Terénní exotika:
Automobily pro vojáky i civilisty

Americký HMMWV, britský Land Rover, německý Mercedes-Benz G, japonská Toyota Land Cruiser, to jsou asi nejznámější „tvrdé“ off-roady, jež dosud věrně slouží vojákům i civilistům. Nejsou však samozřejmě jedinými zástupci této kategorie, do které spadají i jiné typy od firem z Asie, Evropy či Latinské Ameriky.

Již od druhé světové války, která přivedla na scénu americký Jeep, německého „Kaďoura“ čili Volkswagen KdF 82 nebo sovětský GAZ-64, reprezentují lehké terénní vozy jednu z ohromně důležitých kategorií vojenské techniky. Za studené války se objevila řada slavných typů, které tvoří základ vozového parku desítek armád a získaly si nadšené civilní uživatele, ale současný trh je daleko pestřejší. Lehké terénní vozy pro vojenské využití vyvinula řada dalších značek a mnohé z nich je prodávají také soukromým zájemcům.

Tentokrát legální čínská kopie
Už při letmém pohledu na čínský vůz DongFeng EQ2050, jenž se označuje také jako Mengshi („Statečný válečník“), nelze pochybovat o tom, že se jedná o kopii amerického HMMWV, ale na rozdíl od mnoha dalších čínských klonů téměř čehokoli nejde o kopii ilegální. Čínská firma DongFeng Motor totiž roku 2001 s americkou automobilkou AM General podepsala smlouvu, která jí poskytla právo na licenční sériovou výrobu. V následujícím roce vznikl první prototyp a v roce 2004 získala čínská armáda první sérii pro účely zkoušek. Čínští vojáci se o populární „Humvee“ zajímali již od přelomu 80. a 90. let, avšak nejdříve ho pokládali za zbytečně velký a drahý. Po úspěšných testech v náročných podmínkách ovšem změnili názor a v roce 2006 se rozběhla sériová výroba, nejprve pro speciální síly a pak i pro řadové jednotky. Zpočátku byly k výrobě užívány i některé komponenty z USA, ale značka DongFeng postupně přešla na plně domácí výrobu. Od originálu se EQ2050 odlišuje především čelní maskou či jinými prolisy ve dveřích, ovšem jinak jde o takřka přesný klon.
Týká se to i motorů, protože základním agregátem je kopie dieselového 3,9litrového čtyřválce firmy Cummins. Vůz však lze osadit i kopií 6,5litrového osmiválce Detroit Diesel. Nosnost se pohybuje kolem 1,5 tuny. „Statečný válečník“ se samozřejmě dodává i s různými karosériemi, kdežto čínští vojáci jej využívají také jako nosič různých nástaveb či zbraňových systémů. Do nabídky značky DongFeng potom přibyly vozy Mengshi druhé a třetí generace, které se již od „Humvee“ liší natolik, že je lze považovat za svébytné konstrukce. Tvary karosérie se výrazně změnily, některé verze jsou prodloužené, jiné mají šest kol a další obdržely pancéřování, které chrání před malorážovou municí. Kromě čínské armády slouží různé typy řady EQ2050 také u policie, hasičů a dalších bezpečnostních složek, ale Čína s nimi uspěla i na světovém trhu, což dokládají mj. vozidla zařazená v armádách Argentiny, Bangladéše, Běloruska, Kyrgyzstánu či Zimbabwe. Společnost DongFeng prodává EQ2050 též na civilním trhu, kde se cena dle verze a vybavení pohybuje mezi 87 000 a 146 000 dolary.
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Další čínské terénní automobily
Společnost Beijing Automobile Works už v 80. letech navázala kooperaci s americkou firmou Chrysler, z níž vzešel lehký terénní vůz BJ212. Ten se následně dočkal modernizace na model BJ2020, který dlouho představoval základní typ této kategorie v čínské armádě. Ačkoli byl do služby posléze zařazen větší typ DongFeng EQ2050, ve velkých počtech se kupuje i nový vůz automobilky Beijing, protože EQ2050 se pro některé úkoly skutečně jeví jako příliš velký. Od pekingské společnosti tedy k armádě směřuje vůz BJ2022, známý též pod obchodním jménem Yongshi („Nebojácný válečník“). Podle některých zdrojů je v čínské armádě ve skutečnosti už zastoupen početněji než EQ2050, přestože ten bývá díky své vyšší atraktivitě častěji ukazován na přehlídkách. Typ BJ2022 standardně přepraví max. náklad 750 kg a pro pohon slouží kopie 3,2litrového dieselu firmy Nissan, avšak některé prvky podvozku jsou technologicky příbuzné typu Jeep Cherokee. Základní varianta má čtyřdveřovou uzavřenou karosérii, ale existují i jiné modifikace, např. otevřené, prodloužené a valníkové, byť ty jsou určené hlavně pro civilní trh, kde se prodávají za pouhých 20 000 až 25 000 dolarů. Výrobce ale nabízí také jiné vozy, např. BJ80, v podstatě obměnu německého vozu Mercedes-Benz G, na jejímž základě posléze firma SVOS z Přelouče zkonstruovala „český“ automobil S80.

