IDET 2009

Již podesáté byly otevřeny brány brněnského výstaviště, aby přivítaly návštěvníky prestižního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Jubilejní ročník se navíc konal v roce, kdy si připomínáme 10 let České republiky v NATO a současně 60 let existence této organizace. Na charakteru veletrhu se sice zřetelně projevil soudobý trend komplexního chápání bezpečnosti, ale i přesto IDET 2009 nabízel převážně vojenskou techniku.

Desátý ročník mezinárodní výstavy obranné a bezpečnostní techniky IDET se konal ve dnech 5.–7. května 2009. V pětici pavilonů a na přilehlých volných plochách vystavovalo okolo 350 firem ze 27 zemí světa. Výstavy se zúčastnili také četní političtí i vojenští představitelé České republiky i členských zemí NATO a oficiální delegace ze 26 států. Branami výstaviště prošlo téměř 30 000 návštěvníků, oficiálních hostů a akreditovaných novinářů. IDET byl již tradičně doprovázen sérií konferencí na téma vojenství a bezpečnostní politiky a terénní polygon (jenž oslavil 20 let fungování) nabízel dynamické ukázky kolové techniky.

Světové premiéry v Brně
Mezi kategorie techniky, které bývají na veletrhu IDET vždy silně zastoupeny, se nepochybně řadí kolová obrněná vozidla. A právě v tomto sektoru se letos v Brně konaly hned dvě světové premiéry. Italská firma IVECO předvedla obrněný transportér nové generace SUPERAV 8×8, u něhož se klade důraz na pancéřovou ochranu, průchodnost terénem a schopnost plavby (více se o tomto vozidle dočtete v minulém ATM). Podle informací zástupce firmy by se mělo nové vozidlo objevit na světovém trhu v příštím roce. Druhou letošní novinkou byl obrněný terénní vůz BAE Systems RG-31 MK5 LHM, jehož jen několik týdnů existující prototyp byl k vidění na polygonu. Předchozí verze RG-31 se soustředily zejména na zvyšování odolnosti, což mělo samozřejmě za následek nárůst hmotnosti; MK5 LHM (Light High Mobility) jde do jisté míry proti tomuto trendu a více se orientuje na pohyblivost. Při celkové hmotnosti 12,5 tuny (z toho užitečné zatížení činí 2 tuny) má měrný výkon 17,9 kW/t a jezdí rychlostí přes 120 km/h. Jeho balistická ochrana podle standardu STANAG 4569 odpovídá úrovni 2, zatímco odolnost proti minám odpovídá úrovni 3A pod koly a 2B pod korbou. Značka BAE Systems představila také vozidlo RG-32M v barvách slovenské armády, která již koupila osm kusů jako nosiče mobilní krátkovlnné stanice komunikačního systému MOKYS.

Noví obrněnci Armády ČR
Velkou pozornost mezi kolovými obrněnci pochopitelně budily tři nové typy vozidel zařazené do výzbroje Armády ČR. Na prvním místě to byl osmikolový transportér Pandur II, který jeho dodavatel General Dynamics Land Systems vystavil už s českými znaky. Na stánku domácího partnera (VOP-025 Nový Jičín) se nalézala i „holá“ korba transportéru, zatímco firma E-COM ze Slavkova prezentovala simulátory pro střelce i řidiče transportérů. Dalšími dvěma obrněnci zavedenými ve službě u našich ozbrojených sil byly obrněné terénní automobily KMW Dingo 2 a IVECO LMV. Příslušní výrobci vystavovali obě vozidla s „evropským“ zeleným nátěrem, zatímco v expozici českých ozbrojených sil mohli návštěvníci vidět tyto obrněnce v „pískové“ barvě pro nasazení v Afghánistánu. Rozsáhlý stánek italské automobilky IVECO nabízel ještě tři jiné vozy: Především to byl další exemplář typu LMV, avšak tentokrát v provedení Chassis Cab, což je „prázdný“ podvozek s řidičskou kabinou. Proti základní uzavřené verzi má rozvor prodloužený z 3230 na 3530 mm a zvládne užitečné zatížení až 2,7 tuny. Vedle toho se ukázal lehký osobní terénní automobil Massif a konečně taktický nákladní vůz M170.33WM 4×4, na jehož kabině byla instalována souprava pancéřování. Typ je nabízen se třemi různými rozvory a může přepravit náklad o hmotnosti až sedmi tun.

