IDET 2011

Květen v lichém roce již tradičně představuje období, kdy na výstavišti v Brně probíhá veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET. Letošní jedenáctý ročník byl navíc premiérově spojen s výstavou požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET, což odráželo soudobý trend prolínání různých složek bezpečnosti.

Veletrh IDET 2011 byl z několika důvodů zřetelně menší než předešlé ročníky, zejména co se týká účasti ze zahraničí, přesto se však zúčastnilo celkem 369 firem z 26 zemí. Většinu ovšem přece jen tvořily společnosti domácí, což samozřejmě podpořilo výraznější prezentaci českého zbrojního průmyslu, který potvrdil svou rostoucí úroveň v mnoha oborech. Na veletrh zavítalo 21 oficiálních zahraničních delegací. V rámci doprovodného programu se konala mezinárodní konference CATE (Community, Army, Technology, Environment) a proběhla prezentace Bílé knihy o obraně. Na oba propojené veletrhy Integrovaného záchranného systému (tj. na IDET a PYROS/SET) celkem dorazilo přes 30 000 návštěvníků.

Premiéra obrněnce VEGA
Patrně největším lákadlem letošního ročníku bylo oficiální představení obrněného automobilu VEGA (Vehicle with Enhanced Ground performance and Armor protection), jenž byl vyroben úspěšnou přeloučskou značkou SVOS. Jedná se o první české vozidlo kategorie MRAP (Mine Resistant, Ambush Protected), tedy obrněnec s vysokou komplexní odolností vůči balistickým i výbušným hrozbám, kterým jsou armády vystaveny při expedičních operacích. Nejtěžší třída vozů MRAP není typově příliš bohatá, takže VEGA zajisté má velkou šanci se uplatnit. Vedle modulárně řešené ochrany (která může obsahovat nejen různě odolné pasivní pancéřování, ale též pancéřování dynamické a systém aktivní ochrany typu „hard-kill“) se VEGA může chlubit i v tomto sektoru opravdu výjimečnou terénní průchodností, za niž vděčí hlavně použití prvků z podvozků Tatra, zvláště unikátní konstrukce páteřového rámu s centrální trubkou. Nyní jsou vyrobeny tři prototypy, z nichž dva procházejí vojskovými zkouškami u zahraničních zájemců a třetí (ten, který byl vystaven) se má brzy přidat. Samozřejmě probíhají také jednání o testech v Armádě ČR, celkově se však program orientuje (přinejmenším v současné době) zejména na vývoz, o čemž ostatně vypovídá i fakt, že vystavený kus má pravostranné řízení. Výrobce také v grafické podobě prezentoval některé možné speciální varianty obrněnce, a sice průzkumnou, podpůrnou bojovou, sanitní, logistickou a policejní.

Česko-polský vyprošťovací Mamut
Jako obvykle měla jednu z největších expozic kopřivnická Tatra, která se tentokrát soustředila na propagaci modelové řady T815-7 s novou řidičskou budkou, jež značně usnadňuje dopravu vzduchem a může být vybavena i pancéřováním. Na stánku v pavilonu se nacházel čtyřkolový valníkový vůz s nosností 8500 kg a osmikolový hákový nakladač s užitečným zatížením okolo 18 000 kg, na jehož plošině byla uložena kontejnerová cisterna od německé společnosti WEW s objemem 10 m3. Další produkty kopřivnické automobilky pak byly umístěny na volné ploše, kde si bylo možné všimnout, jak se nová nízká kabina vozů série T815-7 postupně šíří i mimo vojenskou sféru, zejména do sektoru hasičských vozů (vesměs výrobků značky THT Polička), z nichž jeden demonstroval svou schopnost brodění do hloubky až 1,2 m. Na volné ploše stál i skutečně impozantní stroj, který získal zřejmě největší pozornost ze všech tatrovek. Jednalo se o těžký vyprošťovací speciál KWZT-1 Mamut, postavený na osmikolovém podvozku T815-7, který nese obrněnou kabinu (STANAG Level 2) a účelovou nástavbu od polské firmy Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak. O pohon se stará německý vznětový motor Deutz, který disponuje objemem 15 874 cm3 a produkuje výkon 440 kW. Jeřábové rameno uzvedne náklad o max. hmotnosti 12 tun. Vedle toho má vozidlo Mamut rovněž tři navijáky (a sice dva hlavní s tahem 24 tun a jeden pomocný s tahem dvou tun) a buldozerovou radlici; pracovní funkce se dají ovládat i dálkově po kabelu na vzdálenost až 60 m.

