IDET 2003: Armáda má z čeho vybírat

Kvůli rizikům spojeným s konfliktem v Iráku zrušila řada firem účast na výstavě IDEX ve Spojených arabských emirátech, takže se očekávalo, že letošní ročník veletrhu v Brně bude jaksi více „světový“. Částečně tomu tak bylo, ale přece jen se ukázalo, že IDET 2003 bude zajímat zvláště ty výrobce, kteří se ucházejí o dodávky pro Armádu České republiky.

Jedním z prioritních programů je zavedení nástupce kolového transportéru OT-64. Vypsání výběrového řízení na jeho dodavatele se očekává letos na podzim. Návštěvníci mohli zhlédnout hned tři potenciální uchazeče, a to švýcarský MOWAG Piranha IIIC, rakouský Steyr Daimler‑Puch Pandur II a finský typ Patria AMV. Všechny tři jsou obojživelné, nabízejí více konfigurací podvozku (zpravidla 6×6 a 8×8) a celou řadu různých specializovaných nástaveb, velitelským vozidlem počínaje a stíhačem tanků konče.
V zájmu prosazení svého výrobku v zemích bývalého východního bloku navázali Rakušané partnerství se slovenskou firmou KONŠTRUKTA‑Defence, která bude pro Pandur dodávat věž s 30mm kanónem 2A42. MOWAG zase využívá své dlouholeté spolupráce s Vojenským opravárenským podnikem 026 ve Šternberku. Podle sdělení zástupce VOP‑026 je pravděpodobné, že v případě úspěchu by se „Piraňa“ vyráběla v České republice.

Novinky z Kopřivnice
Z domácích výrobců měla největší a nejpůsobivější expozici kopřivnická Tatra. Přestože se potýkala s určitými finančními problémy, jsou vyhlídky do budoucna poměrně dobré. Letos bude např. dokončena dodávka 1100 tahačů T815‑212NV45 pro armádu Indie a lze říci, že celá produkce plánovaná pro tento rok je pokrytá objednávkami.
Mimořádného úspěchu dosáhla česko‑americká společnost ATC, která vyhrála tendr na minimálně 1000 nákladních automobilů pro Izrael, z nichž bude letos dodáno asi 300. Podvozek a kabina jsou výrobkem Tatry, kdežto motor, převodovka a nástavby budou americké provenience. Automobily jsou proto někdy označovány jako Tatra Technology.
Na IDETu byl také představen projekt ANTS (automobil nákladní terénní střední). Tatra zakoupila dokumentaci zaniklé firmy ROSS a ve spolupráci s francouzským Renaultem vyvinula nový typ, který hodlá nabídnout jak AČR, tak zemím třetího světa. ANTS využívá podvozek na bázi osvědčené Pragy V3S, ovšem kabina, převodovka a motor splňující standard Euro III pocházejí z Francie.

České tradice pokračují
Na IDETu nemohly chybět ani další české výrobky, které mají ve světě dobrý zvuk. Aero Vodochody pochopitelně propagovalo lehké proudové letouny L159A ALCA a L159B Albatros II. Je vhodné připomenout, že L159B se dávají velké šance v konkurzu na pokračovací cvičný letoun pro Indii, kde v jeho prospěch lobbují Američané z Boeingu.
Pardubická společnost ERA přivezla pasivní radiotechnický pátrač VĚRA‑E, který je nástupcem známé TAMARY. Na rozdíl od ní udává polohu cíle ve třech rozměrech, což vyžaduje celkem čtyři přijímací stanice (TAMARA fungovala v trojici). Pokládá se prakticky za jisté, že VĚRA‑E se zúčastní výběrového řízení na pasivní sledovací systém pro NATO.
Návštěvníci mohli obdivovat i novou verzi bezpilotního průzkumného letounu Sojka III. V české armádě je systém Sojka založen na nákladních automobilech Tatra 815, ale společnost Mercedes‑Benz má velký zájem o nahrazení těchto vozidel svým typem Unimog. Tatra se totiž pro tento účel zdá být poněkud předimenzovaná, což ATM potvrdili i zástupci armády.
Zbrojovka Uherský Brod přivezla na IDET 2003 dvě novinky. Nápadnější byla ostřelovačská puška CZ 527 Carbine, s níž čeští reprezentanti získali třetí místo na nedávném mistrovství ostřelovačů v Maďarsku. Druhou novinkou je subkompaktní obranná pistole CZ 2075 RAMI, určená převážně pro americký trh. Bude se vyrábět ve dvou rážích (9 mm Luger a .40 S&W) a na trhu se objeví ve druhé polovině letošního roku.
Živo bylo také kolem expozice Strojíren Tatra Praha, které vyvíjejí kolový obrněný transportér ZUBR, u něhož je kladen důraz na vysokou odolnost proti zemním minám. Podle informací, které ATM získal, je srovnatelná s jihoafrickými vozidly, jejichž úroveň ochrany se stala ve světě dobře známou (z tohoto důvodu je užívají i síly OSN).