Automobily všeho druhu
Vojenská nákladní vozidla samozřejmě nevystavovali jen Italové. Ve stánku společnosti Croy na volné ploše stálo několik automobilů německé firmy Mercedes-Benz. Vedle vozidel dobře známých sérií Gelände a Unimog byl premiérově k vidění i těžký terénní nákladní vůz Zetros 1833A, dvounápravové vozidlo navržené pro ty nejextrémnější terénní, klimatické a operační podmínky. S motorem o výkonu 240 kW uveze zátěž 9000 kg a lze je přepravovat v letadlech C-130 Hercules. Expozice nadnárodní korporace General Dynamics Land Systems zahrnovala nejen transportér Pandur II, ale rovněž dva menší pancéřované vozy Eagle IV 4×4 a Duro IIIP 6×6. Úspěšná značka SVOS z Přelouče se letos chlubila svými obrněnými úpravami terénních vozidel Toyota Land Cruiser. Na výstavě samozřejmě nesměla chybět kopřivnická Tatra, jejíž expozice byla sice poněkud skromnější než na předcházejících ročnících, přesto však nabízela dva zajímavé automobily. Jak se dalo očekávat, prvním byl střední terénní nákladní vůz T810, jehož vzhled nepřipouštěl pochybnosti o náročných terénních zkouškách, zatímco druhým byl těžký typ T815-7 8×8 s motorem Cummins a nosností 24 300 kg. Mnohem větší počet vozidel z Kopřivnice ale obsahovala expozice Armády ČR. Vedle několika nástaveb na šasi T815-7 to byly i dva vozy T810 s pancéřovanou kabinou od firmy SVOS a „pouštní“ kamufláží. A velké lákadlo pro návštěvníky rozhodně představovala také Tatra T815-7 ozbrojených sil Slovenské republiky, která byla opatřena digitální kamufláží.

Expozice české armády
Ze všech vozidel značky Tatra však budil snad největší pozornost exemplář vystavený v sekci Vojenské policie Armády ČR. Šlo totiž o jedno z proslavených doprovodných vozidel zvláštní operační skupiny (SOG) vyrobených speciálně pro nasazení v Afghánistánu. Přestavěná Tatra T815 4×4 je vybavena pancířem, lafetami pro kulomety ráže 7,62 mm a 12,7 mm a samočinné granátomety ráže 40 mm, řadou úprav pro specifické afghánské podmínky a navíc už bezmála kultovním nápisem „Tatra nezná Talibratra“. Druhým „afghánským“ automobilem umístěným v expozici Vojenské policie byla upravená Toyota Hilux (více o obou typech v ATM 2/2008). 43. výsadkový mechanizovaný prapor předvedl mj. dvojici automobilů Land Rover Defender; vedle již známé verze 110 Cowboy to byla i úplně nová varianta 130 Caiman, kterou vyvinuly firmy AMT Defense a SVOS. Má výkonnější motor, vyšší odolnost, nové lafety pro výzbroj a dlouhou řadu nenápadných, ale důležitých modifikací. Celkem by mělo být vyrobeno 79 kusů. Na volné ploše stály mj. ukázky techniky českých ženistů, včetně militarizovaných stavebních strojů značek Caterpillar a JCB. Velký zájem budil též nový vyprošťovací tank VT-72M4 CZ, který je určen pro technickou podporu tanků T-72M4 CZ. Jeho naviják vyvine tažnou sílu 300 kN a jeřáb uzvedne 19 tun, tedy i kompletní věž T-72.

Protivzdušná obrana
25. protiletadlová raketová brigáda samozřejmě vystavila systém 2K12 Kub, jehož součástí už jsou také nové digitalizované radiolokátory SURN CZ (více v minulém čísle ATM). Začíná se však řešit i otázka řízených střel; jednou z často diskutovaných možností je integrace typu Sea Sparrow, nabízeného americkou značkou Raytheon. Do výbavy české protivzdušné obrany se má dostat rovněž nový bezpilotní terčový letounek HAES 400 od společností Hacker Model a Evolving Systems Consulting. Tento levný, ale technicky pokročilý prostředek má disponovat také např. vrhači klamných cílů. Protivzdušná obrana hrála důležitou roli i ve stánku izraelské zbrojovky Rafael. Kromě známého protiletadlového komplexu SPYDER prezentovali Izraelci protiraketové systémy Iron Dome a David’s Sling. První z nich je vyvinut speciálně pro ničení malých dělostřeleckých raket, které proti židovskému státu vypouštějí teroristé, zatímco druhý (vyvíjený ve spolupráci s firmou Raytheon) může pomocí střel Stunner zneškodňovat veškeré dělostřelecké rakety, taktické balistické rakety a střely s plochou dráhou letu. Svoje příspěvky do oboru protivzdušné obrany přivezla i německá zbrojovka Diehl BGT Defence. Její komplet IRIS-T SLS je postaven na původně leteckých střelách IRIS-T (ty jsou použity bez jakýchkoli změn), kdežto výkonnější varianta IRIS-T SLM středního dosahu (cca 30 km) bude odpalovat modifikované střely se silnějším raketovým motorem.

