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Květen lichého roku je již tradičně obdobím, kdy se na brněnském výstavišti koná mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET. Letošní ročník výstavy byl rozsahem dost malý a zahraničních účastníků nebylo mnoho, ale o to větší příležitost pro prezentaci svých novinek a nápadů dostal zbrojní průmysl České republiky.

Podobně jako ročník 2011 také letošní veletrh IDET probíhal současně s výstavou požárních a bezpečnostních produktů a služeb PYROS/ISET. Tento model odráží dnešní komplexní pojetí bezpečnosti, které zahrnuje vojenská a nevojenská témata, resp. vnější a vnitřní bezpečnost. Je ostatně příznačné, že IDET a PYROS/ISET bývají prezentovány též pod společnou hlavičkou „Veletrhy integrovaného záchranného systému“. Letošní IDET (včetně expozice Armády ČR) zabral jenom jediný pavilon a část přilehlých ploch a kvůli poměrně nízké účasti zahraničních firem byl zejména prezentací českého obranného průmyslu. Dalším charakteristickým znakem byla orientace na sektory, které jsou dnes takříkajíc „v módě“, mj. vozidla pro expediční mise, špičková výzbroj a výstroj pěšáka, senzorová, spojovací či jiná elektronická zařízení, boj proti ZHN a v neposlední řadě vojenští roboti. O řadě novinek jsme už informovali v minulém čísle ATM, takže se zde budeme blíže věnovat dalším exponátům.

Nákladní a obrněné automobily
Tradičně rozsáhlou expozici měla kopřivnická Tatra, která si i přes rozmanité nesnáze udržuje v sektoru středních a těžkých nákladních vozů silnou pozici. Letos prezentovala nejen vozidla z osvědčené řady T815-7 (byl mezi nimi také výkonný čtyřnápravový vyprošťovací automobil s nástavbou od polské firmy Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak), ale rovněž novou sérii T158 Phoenix, která si ve vojenské podobě odbyla svou premiéru. Nejedná se o speciální armádní typ, nýbrž o vojenskou úpravu civilního vozu (podle zásady COTS, tedy Commercial Off-The-Shelf), což jej činí cenově efektivnějším, ačkoliv do vyloženě bojových podmínek se zřejmě příliš nehodí a je určen spíše pro týlovou logistiku. Zachovává „tatrováckou“ koncepci podvozku, avšak má novou řidičskou budku s designem převzatým od firmy DAF. Řada T158 je nabízena ve verzích se dvěma, třemi i čtyřmi nápravami. Na podvozku Tatra je postaven též obrněný automobil VEGA od firmy SVOS, jenž byl vystaven již v podobě odpovídající té pro sériovou produkci (mj. s přesunutým monoblokem řízení či novým způsobem uchycení korby k podvozku). VEGA patří do velice lukrativního sektoru odolných obrněnců kategorie MRAP (Mine-Resistant, Ambush-Protected); jeho dalším členem je vůz KMW Dingo, jenž je zařazen i v Armádě ČR. Německý výrobce přivezl do Brna novou verzi Dingo 2 HD, u které již název (Heavy Duty) naznačuje vyšší výkony; obrněnec přepraví zátěž až 3 tuny (či 10 vyzbrojených mužů) a s motorem o výkonu 225 kW jezdí rychlosti přes 100 km/h. Do menší kategorie vozů spadá typ IVECO LMV, také zařazený v naší armádě. Společnost IVECO dovezla jeho novou odlehčenou verzi LMV SF pro zvláštní síly. Při celkové váze 7,1 tuny přepraví 2 tuny nákladu či výzbroje a dosahuje rychlosti okolo 110 km/h.

