DSEI 2019:
Novinky z oboru lehké výzbroje

V minulém čísle jsme přinesli první část reportáže z letošního ročníku londýnské výstavy DSEI (Defence and Security Equipment International), ve které jsme se zaměřili na vozidla, senzory a naváděné zbraně. Kromě toho se však v Londýně objevilo rovněž mnoho zajímavých novinek z oboru výzbroje a výstroje pěchoty a speciálních sil.

Mezi dlouhodobě nejvýznamnější evropské výrobce v oboru lehkých zbraní se řadí společnost FN Herstal z Belgie, jež v Londýně představila např. nové druhy munice ráže 5,56 a 12,7 mm, kompaktní laserový zaměřovač zkombinovaný s balistickým počítačem či inovovaný software pro svůj simulátor FN Expert. Velice silně byly zastoupeny izraelské zbrojovky, např. značka IWI s novou útočnou puškou ARAD nebo společnost General Robotics, která vystavila malou zbraňovou stanici Pitbull-3 a modernizovanou variantu pozemního robotu DOGO. Nezvyklou novinkou bylo elektrohydraulické zařízení k vyrážení dveří od malé izraelské firmy SAN. Lze ji zmínit i jako důkaz skutečnosti, že inovace v Izraeli nepřicházejí jen od velkých korporací a že se dynamicky prosazují také některé menší firmy.
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Belgická firma FN představila novou munici ARIA ráže 12,7x99 mm (.50 BMG), která nabízí maximální dostřel redukovaný na 3500 m. Díky tomu ji lze použít pro bezpečný výcvik též na střelnicích, které jsou jinak určeny pro střelbu municí ráže nejvýše 7,62 mm. Vyrábí se i verze se stopovkou ARIA-T a v zájmu dosažení vysokého realismu se střelivo dodává v pásech, kde na čtyři náboje ARIA připadá jeden svítící ARIA-T.

Společnost FN předvedla také dva typy puškové munice ráže 5,56x45 mm s vyšším výkonem. První typ nese název PERMAX, má mosazné tělo a ocelové jádro a vznikl zejména k nasazení ve městech, konkrétně pro probíjení zdí, oken, karosérií vozidel apod. Druhý typ dostal jméno PROPASS, má jádro z karbidu wolframu a slouží proti zvláště odolným cílům, jelikož dokáže prostřelit i vestu třídy IV s kovovou či keramickou vložkou.

Izraelská zbrojovka IWI představila novou lehkou útočnou pušku ARAD, která se zařazuje do širokého spektra „klonů“ pušky M4. Tato novinka vyniká zejména nízkou hmotností (2,85 kg) a modularitou, protože je k dispozici v rážích 5,56x45 mm a 7,62x35 mm (.300 Blackout) a se dvěma délkami hlavně (292 a 368 mm). Plánují se také verze s délkou hlavně 491 a 508 mm a provedení pro jiné ráže. Výrobce zdůrazňuje víceúčelovost zbraně, která se hodí pro klasické i městské bojiště a také pro řadové i speciální jednotky.

Společnost SAN prezentovala elektrohydraulické zařízení Tactical Breaching Kit, které slouží k vyrážení dveří. Podobné prostředky obvykle používají výbušný či mechanický princip, kvůli čemuž jsou hlučné a ohrožují osoby za dveřmi, TBK však tyto slabiny nemá. Dvě baterie stačí na celkem 50 cyklů činnosti. TBK váží cca 3,4 kg a lze k němu připojit různé druhy beranidel, páčidel, otvíráků, roztahovačů, řezačů a magnetů.

Pozemní čtyřkolový robot DOGO od izraelské značky General Robotics už si pořídilo několik protiteroristických a dalších zvláštních jednotek (více v č. 7/2017). Na DSEI byla představena zdokonalená obměna DOGO Mark II, jež má mj. rychlejší interface Point & Shoot a upravené nárazníky ke snazšímu překonávání překážek. Rozšířily se také nesmrtící kapacity, které nově zahrnují i pepřový sprej a zábleskové oslepující zařízení.

Druhou novinkou od značky General Robotics byla dálkově řízená zbraňová stanice Pitbull-3, která je optimalizována proti dronům. Váží okolo 70 kg a je řešena jako kompaktní modulární systém, jenž může mít různé radary schopné zachytit drony na dálku až 5 km. Ke zneškodnění dronů lze použít jak „soft-kill“ nástroje, tzn. směrové rušiče ovládacích a navigačních signálů, tak „hard-kill“ přístup čili palnou zbraň. Řídicí systém zaručuje zničení pohybujícího se dronu na dálku 500 m a vznášejícího se na dálku až 800 m.

Firma FN vystavila i zařízení Ballistic Calculator, které spojuje funkci laserového zaměřovače a balistického počítače. Laserový zářič může pracovat ve viditelné a infračervené části spektra a dovede sloužit též jako značkovač pro navádění zbraní. Balistický počítač provádí výpočty a na OLED displeji zobrazuje optimální úhel zaměření či jiné žádané informace. Samozřejmostí je i snadné uchycení ke zbrani a přenos dat pomocí technologií Bluetooth či RS232. FN uvádí, že jde o nejmenší zařízení této kategorie na trhu.

Mezi úspěšné produkty značky FN Herstal se řadí simulátor FN Expert, jenž slouží pro výcvik přesné střelby. Na DSEI 2019 byl vystaven s novou verzí software, která nabízí více intuitivní ovládání a další funkce, mj. rychlé shrnutí výsledků, vložení komentářů či generování výstupů ve formátu PDF. Vedle počítačů se systémem Windows lze nyní pro ovládání využívat rovněž tablety nebo mobilní telefony se systémem Android.
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