AUSA 2019:
Pohled do budoucnosti US Army

Hlavní město USA hostilo od 14. do 16. října 2019 další ročník prestižní výstavy a konference Asociace americké armády (AUSA), kde se již tradičně prezentují zejména americké firmy, jež dodávají techniku pro US Army. Jistě nepřekvapuje, že letošní ročník odrážela zejména šestici modernizačních priorit amerických pozemních vojsk.

Svět se mění a ozbrojené síly se musí měnit s ním, a nikoliv provozovat příslovečné „přípravy na minulou válku“. Projevuje se to také v US Army a exponáty na akci AUSA 2019 dokázaly, že vojáci a průmysloví dodavatelé berou tento imperativ velice vážně. Mezi priority US Army spadá mj. modernizace dělostřelectva, což dokládala přítomnost 155mm houfnice ERCA, jejíž extrémně dlouhá hlaveň má zajistit mnohem delší dostřel. Armáda chce zavést novou generaci bojových vozidel, mezi něž patří mj. robotické prostředky, takže hned několik firem vystavilo demonstrátory programu RCV (Robotic Combat Vehicle). Třetí úkol se týká vrtulníků, a tudíž bylo k vidění několik maket a vizí perspektivních helikoptér, jež mají nabídnout výrazně vyšší výkony než současné stroje. Armáda pochopitelně klade nemalý důraz též na systémy velení a řízení, což odrážely nové velitelské či spojovací prostředky, a značná pozornost se věnuje také protivzdušné a protiraketové obraně. Šestici modernizačních priorit zakončuje výzbroj vojáka, především program NGSW (Next Generation Squad Weapon), jehož cíl představuje nahrazení lehkých kulometů M249 a části útočných pušek M4. Realizace všech plánů ale zákonitě závisí i na financích a již teď se vyskytují varování, že dokonce ani štědrý rozpočet Donalda Trumpa možná nebude na všechny požadavky US Army stačit.
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Pro projekt nového průzkumného a bojového vrtulníku FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) je určen vrtulník Bell 360 Invictus, který byl představen v podobě makety. Navzdory očekávání, že bude využit některý z nových pohonných principů, se jedná o konvenčně řešený stroj. Armáda žádá max. rychlost 333 km/h, krátkodobě až 380 km/h, což má u stroje Invictus zajistit zejména propracovaná aerodynamika a nový motor GE T901. Výzbroj modelu 360 má tvořit 20mm kanon a rakety umístěné uvnitř trupu.

Projekt robotických vozidel RCV má zahrnovat lehké, střední a těžké prostředky. Kandidátem na střední kategorii je mj. vozidlo Ripsaw M5, které představila firma Howe & Howe, součást korporace Textron. Základní verze vozidla Ripsaw nabízí rychlost přes 100 km/h, ale varianta M5 dosahuje jen 65 km/h. Nese totiž věž s 30mm kanonem, která vznikla jako derivát modulu pro vozidlo M1296 Stryker Dragoon. Ripsaw M5 přepravuje i kvadrokoptéru R80D Skyraider a malý pásový průzkumný robot XM1216 SUGV.

Na stánku General Dynamics získal jistě nejvíce pozornosti obrněnec Stryker A1 v nové verzi IM-SHORAD (Initial Maneuver Short-Range Air Defense), která byla vytvořena zejména pro protivzdušnou obranu. Vozidlo nese 30mm automatický kanon, odpalovací zařízení pro střely Stinger a Hellfire a malý radar Sentinel. První sériové kusy IM-SHORAD chce armáda koupit už v příštím roce a celkem hodlá získat 144 systémů.

Značka Northrop Grumman přivezla nejen zavedené kanony Bushmaster ráže 30 a 40 mm, ale především zcela nový kanon XM913 Bushmaster ráže 50 mm. Jeho hlavním uplatněním by se měla stát montáž do budoucího bojového vozidla pěchoty. Současná vozidla M2 Bradley mají 25mm kanony s účinným dostřelem okolo 2 km, avšak 50mm zbraň má nabídnout dostřel přes 4 km a samozřejmě také daleko větší ničivou sílu.

Na stánku firmy Mack Defense bylo k vidění několik nákladních automobilů, avšak největším lákadlem byl určitě autojeřáb ATC-40T. Jde o kombinaci podvozku Mack Granite a jeřábu od firmy Manitowoc Cranes, a jak napovídá číslo v názvu, jeho nosnost činí asi 40 tun. ATC-40T byl vyvinut pro očekávané výběrové řízení US Army, která chce nahradit stávající autojeřáby, a proto chce kupovat 170 až 200 nových vozidel. Šasi Mack Granite využívá též nový sklápěč M917A3, který armáda zařadila do služby letos.