Roboti vzdušní i pozemní
Další bohatě zastoupenou oblastí techniky byly prostředky bez osádky. Na prvním místě musí být uveden vrtulník HEROS (Helicopter Robotic System) české firmy Track System. Jedná se o víceúčelový bezpilotní stroj, jenž může sloužit mj. jako průzkumný, komunikační, nákladní, jeřábový nebo rušící. Unese užitečné vybavení o váze 120 kg, dosahuje rychlosti až 180 km/h, jeho operační dosah činí 250 km a vytrvalost 4 hodiny. Nadnárodní korporace EADS přivezla zajímavý projekt Advanced UAV System, což má být strategický průzkumný letoun se dvěma proudovými motory; tvarově sice trochu připomíná americký Global Hawk, ale svými výkony by se měl přibližovat spíše typu Predator. Izraelská značka Elbit (u nás zastoupená společností MPI Group) vystavila modernizovaný taktický letoun Skylark II, jehož původní verze Skylark I je mj. ve výzbroji slovenské armády. Mezi pozemními roboty byl asi nejdůležitější novinkou kolový typ Orpheus-AC od VOP 026 Šternberk určený pro radiační a chemický průzkum. Ale nejsou to zdaleka jen soukromé firmy, kdo vyvíjí prostředky bez osádky. Univerzita obrany se pochlubila hned třemi typy tohoto druhu: dálkově ovládanou „čtyřkolkou“, malým vrtulníkem Black Spirit a konečně samokřídlem TCX-A1.

Dálkově řízená střeliště
Rozsáhlá byla také nabídka dálkově ovládaných střelišť (v české terminologii se pro ně začíná používat pojem „zbraňové stanice“), z nichž mnohá známe i z vozidel české armády. Izraelská firma Rafael nabízela typ Samson RCWS (instalovaný na transportéru Pandur II) i jeho menší příbuzné rodiny Mini-Samson. Zajímavým exponátem byl obrněný vůz Panhard VBL nesoucí systém Mini-Samson propojený s detektorem odstřelovačů SpotLite. Ve stánku značky Rafael se objevil i systém aktivní ochrany vozidel Trophy. Norský Kongsberg dle očekávání vystavil několik variant zbraňové stanice Protector, jejíž verzí M151 jsou vyzbrojeny např. automobily IVECO LMV. Německá značka KMW dovezla nové modifikace střeliště FLW, které by měly zvýšit palebnou sílu obrněnců Dingo 2; nyní mají pouze 7,62mm kulomety, avšak zanedlouho mají získat schopnost používat také 12,7mm kulomety a 40mm granátomety. Britsko-švédský Lemur od firmy BAE Systems Bofors AB se pro změnu objevil na novém obrněnci slovenské armády BAE RG-32M. Do sektoru dálkově ovládaných zbraňových stanic už ovšem pronikají i české firmy. Mezi novinkami z VOP 026 Šternberk přitahovalo pozornost střeliště ZSRD07, jehož výzbroj tvoří 7,62mm kulomet PKT a šest 81mm dýmových granátometů. (Podrobnosti o tomto prostředku najdete v příloze minulého čísla ATM).