Brazilský úspěch zvaný Marruá
Brazilská firma ENGESA svého času představovala největšího výrobce kolových obrněnců na světě a udržovala si hodně silnou pozici také v oboru terénních automobilů, avšak v roce 1993 zbankrotovala. Někteří bývalí zaměstnanci podniku pak přešli do firmy Agrale a podíleli se na vývoji terénního vozu Marruá, který víceméně vychází z typu ENGESA EE-12. Ten byl kdysi dodán do několika arabských a afrických zemí, ale sama brazilská armáda jej nezavedla. Nové vozidlo Marruá („Divoký býk“), které se začalo vyrábět v roce 2004, si ovšem v tomto smyslu vedlo lépe, neboť brazilské ozbrojené síly začaly v roce 2005 s nákupy a následně se tento typ stal jejich základním lehkým taktickým vozem. Pro pohon slouží turbodiesel MWM 4.07TCA Sprint-EII a vůz v základní otevřené podobě dopraví náklad 500 kg, existují však i další verze, např. valník AM20 s nosností 750 kg nebo zvětšený nákladní AM31, jenž zvládne až 1500 kg. Pro speciální síly vznikla průzkumná podoba AM10, která disponuje také lafetami pro zbraně. Agrale Marruá dosáhl i velkých exportních úspěchů, jelikož jej koupily armády několika států Latinské Ameriky (např. Argentiny, Ekvádoru či Peru) a vůz si vede dobře též v Africe, kde si jej pořídila Ghana, Namibie a Uganda. Firma Agrale jej však nabízí také civilním zákazníkům a cena nového kusu se pohybuje kolem 65 000 dolarů.

Automobil pro císařovy vojáky
Lehké terénní vozy značky Toyota jako Land Cruiser a Hilux si získaly takřka kultovní status, s čímž ale trochu kontrastuje fakt, že japonské ozbrojené síly je coby standardní vozidla nikdy neprovozovaly. V současnosti v nich figurují dva základní typy lehkých terénních vozů, a sice menší Mitsubishi Kogata, což je v podstatě militarizovaná varianta známého modelu Pajero, a těžší Toyota Kohkidohsha, který na pohled silně připomíná HMMWV, ačkoli technicky s ním nemá nic společného. Inspirace je ovšem nepochybná, protože vůz Kohkidohsha je založen na konstrukci Toyota Mega Cruiser, která vznikla v roce 1995 jako reakce japonské automobilky na obrovský komerční úspěch amerického „Humvee“. O pohon se stará 4,1litrový turbodiesel. Kohkidohsha („Vozidlo s vysokou pohyblivostí“), mezi prostými vojáky přezdívané „Kohki“, dopraví v základní podobě náklad 1,5 tuny, opět však existuje i řada specializovaných variant, jež obsahují např. nosiče raket země-vzduch. Zajímavostí je, že zatímco u HMMWV M998 se standardně uvádí kapacita čtyři až šest mužů, menší postavy Japonců umožňují, aby jeden vůz Kohkidohsha zvládnul až devět osob. Civilní podoba Mega Cruiser si ale příliš dobře nevedla, jelikož doma vzbudila malý zájem a ve světě panovala silná konkurence. Vůz byl navíc velice drahý, protože tehdy přišel na víc než 220 000 dolarů.

