DSEI 2019:
Novinky (nejen) pro pozemní vojsko

Každý lichý rok se v Londýně koná výstava Defence and Security Equipment International, jež se řadí mezi nejprestižnější akce svého druhu. Tradičně se stala příležitosti pro představování novinek v oboru vojenské techniky a výjimkou nebyl ani letošní ročník, který se nesl mimo jiné ve znamení obrněných vozidel a naváděné výzbroje.

Mezi hlavní lákadla letošního ročníku DSEI patřil tank Challenger 2, který prodělal kompletní modernizaci v režii nedávno vzniklé zbrojovky RBSL. Diváci mohli spatřit i modernizovanou variantu bojového vozidla pěchoty Warrior či nový obrněnec podobné kategorie Ajax, který je vlastně derivátem konstrukce ASCOD. Objevila se i řada vozidel pro speciální jednotky, která se chlubila neobvykle výkonnou výzbrojí. Jako příklad lze zmínit typ Jankel LTTV, který měl odpalovací zařízení MLHS pro rakety kalibru 70 mm, nebo vůz EINSA Neton, na kterém byla umístěna vyčkávající munice řady UVision Hero. Velmi působivou expozici měly i zbrojovky z Turecka, jež dovezly např. spektrum letecké výzbroje a zbraňové systémy pro vozidla. Mezi světovými značkami zvučných jmen se však neztratil ani český zbrojní průmysl, jelikož zájem odborníků poutal rovněž automobil SVOS Perun se dvěma novými subsystémy. V tomto čísle přinášíme výběr novinek z oboru vozidel, senzorů a naváděných zbraní, kdežto v následujícím čísle se budeme zabývat pěchotní a další lehkou výzbrojí.
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Německo-britská zbrojovka RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land) prezentovala svůj návrh modernizace tanku Challenger 2. Hlavním prvkem je úplně nová věž, v níž se nachází 120mm hladký kanon L55A1, který s využitím munice DM63A1 APFSDS-T dovede likvidovat tanky protivníka na dálku až 1500 m. Věž disponuje též novými stabilizovanými zaměřovači Thales pro střelce a velitele a špičkovým systémem řízení palby.

Z českých účastníků měla největší prostor přeloučská firma SVOS, která do Londýna přivezla obrněný terénní automobil pro speciální jednotky Perun. Vystavený exemplář dostal dva nové subsystémy, z nichž prvním je akustický detektor střelby značky Microflown AVISA, zatímco druhým jsou LED záblesková světla od izraelské firmy BE1 Defense Technologies. Užívají se nejen k osvětlování, ale i jako nesmrtící zbraňový systém.

Turecká firma Aselsan prezentovala mj. novou dálkově ovládanou zbraňovou stanici Nefer-L, která nese kanon ráže 25 či 30 mm a kulomet ráže 7,62 mm. Optoelektronický senzorový blok je optimalizován pro palbu na pohyblivé pozemní cíle a celá stanice se díky malým rozměrům hodí i k instalaci na lehčí vozidla či pevné platformy.

Společnost Jankel vystavila mj. vozidlo LTTV (Light Tactical Transport Vehicle), jež využívá konstrukci Mercedes-Benz Unimog. Výrobce již získal kontrakt na 199 kusů pro speciální síly Belgie. LTTV má nosnost 3 tuny a disponuje mj. modulárním pancířem, ochranným rámem či spojovacím vybavením. Samozřejmostí jsou též lafety pro zbraně; vystavený exemplář nesl na hlavní lafetě 70mm raketnici Arnold Defense MLHS.

Malé neřízené letecké rakety se stále častěji prosazují též coby výzbroj pozemní techniky, což ukazuje mj. komplet MLHS (Multiple Launch Hydra System) od firmy Arnold Defense. Jde o 23hlavňovou raketnici, do níž lze zasunout všechny druhy 70mm neřízených střel Hydra 70, a to včetně laserem naváděného provedení APKWS.

Expozici brazilské firmy Mac Jee dominoval terénní vůz HMMWV se zbraňovým kompletem Armadillo TA-2. Jde o raketomet, který sestává ze tří bloků po 16 neřízených raketách ráže 70 mm. Celkem tak může odpálit 48 střel a dalších 48 raket obsahuje samočinné nabíjecí zařízení ve vozidle. Sériová produkce má začít v příštím roce.

Společnost Soucy Defense Division představila novou sadu gumových pásů CRT (Continuous Rubber Track). Pásy tvoří uzavřené prstence gumových bloků, které jsou zpevněny kovovými a kompozitovými prvky. Výsledkem je asi poloviční hmotnost proti kovovým pásům a pokles vibrací o 40 %. Pásy CRT vznikly pro vozidla Warrior britské armády, avšak na veletrhu byly umístěny na pokusném prototypu od zbrojovky RBSL.

Izraelská firma UVision, jež vyrábí vyčkávající munici série Hero, představila instalaci těchto zbraní na rychlém terénním vozidle pro speciální jednotky EINSA Neton. Vozidlo, které jezdí rychlostí cca 160 km/h, dopraví až devět mužů, popř. tunovou zátěž. Na zadní část rámu se dá umístit dvojice odpalovacích zařízení pro prostředky řady Hero, které potom lze jak vypouštět přímo z vozidla, tak i sejmout a použít ze země.