Nabídka radiolokačních systémů
Mezi účastníky, jejichž stánek přitahoval nejvíce zájmu, určitě patřila i pardubická ERA, která vystavovala svůj nový pasivní sledovací komplet Silent Guard (Tichý strážce), jenž pracuje na principu pasivní koherentní lokalizace (PCL). Využívá proto signály již existujících rádiových sítí a na bázi změn v nich dokáže detekovat i cíle, které nic nevysílají. Vedle toho samozřejmě nemohl chybět ani systém Věra-NG, jenž představuje již pátou generaci pasivních systémů na bázi časoměrně-hyperbolického principu. Dokladem technologického pokroku, resp. možností miniaturizace byl fakt, že před pavilonem stál dodávkový vůz s přijímačem systému Věra-NG na střeše a senzorem Silent Guard na přívěsu. Firma ERA pracuje na integraci obou komplexů nejprve tak, aby bylo možno spojovat data z obou do jednoho informačního celku, ovšem dále se předpokládá i hardwarové propojení, tedy aby existoval pouze jeden přijímací modul, který bude fungovat jako PLC i klasický pasivní systém. České firmy ale ukázaly svou silnou pozici též v sektoru aktivní radiolokace. Firma RETIA vystavila nový protivzdušný radar ReVISOR, jenž má standardní dosah 30 km a je vhodný především pro PVO vojsk na krátkou vzdálenost, tj. SHORAD. Systém ReVISOR je velice kompaktně řešen a mezi jeho obrovské výhody patří fakt, že to vlastně není „jen“ radar, jelikož zahrnuje i modul C2 (Command and Control), díky němuž dokáže fungovat i jako velitelské a řídicí centrum pro SHORAD. (Logicky se tu nabízí jeho propojení s raketovými komplety RBS-70 v Armádě ČR.) Další „radarová“ firma ELDIS přijela mj. s novým systémem PAR-E (Precision Approach Radar), který je určen zejména pro navádění přistávajících letadel. Jde o radar s pevnou anténou a elektronickým řízením paprsku (tj. princip AESA) a standardním dosahem 40 km.

Střelecká výzbroj jednotlivce
Rozsáhlou a atraktivní expozicí se také letos pochlubila Česká zbrojovka Uherský Brod, která pochopitelně přijela s kompletní nabídkou služebních zbraní od pistolí po granátomety. Patrně nejvíc pozornosti poutala sériová verze špičkového 9mm samopalu Skorpion EVO 3 A1, která byla k vidění (a vyzkoušení) i ve „vyšperkované“ formě se zaměřovači a tlumičem. Navzdory slavnému jménu již nemá s legendárním „Škorpíkem“ prakticky nic společného, jelikož spadá do sektoru přesných samopalů, kde i přes konkurenci německého Heckler & Koch MP5 sklízí nemalé komerční úspěchy. Již se nachází ve výzbroji řady vojenských i policejních zvláštních jednotek a výrobce získává další a další objednávky. V několika slibných výběrových řízeních dnes bojuje také útočná puška CZ 805 BREN, tzn. nová standardní dlouhá zbraň Armády ČR, která byla vystavena v základní podobě A1 a zkrácené A2. Samozřejmě opět nechyběla široká nabídka příslušenství, a to včetně 40mm granátometu CZ 805 G1, který lze ale používat i jako samostatnou zbraň. Úspěchy České zbrojovky podtrhla zpráva, která přišla v průběhu veletrhu a informovala o vítězství pistole CZ 75 P-07 Duty v Egyptě; pro jeho ministerstvo vnitra bude dodáno 50 000 kusů. Ke kvalitním ručním zbraním logicky patří kvalitní zaměřovací přístroje, jejichž největší český výrobce Meopta přivezl několik zajímavých novinek. Byl to např. velký denní zaměřovač ZD3-12×50, u něhož je nastavování náměru i odměru vybaveno točítky typu Zero Stop. Ta umožňují střelci po nastřelení zbraně nezaměnit nulovou výchozí polohu. Vedle toho se objevila i série nových kolimátorových zaměřovačů, taktické binokulární dalekohledy, výkonné noční přístroje ZN-4 Lynx II a NV-Mag1/A a rovněž pozoruhodný přístroj pro řidiče vozidel DND-5 DIGI. Pomocí digitálního kanálu lze zobrazit data z nočního či infračerveného přístroje, popř. jejich fúzi a také informace o vozidle či situaci.