Nové pěchotní zbraně
Jeden z nejvíce „obležených“ stánků patřil České zbrojovce, která představila sadu moderních služebních zbraní pro ozbrojené síly či sbory. Nejmenšími byly 9mm poloautomatické pistole CZ 75 SP-01 Phantom a CZ 75 P-07 Duty. Druhá z nich se vyznačuje polymerovým rámem a novým spoušťovým mechanismem. Pozoruhodnou konstrukcí je nová „zbraň osobní ochrany“ (PDW, Personal Defence Weapon) Skorpion Evo III ráže 9 mm, která ale legendární samopal vz. 61 Škorpion připomíná už jen dosti vzdáleně. Novinkou mezi puškami pro odstřelovače je typ CZ 750 S1 M1 ráže 7,62 mm. Avšak vůbec nejočekávanější byla samozřejmě nová útočná puška CZ S 805 ráže 5,56 či 7,62 mm, jež by výhledově mohla nahradit samopal vz. 58. Právě zejména pro tuto novou zbraň vyvinula přerovská Meopta sadu optických přístrojů, sestávající z kolimátoru a denních i nočních dalekohledů. (Více o všech novinkách z České zbrojovky i o přístrojích zn. Meopta se dočtete v příloze minulého ATM.) Veliký zájem odborníků vzbudila též značka Zeveta Ammunition, jež vyrobila bezzákluzovou zbraň RPG-75-TB; jde o obměnu jednorázové protitankové zbraně RPG-75, jež je vhodná pro boj proti terorismu, protože místo kumulativní nálože má termobarickou hlavici proti „měkkým“ cílům (tato zbraň bude popsána v samostatném materiálu). Mezi zahraničními novinkami v oboru palných zbraní lze uvést mj. švýcarskou skládací odstřelovačskou pušku Brügger & Thomet APR338, která byla odvozena od francouzské zbraně PGM a střílí municí .338 Lapua Magnum.

Senzory a osobní ochrana
Expozici proslulé pardubické společnosti ERA dominoval pasivní sledovací systém Věra-NG, který reprezentuje již pátou generaci těchto pozoruhodných senzorů. Disponuje novou anténní jednotkou UMM (Unified Military Module), dálkovým ovládáním, stavebnicovou strukturou, širším frekvenčním rozsahem, novým programovým vybavením a možností integrace i jiných systémů (více v příloze minulého ATM). V nabídce firmy ERA figurují i komplexy pro řízení civilního letového provozu (MSS) a nejnověji pasivní prostředek pro sledování vozidel Squid. Další novinkou (a do značné míry také unikátem) českého původu je přenosný širokopásmový radiolokátor ReTWis od firmy Retia. Dokáže zjistit člověka za až 20 cm silnou zdí na základě detekce drobných pohybů doprovázejících životní funkce, tj. zejména dýchání a tlukotu srdce. Značky SAAB, Lockheed Martin a EADS představily makety svých radarů pro protivzdušnou obranu. Vedle zbraní a senzorů se na veletrhu objevila široká škála prostředků osobní výstroje a ochrany. Např. společnost S.P.M. Liberec se představila se systémem vest, opasků, popruhů, batohů a nosičů pro „vojáka třetího tisíciletí“. V oboru osobní ochrany zaujala mj. nizozemská firma DSM Dyneema, jež vytvořila neobyčejně odolné polyetylenové vlákno vhodné zejména k výrobě neprůstřelných vest, přileb a panelů. Při srovnání s běžně používanými aramidovými vlákny vykazuje při stejné hmotnosti o 40 % vyšší odolnost.

Komplexní pojetí bezpečnosti
Jak už bylo zmíněno v úvodu, letošní IDET byl charakteristický zejména důrazem na „široké“ pojetí bezpečnosti. Pavilon Z  „obsadilo“ Ministerstvo vnitra ČR, resp. Integrovaný záchranný systém, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR, které představily svou nejnovější techniku, např. malé pásové vozidlo ruské výroby GAZ-3409 Bobr (více v ATM 4/2009). Jak ozbrojené síly, tak policisté a hasiči by mohli efektivně využít výkonná ultralehká letadla, která na volné ploše představil jeden z jejich významných výrobů, česká firma UL-JIH. Jednalo se o letouny Fascination F100 a Evolution. Mohly by se uplatnit např. při monitorování požárů či dopravní situace, kdežto armáda by je měla využít jako cvičné, spojovací nebo zdravotnické (Evolution je schopen přepravit i zraněnou osobu). Posun veletrhu IDET směrem ke komplexnímu pojetí bezpečnosti dokládá také skutečnost, že už od minulého ročníku (2007) je standardní součástí expozice také projekt Ochrana před povodněmi Brno, o němž se maximálně pozitivně vyjádřil i generál US Army Robert Crear z New Orleans. Zmíněné rozšířené chápání bezpečnosti však bude ještě viditelnější za dva roky: Ve dnech 4.–6. května 2011 se totiž v Brně bude konat jak mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2011, tak i dva veletrhy požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS a ISET.
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