Co nabízejí Seveřané?
Mezi významné programy AČR náleží také modernizace bitevních vrtulníků Mi‑24, která bude realizována ve spolupráci se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Upgrade by se týkal zejména avioniky, zaměřovacích a navigačních systémů. Jedním ze zájemců je britská společnost BAE Systems, jejíž návrh obsahuje mj. infračervené čidlo FLIR 3. generace, kompletní soustavu obrany proti řízeným střelám, a v případě zájmu dokonce i malý radiolokátor. BAE také představila nový systém identifikace přítel-nepřítel IFF MK XII, který může být umístěn prakticky na jakékoli vzdušné, pozemní i námořní platformě.
Stánku švédské zbrojovky Saab Bofors Dynamics dominoval přenosný protiletadlový komplet RBS 70 s novou střelou BOLIDE. Ta není naváděna jako většina typů této kategorie infračerveně, nýbrž letí ve virtuálním „kanálu“ vytvořeném laserovým paprskem. Saab hodlá nabídnout RBS 70 české armádě jako náhradu kompletů 9M32 Strela‑2 a 9M36 Strela‑3. Z provedených srovnávacích zkoušek vyplynulo, že laserem naváděné střely mají pravděpodobnost zásahu blížící se 100 %, zatímco infračervené nejvýše 30 %.
Druhý skandinávský gigant, Ericsson Microwave Systems, nabízel celou škálu různých radiolokátorů. Velký zájem budil zejména mobilní ARTHUR (Artillery Hunting Radar), první typ svého druhu zavedený do služby. Jeho úkolem je určování pozic nepřátelského dělostřelectva na základě sledování trajektorií vypálených střel.

Aligátoři od východních sousedů
Mimořádně silně byly letos zastoupeny firmy ze Slovenska. Kerametal představil odminovací ženijní verzi obrněného vozidla Aligator 4×4, jejíž rozměrný detektor zachytí kovy v hloubce až jednoho metru. Samozřejmostí je terminál GPS, databáze min, automatické zastavení, značkování prohledaného prostoru, ochrana posádky proti chemickému zamoření atd.
Firma DMD Trade z Trenčína přijela do Brna s vozidlem AMV 4×4, které je postaveno na bázi Aligatoru, ale odlišuje se mj. výkonnějším motorem a silnějším pancířem (6 mm proti 4 mm). Zatím ve formě modelu byla prezentována šestikolová verze Aligator 6×6 DM.
Na stánku ZTS‑Špeciál z Dubnice nad Váhom měli návštěvníci možnost prohlédnout si dvě novinky. První z nich byla HIMALAYA, 155mm houfnice na pásovém podvozku, druhou pak byl univerzální věžový komplet COBRA. Starší produkci zastupoval např. tank T‑72 M2 MODERNA a 155mm kolová samohybná houfnice ZUZANA 2000, kterou v současnosti testuje za polárním kruhem finská armáda.
Ze slovenské techniky si zaslouží zmínku ještě dělostřelecký raketomet RM‑70 MORAK. Jeho maketa se objevila již na IDETu 2001, ale až letos byl k vidění ve své skutečné podobě. RM‑70 je společným projektem již zmíněné společnosti KONŠTRUKTA‑Defence a německé zbrojovky Diehl Munitionssysteme. Modulární závěs umožňuje používat jak raketnici pro 28 raket ráže 122 mm, tak kontejner MLRS s šesti 227mm raketami. MORAK prochází zkouškami u slovenské armády, která si předběžně objednala čtyři kusy.

