AUSA Global Force 2019:
Novinky pro budoucnost americké armády

Události, které pořádá Asociace americké armády (Association of the United States Army), už řadu let náleží mezi netrpělivě očekávané akce, protože poskytují různé nápovědy o směřování US Army a zbrojního průmyslu. Tak tomu bylo i s konferencí Global Force 2019, jež proběhla ve dnech 26. až 28. března v Huntsville v Alabamě.

Jak naznačuje už jméno akce, konference Global Force 2019 se zaměřila na rozvoj kapacit US Army v oblasti vedení vojenských operací s globálním rozsahem. Příspěvky se týkaly procesů plánování operací, výzkumu a vývoje technologií i nákupů techniky, ale kromě nich provázela akci výstava, na níž americké zbrojní firmy prezentovaly některé zajímavé novinky. Ve středu pozornosti se nacházely zejména projekty modernizace obrněných vozidel či zavádění nových vzdušných a pozemních prostředků bez osádky. Přinášíme vám tedy výběr některých novinek, které by se mohly výhledově objevit v americkém arzenálu.
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Automobilka Oshkosh představila novou podobu svého lehkého obrněnce L-ATV, jenž vyhrál výběrové řízení JLTV na nástupce vozu HMMWV. Tato nová obměna slouží jako ambulance, která může v zadním prostoru dopravit čtyři nosítka nebo osm sedících raněných. Samozřejmě poskytuje i prostor pro zdravotníky a jejich vybavení.

Ačkoliv US Army chce již v roce 2026 zavést náhradu bojového vozidla pěchoty M2 Bradley, průběžně pokračuje i v modernizaci stávajícího obrněnce. Jednu z cest nabízí izraelská značka Elbit Systems, která usadila na Bradley revoluční senzorový systém Iron Vision. Optický blok na stropě věže nabízí rozhled po celém okolí vozidla s pomocí displeje, díky němuž voják vidí obraz z kamer tak, jako kdyby se díval „skrz“ pancéřování.

Bezpilotní letadla startující z jiných letadel už dnes nepředstavují nic výjimečného, avšak řada firem vyvíjí i létající prostředky, které se dokážou též vracet zpět na mateřské letouny. Značka Dynetics předvedla model levného univerzálního stroje Gremlin, jehož nosičem má být C-130 Hercules a jehož projekt financuje agentura DARPA.

Na stánku korporace Textron byl k vidění malý pásový robot Grizzly, jehož design pochází od značky Howe & Howe, kterou Textron koupil. Robot s hybridním dieselelektrickým pohonem je vyvíjen hlavně pro zásobování pěšáků v těžkém terénu a uchází se o zakázku ve výběrovém řízení SMET (Squad Multipurpose Equipment Transport).

Lehký tank ELT (Expeditionary Light Tank), který firma BAE Systems vytvořila na bázi typu M8 Buford, se stal jedním z dvojice finalistů projektu MPF (Mobile Protected Firepower; více o něm v č. 4/2018). V březnu byla předvedena inovovaná podoba, jež dostala izraelský systém aktivní ochrany IMI Iron Fist a rozšířené senzorové vybavení, do něhož spadá mj. několik HD kamer, zajišťujících rozhled po celém okolí obrněnce.
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