Zbrojovka General Dynamics Land Systems UK dovezla mj. obrněný terénní automobil Eagle v šestikolové konfiguraci, která se účastní výběrového řízení britské armády MRV-P Group 2. Ve skříňové nástavbě obrněnce na šasi automobilu Duro se nalézala pětice sedaček a na střeše byla instalována soustava detektorů laserového ozáření.

Společnost UVision přivezla v rámci své úspěšné řady vyčkávající munice i novinku ve formě modernizované varianty zbraně Hero-120. Jde o přenosný útočný prostředek, jenž nově nabízí více než hodinovou vytrvalost a dolet okolo 40 km. Lze jej nasadit pro ničení širokého spektra cílů, k čemuž slouží několik zaměnitelných hlavic.

Izraelská společnost RADA vystavila dva nové radiolokátory. Typ aCHR (advanced Compact Hemispheric Radar; vlevo) je určen pro systémy aktivní ochrany vozidel či obecně detekování nepřátelské palby; reálně se již užívá v systému IMI Iron Fist. Druhý přístroj má název xMHR (extended Multi-mission Hemispheric Radar; vpravo) a byl vyvinut pro protivzdušné systémy krátkého dosahu, resp. prostředky C-RAM a C-UAS.

Dělostřelecký systém Archer firmy BAE Systems Bofors je standardně umístěný na podvozku Volvo A30, do Londýna však dorazila nová verze na šasi Rheinmetall MAN HX2. Nejedná se samozřejmě o náhodu, protože britská armáda užívá tyto nákladní automobily a zároveň hledá nový dělostřelecký systém MFP (Mobile Fire Platform) ráže 155 mm na kolovém šasi, a proto se dá předpokládat, že toto bude jeden z favoritů.

Na akci DSEI 2019 absolvovala premiéru též nová série senzorových bloků SIGHT od značky Controp, která patří do struktur firmy Rafael. Bloky v sobě spojují denní kamery, infračervená čidla a laserové dálkoměry a mohou být umístěny na nejrůznějších platformách, což ukazoval i největší exponát na stánku. Tím byl člun Marine Specialised Technology FRISC, který vedle bloku značky Controp nesl také kulomet M134 Minigun.

V expozici značky General Dynamics Land Systems UK pochopitelně nechybělo nové bojové vozidlo britské armády Ajax. Fotografie zachycuje základní průzkumnou podobu, jež by měla nahradit lehká vozidla Scorpion CVR(T) a nese dvoumístnou věž od značky Lockheed Martin s kanonem CTAI ráže 40 mm. Druhou vystavenou verzí byl obrněný transportér Ares, který je vyzbrojen kulometnou stanicí Kongsberg Protector.

Zbrojovka Aselsan použila 120mm drážkovaný minomet Alkar jako základ pro další obměnu, jež má 1,6 m dlouhou hladkou hlaveň ráže 81 mm. Lehký otáčivý komplet se dá namontovat i na terénní vozy, což prokázaly testy na typu Land Rover. Max. dostřel činí asi 6400 m a zbraň lze spojit i s balistickým počítačem standardu NATO.

Mezi úspěšné výrobky společnosti General Dynamics Land Systems spadá vozidlo Foxhound, jeden z příkladů obrněnců MRAP nové generace. Pokud starší typy byly vesměs jednoúčelové a hodily se většinou jen do měst, vozidlo Foxhound je univerzální platformou, která si poradí i s těžkým terénem. Britská armáda od roku 2012 koupila 400 vozidel v různých verzích včetně nejnovější podoby k udržování veřejného pořádku.

Osmikolový transportér Boxer má modulární koncepci, která dovoluje používat různé účelové moduly, jež vytvářejí horní část zádě obrněnce. Firma FFG, která se zabývá zejména produkcí pomocných vozidel, tedy pro Boxer vyvinula vyprošťovací modul ARM (Armoured Recovery Module) s jeřábem, jehož 5,3 m dlouhé rameno unese 20 tun. Součástí modulu je také naviják, který nabízí tažnou sílu až 20 tun a má lano o délce 60 m.

Turecká zbrojovka Roketsan vystavila široké spektrum letecké výzbroje, mj. naváděnou pumu Teber-82. V podstatě jde o soupravu laserového navádění, jež se montuje na klasickou bombu Mk 82 hmotnostní třídy 500 liber (227 kg). Turecké letectvo ji užívá od roku 2017 a existuje i provedení pro pumy Mk 81 o váze 250 liber (113 kg).

Expozici americké společnosti Lockheed Martin dominovalo bojové vozidlo pěchoty Warrior, na němž byl předveden projekt WCSP (Warrior Capability Sustainment Programme), který se má postarat o pokračování služby těchto obrněnců nejméně do roku 2040. Hlavním prvkem je nová věž, v níž se nalézá 40mm kanon CTAI na teleskopické střelivo, 7,62mm kulomet, denní a noční senzory a výkonná soustava řízení palby.

Návštěvníci mohli zhlédnout dosud poslední verzi známé střely AGM-114 Hellfire, která nese jméno AGM-114T a vyznačuje se zdokonaleným motorem a ovládáním. Mohli ji také srovnat s novou raketou AGM-179 JAGM ((Joint Air-to-Ground Missile), která má postupně nahradit nynější rakety Hellfire, TOW a Maverick v americké armádě, námořnictvu i námořní pěchotě. Sériová výroba střel JAGM byla schválena v roce 2018.
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