Smrtící kovový déšť
V posledních letech lze pozorovat opětovný nárůst zájmu o kanónové systémy protivzdušné obrany, které představují nepříliš nákladný, ale ve spojení se střeleckými radiolokátory vysoce účinný prostředek boje s letadly a řízenými střelami v malých výškách. K absolutní špičce tohoto oboru se řadí švýcarská zbrojovka Oerlikon Contraves, resp. její 35mm revolverový kanón s kadencí 1000 ran/min.
Tato zbraň může střílet principiálně novou municí typu AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), která obsahuje výmetnou nálož a 152 wolframových projektilů. Zapalovač každé jednotlivé střely je naprogramován během průletu hlavní (!) a v malé vzdálenosti od cíle dojde k řízené explozi, která vymete projektily směrem k cíli. Není asi příliš obtížné si představit, jaký zničující efekt bude mít dávka nábojů AHEAD například proti střele s plochou dráhou letu.

Překvapení z Izraele
Zajímavé objevy přinesla nenápadná expozice izraelské zbrojovky Rafael. Oficiální novinkou byl letecký průzkumný kontejner RecceLite, který se vyznačuje vysokou rozlišovací schopností. Podle informací výrobce činí při přeletu ve výšce 6000 m pouhých 15 cm! Na stánku nemohly chybět ani protitankové řízené střely skupiny Spike, o nichž se velmi vážně uvažuje i pro české ozbrojené síly.
Vynikající vztahy ATM se zástupci Rafaelu navíc umožnily přístup k informacím, které budou oficiálně uvolněny až na červnové výstavě Eurosatory v Paříži. Obě zjištění se týkají střel vzduch-vzduch Python‑4 a Derby (viz ATM 10/2001). Střela Derby s aktivním radarovým naváděním se dočká úpravy na pozemní systém protivzdušné obrany, v němž budou čtyři tyto střely umístěny na známém automobilu HMMWV. Druhou informací je potvrzení zvěstí o vývoji nové rakety krátkého dosahu, o níž se dříve mluvilo jako o Python‑5. Oficiální název bude zřejmě znít Improved Python‑4 nebo Python‑4M. Od stávající verze se liší zcela novou soustavou elektroniky a čidlem, které sleduje nejen infračervenou, ale i viditelnou část spektra.

Vidět a nebýt viděn
Závěrem ještě ke dvěma českým novinkám v oblasti průzkumných a pozorovacích systémů. VTÚVM ze Slavičína představil SOS (Sophisticated Observation System), což je terénní senzorová jednotka řízená na dálku přes optický kabel. Standardně je vybavena CCD kamerou, infračervenou kamerou, dálkoměrem, přijímačem GPS, kompasem a geofonem, ale na přání ji lze doplnit nejen celou řadou dalších senzorů, ale dokonce i lehkou výzbrojí.
Skutečným světovým unikátem je ale druhý premiérový systém, a to Optoelektronický dálkoměr (OED). Současné dálkoměry fungují vesměs na principu odraženého laserového paprsku, což s sebou nese některé nevýhody, zejména snadnou zjistitelnost polohy zařízení. Oproti tomu OED využívá dvojici kamer s vysokým rozlišením, jejichž obrazy jsou zpracovávány výkonným počítačem. Ten analyzuje vzájemné posunutí obrazu z obou zdrojů a podle tzv. dálkoměrného trojúhelníku pak vypočítá vzdálenost cíle.
OED je zcela pasivní, a tedy nezjistitelný prostředek. Kromě toho může provádět dvě až čtyři měření za sekundu, kdežto laserové dálkoměry potřebují na jeden cyklus asi šest sekund. Optoelektronický dálkoměr byl vyvinut společnostmi Z.L.D. a Oprox Brno ve spolupráci s Vojenskou akademií v Brně a zcela zaslouženě obdržel mimořádnou cenu časopisu IDET News za Nejzajímavější exponát.
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