Zbrojovka Raytheon získala kontrakt na dodávku šesti nových radiolokátorů pro protivzdušné systémy Patriot. Radar LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) by se měl stát efektivní náhradou již zastaralých přístrojů komplexů Patriot. Přestože jeho antény jsou oproti stávajícím jen zhruba poloviční, nové gallium-nitridové polovodiče (GaN) znamenají více než dvojnásobný výkon. Radar tedy konečně umožní využít plný dosah raket PAC-3 MSE a navíc pokrývá úhel 360 °, kdežto současný radar pouze 120 °.

Mezi uchazeče o smlouvu na střední robotické bojové vozidlo (RCV-Medium) náleží i značka BAE Systems. Vystavila proto vozidlo RTD (Robotic Technology Demonstrator), na němž se objevila řada klíčových technologií pro tento projekt, mj. dálkově ovládaný modul s kanonem ráže 30 mm, hybridní pohon nebo malý kráčející průzkumný robot. Armádní testy vozidel pro zadání RCV by se měly rozběhnout již v roce 2020.

Projektu vrtulníku FARA se účastní rovněž tým společností AVX a L3Harris, které předvedly maketu konceptu CCH (Compound Coaxial Helicopter). Užívá dva souosé nosné rotory, které doplňují dvě tlačné vrtule v prstencích na zádi a pevné křídlo generující vztlak. Coby pohonná jednotka má sloužit jeden turbohřídelový motor General Electric T901 a výrobce tvrdí, že tato koncepce umožní dosahovat rychlostí přes 370 km/h.

Mezi novinky v expozici firmy General Dynamics patřila i zbraň RM277, jež byla předložena armádě pro výběrové řízení na novou palnou zbraň družstva (NGSW). Ta má nabízet dostřel a palebnou sílu na úrovni kulometu, z hlediska přesnosti a ergonomie však má odpovídat pušce. Číslo ve jméně odpovídá střelivu .277 TVCM (6,8 mm, plastová nábojnice), ale podrobnosti o konstrukci zbraně zatím chybí. Prototypy NGSW představily též firmy Textron Systems a Sig Sauer a vstup do služby se plánuje na roky 2021–2022.

V expozici firmy BAE Systems se skutečně nedal přehlédnout demonstrátor ERCA (Extended Range Cannon Artillery), jak se jmenuje experimentální varianta 155mm samohybné houfnice M109. Sériová podoba M1299 (dříve M109A8) by díky hlavni o délce 58 násobků ráže mohla nabízet dostřel 70 km, výhledově možná přes 100 km, kdežto nyní zavedené verze M109 mají dostřel pouze asi 22 km (více najdete v č. 4/2019).

Značka Gentex Corporation od roku 1987 dodává vybavení pro americké speciální síly a nově obdržela pětiletý kontrakt za 95 milionů dolarů na přilby Ops-Core FAST SF. Ty tvoří součást programu SPEAR (Special Operations Forces Personal Equipment Advanced Requirements) a vedle samotné helmy z uhlíkových kompozitů obsahují další prvky, mj. hledí, chrániče čelistí, přídavnou balistickou ochranu či lišty pro optické přístroje.

Vedle amerických výrobců dorazily rovněž některé zahraniční společnosti. Německá expozice nabízela mj. bojové vozidlo pěchoty Puma nebo dálkově ovládanou podobu lehkého pásového obrněnce Wiesel pro armádní projekt RCV-Medium. Kromě toho firma Rheinmetall vystavila též svůj tankový kanon ráže 130 mm s hlavní délky 51 ráží. Jelikož součástí programu nových vozidel NGCV (Next Generation Combat Vehicle) je také možný nástupce tanku M1 Abrams, mohlo by se jednat o kandidáta na jeho hlavní výzbroj.

Výběrové řízení na nový lehký obrněnec amerických ozbrojených sil vyhrálo vozidlo L-ATV, které pochází od firmy Oshkosh Defense. Ta ve Washingtonu vystavila novou variantu, jež se nazývá L-ATV C2 (Command and Control). Jak už název napovídá, jde o mobilní velitelské a řídicí stanoviště. Přístrojové vybavení od společnosti L3Harris má důstojníkům zajistit pružné a bezpečné velení a možnost konfigurace pro různé úkoly.

Malá firma Quantico Tactical, která se specializuje na výrobu výbavy pro americké ozbrojené síly a federální agentury, představila ohřívač rukou G-Tech Hand Warmer. Jedná se o variantu zařízení, které se už několik let užívá zejména ve sportu. Je vyrobeno z nepropustného textilu, nosí se na opasku a nabízí tři režimy High, Medium a Low, v nichž dokáže baterie typu Li-Ion zabezpečit maximální dobu fungování 2, 4 či 6 hodin.

Švýcarská značka Brügger & Thomet přivezla mj. novou verzi svého samopalu APC-9, do níž je možno zasouvat běžné zásobníky z pistolí sérií Glock 17 a SIG P320, či nástavec USW-320 (Universal Service Weapon), jenž je určen pro druhý zmíněný typ pistole. V podstatě se jedná o přídavnou sklopnou ramenní opěrku pro přesnější palbu. Podobné kombinace se stále častěji vyskytují především u protiteroristických jednotek.
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