Pestrá nabídka automobilů
Ze zahraničních automobilů byly nejvíce zastoupeny vozy německé firmy Mercedes-Benz. Ty vystavil nejen jejich hlavní dovozce, jímž je společnost Croy, ale i další značky, jež se vesměs zabývají úpravami nebo produkcí speciálních nástaveb. Na stánku firmy Croy se objevil těžký nákladní vůz Mercedes-Benz Zetros 1833 4×4 (max. nosnost šest tun), střední Unimog U4000 (zatížení do tří tun) a konečně lehký terénní G-Wagon CDI. Společnost Dajbych zase přivezla šestikolovou terénní variantu užitkového automobilu Mercedes-Benz Sprinter, jež podstoupila úpravy u německé firmy Oberaigner. Opravdu dosti originálně pojala svou expozici slovenská společnost Stražan, která vyrábí speciální nástavby pro vozidla Mercedes-Benz. Jako novinku prezentovala cisternový vůz na podvozku Zetros 2733 6×6, který lze použít coby hasičský pro zvládání lesních požárů nebo jako vozidlo pro dopravu nebezpečných materiálů. Dvojúčelový charakter vozu s nádrží o objemu 8000 litrů byl ilustrován tím, že každá polovina byla natřena jinou barvou (levá pískovou a pravá červenou). Značka Stražan předvedla také terénní sanitku na podvozku Mercedes-Benz G 280 CDI. Největším exponátem stánku italské značky IVECO sice byl osmikolový cisternový vůz A410T WM Trekker s pancéřovanou kabinou, ale nejvíce zájmu přitáhlo nové vozidlo pro zvláštní síly LMV SF. Jde o odlehčenou (5100 kg) verzi typu LMV s otevřenou kabinou pro pět osob, trubkovým ochranným rámem a kruhovou lafetou, na niž lze instalovat kulomet či granátomet. Mezi vozidla pro speciální jednotky patří rovněž vůz HMT 400 od britské firmy Supacat. Toto univerzální vozidlo (v britské armádě nazývané také Jackal) dominovalo stánku dovozní společnosti MPI Group.

Arzenál firmy Excalibur Army
Největší expozici z komerčních subjektů měla značka Excalibur Army, jejíž činnosti už dávno nezahrnují jen nákup a prodej vyřazené vojenské techniky. To jednoznačně prokázala čtveřice modernizovaných bojových vozidel. Projekt nazvaný DANA-M1 CZ představuje modernizaci samohybné houfnice, jež obsahuje nový systém řízení palby s inerciální navigační jednotkou a balistickým počítačem a rovněž rekonstrukci pohonné soustavy a kabiny. Díky ní se podstatně zlepšuje rozhled z kabiny (DANA-M1 CZ má velká neprůstřelná okna a systém Blackout, tzn. osvětlení vnitřního prostoru kombinované se zatemněním vůči vnějšímu pozorování), rychlost na silnici, průchodnost v terénu i celková ovladatelnost. Druhým exponátem byl demonstrátor MGC-1, jenž ukázal potenciál modernizace bojového vozidla pěchoty BMP-1; na vystaveném obrněnci byly umístěny desky pasivního pancíře proti průbojným střelám (STANAG Level 4) a minám (STANAG Level 2), mřížová ochrana proti kumulativním hlavicím, soustava aktivní ochrany zádě vozidla a konečně modifikovaná věž, ve které je namísto 73mm kanonu usazený 14,5mm kulomet KPVT. Třetím exponátem byla další modernizace typu BMP-1, ale tentokrát s věží DVK-30 s 30mm automatickým kanonem CZ30, a čtvrtým byl raketomet RM-70, který prošel menšími úpravami zejména v oblasti komfortu osádky. A kromě toho značka Excalibur Army vystavila 7,62mm kulomet MG5 (jenž rozvíjí konstrukci slavného německého MG42) a vysoce odolný odpadkový koš o objemu 90 litrů, jehož pozoruhodná konstrukce má omezovat následky teroristických útoků na veřejných místech.

