IDET 2005: Zbraně pro profesionály

Přesně 26 386 návštěvníků prošlo branami brněnského veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2005, aby zhlédli stánky 288 firem z 26 zemí. Největší výstavní plochu však nezabraly komerční firmy, nýbrž expozice Armády České republiky.

Brněnský IDET patří k nejprestižnějším zbrojním veletrhům na světě, což dokládá i fakt, že rovných 50 % vystavovatelů pocházelo ze zahraničí. Avšak stejně jako v minulých letech se tuzemské i zahraniční firmy soustředily především na výběrová řízení pro Armádu České republiky, která se letos poprvé představila jako plně profesionální síla.

Premiérová Tatra R 210
Hned u vstupu do prostorů veletrhu se nacházel stánek Tatry Kopřivnice, která je součástí americké korporace Terex. Hlavní díl pozornosti patřil automobilu Tatra R 210.12 6×6 ATS (Automobil Terénní Střední), který má být nástupcem Pragy V3S. ATS vychází z typu ROSS, ale kabina a motor jsou výrobky francouzského Renaultu. Vozidlu ATS byla udělena Zlatá prestižní cena v oboru Automobilní technika; AČR má zájem o cca 1000 kusů a dodávky by mohly začít již příští rok. Neobvykle vyhlížel vůz Tatra 815‑7BOR42 4×4 se zcela novou kabinou usnadňující transport vzduchem. Vozidlo nyní prochází náročnými zkouškami, což na něm bylo skutečně vidět. (Vojenským automobilům Tatra se budeme věnovat v některém z příštích čísel ATM.) Podvozek Tatra využívá také topografický systém MPDPZ (Mobilní pracoviště pro dálkový průzkum Země) od firem CCE Praha, INTV a KAR‑BOX, oceněný jako Nejzajímavější exponát.
Z českého leteckého průmyslu zaujal hlavně společný stánek firem Aero Vodochody a E‑COM Slavkov, jež společně vyvinuly trenažér L159 AGBTS (Advanced Ground‑Based Training System). Výsledný cvičný komplex (letoun L159B Albatros II, trenažér AGBTS, logistická podpora a zařízení pro debriefing) obdržel Zlatou prestižní cenu v oboru Letecká technika. Třetí Zlatá prestižní cena (obor Zbraně a munice) byla předána České zbrojovce Uherský Brod za 9mm pistole CZ 75 D Compact a CZ 75 SP‑01 Tactical. Mezi domácími účastníky si zaslouží zmínku ještě společnost Excalibur, která prodává vyřazený vojenský materiál včetně tanků T‑72 nebo samohybných houfnic Dana.

Transportéry: Pandur vs. Patria
Ze zahraničních výrobků budila největší zájem dvě vozidla, která se zúčastní výběrového řízení AČR na 243 kolových obrněných transportérů, tedy finský typ Patria AMV a rakouský Steyr‑Daimler‑Puch Pandur II. U obou se zdůrazňuje mobilita, odolnost a možnost instalace různých věží a nástaveb. Patria i Steyr oznámily, že počítají s montáží transportérů v Česku; Steyr už uzavřel smlouvu s VOP 025 Nový Jičín (obě firmy měly dokonce společný stánek) a Patria jedná o spolupráci s kopřivnickou Tatrou.
Původně se počítalo i s účastí švýcarského typu MOWAG Piranha III, ale firma General Dynamics Land Systems (která vlastní Steyr i MOWAG) rozhodla, že do konkurzu vyšle jen jeden „svůj“ typ. MOWAG se proto soustředil na propagaci obrněného terénního vozidla Eagle IV 4×4. Tato kategorie techniky byla letos zastoupena velice silně, což jistě souvisí s bojem proti terorismu. Kromě Eagle IV byl prezentován např. americký AM HMMWV, izraelský Rafael Wolf, německý KMW Dingo 2, italské L.T.V. SCAM a Iveco LMV nebo pancéřová auta firmy SVOS Přelouč. Slovenský Kerametal nabízel policejní verzi svého obrněnce Aligator 4×4, o němž údajně uvažuje Policie hlavního města Prahy.
IDET hostil i tři severoevropské firmy, pro jejichž nabídky se Česko nedávno rozhodlo, a to britský podnik BAE Systems (letoun JAS‑39 Gripen) a švédské firmy Ericsson Microwave Systems (dělostřelecký radar ARTHUR) a Saab Bofors Dynamics (protiletadlový komplet RBS 70). Oproti minulým ročníkům se značně zvětšil stánek izraelské firmy Rafael, kde bylo k vidění mj. průzkumné a zaměřovací vozidlo Stalker II nebo mobilní protiletadlový systém SPYDER s původně leteckými střelami Python 5 a Derby. Na veletrhu se objevily i další dva podobné komplety, a to americký Raytheon SL‑AMRAAM a evropský IRIS‑T SL uvedený německou zbrojovkou Diehl.

Armáda ČR obsadila pavilon Z
Největší prostor na veletrhu IDET 2005 ovšem patřil Ministerstvu obrany ČR, neboť AČR zabrala téměř celý pavilon Z a velkou část volné plochy. AČR se vůbec poprvé prezentovala jako plně profesionální síla a její expozici jasně dominovaly jednotky Velitelství společných sil. Uprostřed pavilonu stál přijímač pasivního systému Věra‑S/M (ATM 7/2004) a kolem něj byly rozmístěny stánky jednotlivých vojenských útvarů.
Pozemní síly zastupovala 4. brigáda rychlého nasazení, mechanizované a dělostřelecké síly a 102. průzkumný prapor z Prostějova, který vystavil moderní prostředky pro průzkum a pozorování, např. bezpilotní letoun Sojka III, radarový komplet Sněžka a pozorovací systém LOS (oba na podvozku BVP‑2). Ze vzdušných sil se představilo taktické letectvo z Čáslavi, vrtulníkové letectvo z Přerova a strakonická 25. protiletadlová raketová brigáda, jejíž expozici vévodila šestimetrová řízená střela Kub.
Velká část pavilonu patřila ženistům. Ti přivezli celou řadu zajímavých typů techniky, jež však nejsou veřejnosti příliš známé, jako např. motorový člun Veronika, minový vrhač MV‑3, slovenský odminovací robot Božena nebo manipulační robot Teodor. Populární 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce předvedla vybavení pro detekci a likvidaci ZHN, mj. automobil Land Rover 130 BIO. Ve stánku armády Slovenska byl umístěn nový robot Božena 4 a ženijní verze vozidla Aligator.
Podle reakcí zástupců zahraničních firem lze soudit, že expozice AČR splnila svůj účel na výbornou. Naše armáda se představila jako nevelká, ale vysoce efektivní síla, která disponuje specializovanými útvary na světové úrovni. Zahraniční společnosti berou AČR jako vážného a náročného zákazníka a mají zájem dodávat jí moderní zbraně, aby mohla projít transformací a ještě lépe plnit své závazky v rámci NATO. V tomto duchu se jistě ponese i příští ročník veletrhu IDET, který se bude konat v roce 2007.
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