvakrát
Vedle typové řady EQ2050 od automobilky DongFeng vznikly v Číně ještě nejméně dvě další kopie HMMWV. Výrobce letadel Shenyang Aircraft Corporation (SAC) v roce 2002 předvedl vozidlo SFQ2040 Lie Ying („Sokol“), které se od HMMWV i EQ2050 zásadně liší tím, že má karosérii nikoli ocelovou, ale hliníkovou. Díky tomu je lehčí, takže mu postačí méně výkonný motor Cummins 4BTAA (92 kW). Čínská armáda se rozhodla pro výrobek značky DongFeng a firma SAC se nyní snaží se svým automobilem uspět na civilním a mezinárodním trhu. Mezi jeho aplikace patří mj. mobilní protiletadlový systém krátkého dosahu FB-6A, který evidentně kopíruje americký systém Avenger a využívá osm raket TY-90 s dosahem 6 km. Třetí čínskou firmou, jež vyrábí vlastní derivát HMMWV, je automobilka Xiaolong z Wuhanu, jejíž vozidlo obdrželo označení XL2060. Od amerického originálu a svých čínských konkurentů se odlišuje poněkud více a jeho pohon zajišťuje motor Steyr M16 o výkonu 135 kW. K uživatelům náleží polovojenské jednotky PAP, menší počet koupila čínská armáda (mj. pro působení v Tibetu) a nabízí se i civilní obměna jako vůz z kategorie velkých SUV. Mezi exportní vojenské varianty patří odlehčené vozidlo pro zvláštní jednotky XL HT1.

Parametry automobilu EQ2050
Prázdná hmotnost
3500 kg
Max. hmotnost
5000 kg
Užitečná nosnost
1500 kg
Hmotnost přívěsu
2000 kg
Celková délka
4,698 m
Celková šířka
2,183 m
Výška po čelní skla
1,980 m
Světlá výška
0,410 m
Rozvor náprav
3,300 m
Max. rychlost
135 km/h
Dojezd na silnici
500 km
Max. sklon svahu
60 %
Max. boční náklon
40 %
Max. kolmý stupeň
0,500 m
Max. šířka příkopu
0,500 m
Brodění bez přípravy
0,750 m
Brodění s přípravou
1,500 m
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