Vozidla jihokorejské firmy Kia
Jihokorejský automobilový průmysl patrně není třeba podrobně představovat, protože si získal dobré jméno i na českém trhu, poněkud méně se však ví o výrobě pro vojenské zákazníky. Do pozice hlavního dodavatele automobilů pro jihokorejskou armádu se dostala značka Kia, která založila svůj výrobní program na modernizovaných derivátech osvědčených amerických typů. Příkladem je vozidlo Kia KM450, které vychází z amerického lehkého nákladního automobilu Kaiser Jeep M715 o nosnosti 1,5 tuny. Jihokorejský vůz nemůže zapřít blízkou příbuznost, ale prodělal zdokonalení takřka po všech stránkách. V armádě plní také řadu speciálních funkcí, a tudíž jej lze spatřit mj. jako ambulanci či spojovací vůz. Dosáhl též exportních úspěchů, neboť jej užívají mj. Filipíny a připravuje se licenční výroba na Ukrajině. Jihokorejská armáda užívá také lehčí typ KM420, vlastně armádní derivát civilního automobilu Kia Sportage, ale od roku 2016 kupuje zcela nové automobily KLTV (Kia Light Tactical Vehicle), které náleží do stejné třídy s HMMWV. Mohou být opatřeny pancéřováním a dodávají se též různé účelové obměny včetně nosiče zbraní, velitelského obrněnce nebo průzkumného vozidla. KLTV si už pořídily i armády Mali a Filipín a očekávají se další exportní kontrakty. Zájem jeví též civilní zákazníci, ale zatím se KLTV nabízí jako ryze vojenský produkt.

Francouzský, švédský i americký
Ačkoliv automobilka Renault samozřejmě stále patří mezi ikonické francouzské značky, firma Renault Trucks Defense (nově vystupující rovněž pod názvem Arquus) už od roku 2001 spadá do struktury neméně známé švédské skupiny Volvo. V její nabídce figuruje řada různých typů a verzí nákladních automobilů s obchodním označením Sherpa, mezi nimi Sherpa Light (dříve Sherpa 2), jenž byl vyvinut v roce 2007 v podstatě jako evropský protějšek „Humvee“. Oproti americkému konkurentovi nabízí vyšší nosnost, jelikož zvládne náklad až 2,2 tuny. Je navržen s ohledem na provoz v tropických oblastech, protože výrobce doufal v uplatnění u zemí, jež se tradičně řadí mezi kupce francouzské vojenské techniky. V tomto směru opravdu uspěl, neboť Sherpa Light byl dodán mj. do Brazílie, Egypta, Indie nebo Libanonu, doma ve Francii si však paradoxně zase tak dobře nevede, jelikož jej zatím v menším počtu odebraly jen speciální síly. Světovému úspěchu patrně napomohl fakt, že do skupiny Volvo spadá i americká firma Mack, takže na trhu se nabízí také „amerikanizovaná“ podoba Mack Sherpa, která byla prodána např. námořní pěchotě Mexika. Konstrukce Sherpa Light se zpočátku zamýšlela coby ryze vojenská záležitost, v roce 2012 se však začala vyrábět i civilní verze, byť levná rozhodně není, protože případní zájemci si musí připravit asi 272 000 dolarů.

Impozantní úspěch ze Španělska
Španělskou automobilku UROVESA (URO Vehículos Especiales) zde znají patrně jen experti a nadšenci, ovšem ve Španělsku náleží mezi hlavní dodavatele užitkových vozidel a podvozků pro speciální nástavby, např. vojenské, požární a stavební. Právě ona také získala smlouvu pro španělskou armádu, která začátkem 90. let projevila zájem o nový terénní automobil. Původně se zvažovalo zavedení amerického HMMWV, který byl v malém počtu i skutečně koupen, ale společnost URO přislíbila, že zkonstruuje vůz s lepšími parametry. Výsledkem se v roce 1998 stalo „vysoce pohyblivé taktické vozidlo“, španělsky Vehículo de Alta Movilidad Táctico, což se standardně zkracuje na VAMTAC. Opravdu dosti připomíná americký vzor, avšak jedná se o čistě domácí design. Podle konkrétní verze dopraví náklad 1,5 až 2,5 tuny a o pohon se stará turbodiesel od rakouské firmy Steyr. Vozidlo existuje též v řadě speciálních provedení a může být vybaveno pancéřováním. Vedle asi 3000 kusů pro španělské ozbrojené síly bylo vyrobeno přes 2000 kusů pro dvě desítky dalších zákazníků, mezi něž patří mj. Indonésie, Irák, Maroko, Portugalsko, Rumunsko nebo Singapur. VAMTAC dosáhl ohromného úspěchu, ačkoliv mimo vojenskou a policejní sféru zůstává poměrně málo známý, automobilka však už začala vyrábět i civilní provedení, které stojí okolo 200 000 dolarů.
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