Program VOP-026 Šternberk
Silnou úlohu v českém zbrojním průmyslu potvrdil také podnik VOP-026 Šternberk, jenž jako obvykle představil velice pestrou škálu produktů. Stánku vévodil kolový transportér Pandur II v průzkumné verzi KBV-PZLOK, která nese blok pasivních senzorů SDPz (systém dálkového průzkumu), jenž zahrnuje mj. dvě televizní kamery, infračervenou kameru, laserový dálkoměr a širokopásmový detektor laserového ozáření a má možnost přenosu dat opticky nebo pomocí VF rádiových vln. Dalším exponátem byla sériová podoba dálkově ovládané zbraňové stanice ZSRD 07 s kulometem FN MAG, zamýšlená pro vozidla IVECO LMV české armády. Kromě toho se ve stánku VOP-026 objevil i 60mm minomet ANTOS-LR a dlouhá řada senzorových, komunikačních a informačních přístrojů, např. mobilní akustický detektor výstřelů, modul pro automatické monitorování chemické, biologické, radiační a meteorologické situace, simulátor protiopatření teroristických útoků SKAUT či zařízení na automatické rozpoznávání rádiových signálů AURORA. Pardubická firma Explosia představila lehkou dynamickou ochranu, jež se dá aplikovat i na lehká vozidla; konkrétně ji bylo možno zhlédnout na věži zmíněného vozidla Excalibur Army MGC-1. V oblasti výbušných zařízení se významně angažují rovněž Poličské strojírny, které na tomto ročníku vystavily mj. modernizovanou protitankovou minu PT Mi-U, opatřenou novým rozněcovačem splňujícím mezinárodní normy. Vedle toho předvedly i zcela unikátní zařízení AHD (Anti-Handling Device), které se ukládá pod protitankovou minu a má zabránit jejímu zvednutí či jiné manipulaci s minou.

Vzdušné a protivzdušné síly
Mezi očekávané výrobky rozhodně patřil demonstrátor modernizace protiletadlového systému 2K12 Kub (SA-6 Gainful) od společnosti Retia, resp. samohybného odpalovacího zařízení pro něj. Základní změnu pochopitelně představuje nahrazení řízených raket; nová podoba využívá původní podvozek a pohyblivou rampu, na rampě jsou však usazeny tři kontejnery se střelami Aspide 2000 od evropské nadnárodní zbrojovky MBDA. Tyto zbraně s maximálním dosahem mezi 20 a 25 km jsou převzaty z komplexu SPADA 2000 (který je již zaveden v armádě Itálie a Španělska) a lze z nich už jen velmi obtížně poznat příbuznost s americkou střelou Sparrow, ze které kdysi vyšla původní raketa Aspide. Živo bylo také okolo expozice firmy LOM Praha, která vedle servisu a úprav vrtulníků Mil nabídla i nové produkty z oboru bezpilotních letadel. K už známému stroji Manta (nástupce Sojky) přibyl malý, z ruky vypouštěný průzkumný stroj Optoelektron (výdrž cca 60 minut, dolet 10 km) a střední pozorovací typ s dlouhou vytrvalostí Sokol (přítomný jen ve formě modelu, neboť má rozpětí 3,3 m). Sektor významně zastoupený na tomto ročníku tvořily rozmanité simulátory; např. společnost HTP Ostrava představila svůj komplexní letový simulační systém pro vrtulník Mi-17 (již používaný v Armádě ČR) a rovněž nový simulátor lehkého Mi-2. Ze zahraničních značek měl jednu z největších expozic švédský Saab, jenž v loňském roce koupil českého výrobce simulační techniky E-COM. Zřejmě i proto se pochlubil simulátorem stíhače Gripen a střeleckými simulátory pro tři přenosné zbraně, a to pancéřovku Carl Gustaf M3, lehkou protitankovou raketu NLAW (která má účinný dosah 600 m a útočí na horní část tanku) a modernizovaný protiletadlový systém RBS70 NG, jenž dostal infračervenou kameru a samočinné sledování cílů.

Služební zbraně z Uherského Brodu
Největším lákadlem České zbrojovky byl pochopitelně komplexní program služebních zbraní. Spektrum začíná u 9mm poloautomatických pistolí (jako je kompaktní CZ 75 P-07 Duty nebo standardní CZ 75 SP-01 Phantom) a následuje samopal CZ Skorpion EVO 3 A1, který však se starým „Škorpíkem“ spojuje už jen slavné jméno. Ústřední součástí nabídky služebních zbraní je útočná puška CZ 805 BREN, letos představená v podobě, která odráží výsledky vojskových zkoušek provedených Armádou ČR. Úplnou novinkou na letošním ročníku byl ale granátomet CZ 805 G1 ráže 40 mm, který lze zavěsit pod hlaveň pušky nebo používat nezávisle. Poslední stupeň nabídky tvoří 7,62mm odstřelovačská puška CZ 750, jež vedle standardní verze S1 M1 existuje i ve zkrácené verzi s tlumičem S1 M2. Také je známo, že Česká zbrojovka už pracuje na odstřelovačské pušce úplně nové speciální konstrukce. V současné době se v tomto sektoru těší největší oblibě zbraně na výkonnou munici .338 Lapua Magnum, což na výstavě dokázala nová odstřelovačská puška SRS (Stealth Recon Scout) od americké zbrojovky Desert Tactical Arms, nabízená ve čtyřech rážích včetně .338 LM. Ke kvalitním zbraním neodmyslitelně patří i kvalitní optika. Služební zbraně České zbrojovky bývají nejčastěji vidět se zaměřovači firmy Meopta, jež letos představila tzv. Základní optický systém pro kulomet a přesné útočné pušky. Patří do něj noční zaměřovač ZN-4 Lynx (čtyřnásobné zvětšení) a denní zaměřovače ZD 3x20 a ZD 5x35(40); druhé dva jsou k dispozici i ve variantách RD s regulací jasu záměrné osnovy. K zaměřovačům se dají připojit i dva typy kolimátorů (Meosight-II a ZD-RD), které také tvoří prvky systému. Kromě optiky značky Meopta ukázala Česká zbrojovka některé zbraně také se systémy od izraelských firem PI Systems a Meprolight.

Výstroj jednotlivce a logistika
Častý boj v městském prostředí vede k růstu významu zbraní s termobarickými hlavicemi. Na stánku zbrojovky Zeveta Ammunition byla k vidění termobarická úprava pancéřovky RPG-75 pod názvem RTG (před dvěma roky byla prezentována jako RPG-75-TB), zatímco firma STV Group se rozhodla jí konkurovat produktem TB-7, což je termobarický granát pro pancéřovku RPG-7V. Balistické charakteristiky zůstávají shodné jako u dosavadních typů střeliva, a proto se nemění ani efektivní dostřel (500 m). Několik zajímavých novinek přivezla i značka S.P.M. Liberec, která se zabývá především výrobou pěchotní výstroje; na základě zkušeností českých vojáků z Afghánistánu vyvinula nová pouzdra na pistole řady CZ 75 a ve spolupráci s Českou zbrojovkou vyrábí příslušenství k pušce CZ 805. Konkurenční společnost ALP, která zvítězila ve výběrovém řízení slovenské armády na více než 351 000 kusů výstroje a dodává i vybavení pro Armádu ČR, prezentovala svůj systém Fenix Protector, jenž kombinuje neprůstřelné vesty s batohy a dalším příslušenstvím. Jednou ze zajímavých premiér byl nový vak na pitnou vodu, který lze doplňovat z běžné PET lahve. Velkou pozornost vyvolala venkovní expozice značky Variel, jenž dodává standardizované kontejnery; předvedla mj. kontejner, jehož boční stěny se mohou vysunout do boků (podobně jako u některých obytných automobilů), což pochopitelně výrazně zvětší vnitřní objem, dále kontejner s možností boční vykládky či kontejner doplněný dekontaminační vstupní komorou. Další producent kontejnerů, společnost DAHER Karbox, si získala pozornost kontejnerem se skládací konstrukcí Flatpack, který po složení měří na výšku pouze 586 mm. Ze zahraničních produktů lze uvést modulární most MTB (Medium Trackway Bridge) od firmy General Dynamics Land Systems.

Bez spojení není velení
Letošní ročník veletrhu IDET mnoho vypovídal i o trendu „informační války“, resp. o zásadní důležitosti průzkumu, pozorování, komunikace a velení. Řada významných, byť třeba ne tolik nápadných novinek náležela právě do této oblasti. Např. přerovská značka Pramacom přivezla tzv. fúzní multispektrální kameru, tj. zařízení, které pomocí počítačových algoritmů propojuje do jediného obrazu signály z infračerveného senzoru a denní nebo noční CCD kamery. Nabízí se provedení KOX MIL pro vojenské síly a KOX HS pro síly vnitřní bezpečnosti. Firma URC Systems, známá hlavně jako dodavatel elektronických rušičů, prezentovala zařízení pTRACK, které už vlastní Policie ČR. V podstatě se jedná o sadu kapesních vysílačů, jež v reálném čase vysílají údaje o pozicích nositelů do střediska, takže velitel má neustále přesný přehled o tom, kde se nacházejí jeho podřízení. Tento systém již prokázal cenné služby mj. během pátrání po pohřešovaných osobách. Firma DICOM z Uherského Hradiště, která se zaměřuje na spojovací techniku, předvedla soupravu komunikačního vybavení pro pěšáka, jejíž „srdce“ tvoří rádiový datový expandér RDE20, vysoce kompaktní zařízení propojující soustavu osobní komunikace PR20 a „velitelský“ systém taktické komunikace RF20. Při používání elektronických přístrojů v bojových podmínkách se samozřejmě musí myslet na jejich odolnost a spolehlivost; proto se nemalému zájmu těšila terénní zařízení k distribuci dat (např. rozvaděče značky ATS-Telcom) a odolné notebooky. Značka Panasonic vystavila přenosné počítače z řady Toughbook, kdežto pražský importér Akerman Electronic nabídl obdobné výrobky společnosti Dolch. Mimořádná fyzická výdrž a spolehlivost těchto notebooků byla nepřesvědčivěji ilustrována skutečností, že byly umístěny na podstavcích pod tekoucí vodou.

Odraz změn v Armádě ČR
Tradičně největší expozici na celém veletrhu IDET měla Armáda České republiky, které patřil kruhový pavilon Z. Patrně největší zájem budila zóna kolových transportérů Pandur II, jelikož byl názorně ilustrován i proces výroby. Kromě „hotového“ vozidla základní bojové verze byly vystaveny dvě korby v různých fázích výrobního procesu a samostatně motor a dálkově řízená věž Rafael RCWS-30. Předvedly se obrněné vozy IVECO LMV CZ/II a KMW Dingo 2CZA2 a vyzbrojený terénní vůz Land Rover Defender 130 Kajman. Samozřejmě nemohly chybět ani raketové systémy protivzdušné obrany (tj. 2K12 Kub a RBS70), výbava hydrometeorologické a geografické služby, Vojenská policie (mj. nové mobilní velitelské pracoviště), moduly polní nemocnice a technika útvarů radiační, chemické a biologické ochrany. Ve středu pavilonu byl k vidění záchranný vrtulník W-3A Sokol a na volné ploše okolo budovy byla rozmístěna další technika, zejména ženijní stroje (včetně nového mostního automobilu AM-70 nebo mobilního pracoviště pro zpracování dřeva). Z celé expozice Armády ČR byly jednoznačně patrné hlavní vývojové trendy, zvláště snaha o „odlehčení“ (např. zcela chyběly tanky i jiná pásová obrněná vozidla) a důraz na expediční nasazení v zahraničních misích (kde se nejvíce uplatňují elitní a podpůrné síly) a použití v rámci Integrovaného záchranného systému (o čemž jasně vypovídal zejména výběr ženijní techniky). Ostatně právě důraz na univerzální a široké nasazení armády tvořil základní motivaci pro propojení dříve se střídajících veletrhů IDET a PYROS/ISET a je dominantním proudem v soudobém chápání bezpečnosti.
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