Výstroj pro pěšáky i výsadkáře
České firmy jsou vysoce aktivní a úspěšné i v sektoru uniforem a nejrůznějších prvků výstroje vojáka, což na letošním ročníku veletrhu IDET dokazovala mj. firma SPM Liberec a společná expozice několika výrobců oblečení pro vojenské a bezpečnostní složky. V katalogu SPM pro letošní rok se nově objevuje položka M3, což je v podstatě již třetí generace nosného systému MLCS (Modular Load-Carrying System). Stejně jako u předchozích generací ji tvoří základní taktická vesta, nosiče balistické ochrany, řemeny, pouzdra na zbraně či další vybavení, nádrže na vodu značky Camelbak a samozřejmě batohy. Zásadní novinkou u třetí generace je fakt, že je kompatibilní se všemi soustavami popruhů a pouzder v ozbrojených složkách USA, NATO a EU, tedy zejména se standardy MNS, NPP a MOLLE (jak známo, jednotlivé systémy se liší rozměry a tvary úchytů, což při mezinárodních operacích někdy způsobuje problémy). Kromě toho byl na stánku SPM Liberec představen i nový zdravotní program, který zahrnuje několik souprav pro první pomoc a náročnější medicínské ošetření, a to v provedení nejen pro vojáky, ale také pro hasiče nebo záchranáře. Mezi zahraničními dodavateli individuálního vybavení je třeba zmínit společnost Airborne Systems, kterou u nás zastupuje firma Glomex. Specializuje se na výrobu padáků, na rozdíl od většiny konkurence ovšem nevychází ze sportovních typů a dodává padáky podle specifických armádních požadavků. Jejím největším úspěchem je padák Intruder, dnes nejrozšířenější typ padáku-křídla pro speciální síly. Na něj by měl navázat nový padák Hi-Glide pro seskoky z velkých výšek a následné klouzání na vzdálenost třeba i desítek kilometrů. Bylo představeno též několik typů padákových systémů ke shozu nákladů (největší 10K Dragonfly zvládne dopravit náklad o hmotnosti přes 11 tun s přesností do 150 m) či nové prostředky pro zásobování parašutistů kyslíkem.

Robotické systémy všeho druhu
Sektor, jenž nepochybně zažívá obrovskou expanzi, představují prostředky bez osádky. Pokud se dříve jednalo téměř výhradně o bezpilotní letadla, v současné době můžeme pozorovat také masivní nástup robotických pozemních vozidel (UGV, Unmanned Ground Vehicles). K těmto trendům se rozhodl připojit i novojičínský VOP CZ (Vojenský opravárenský podnik), který ve spolupráci s Univerzitou obrany rozvinul program TAROS (Tactical Robotic System), v němž je obsaženo několik pozemních či létajících prostředků bez osádky pro různé úkoly. Spektrum začíná u poměrně malých pozemních robotů TAROS Guard a TAROS Combat, jejichž bojová hmotnost se pohybuje kolem 13 kg; první slouží zejména coby průzkumník a manipulátor, ale druhý již nese výzbroj. Nejnápadnější složky projektu představují dva velcí pozemní roboti se jmény TAROS 4×4 TCX-G2 (v Armádě ČR je značen též jako UGV II) a TAROS 6×6 Furbo, jejichž rozměry se přibližují malému osobnímu automobilu. Jak naznačují jména, první z nich má dvě nápravy, zatímco druhý tři, ale koncepčně i tvarově jsou si velmi podobné. Mohou být vybaveny širokým spektrem senzorů, účelových přístrojů a pochopitelně také zbraněmi. Co se týče letecké složky programu TAROS, pak šestikolový robot Furbo slouží také jako platforma pro malý bezpilotní stroj se čtyřmi rotory, ale kromě toho v rámci projektu existuje i nezávislý průzkumný bezpilotní vrtulník jménem TAROS Aero. A tuto „nabídku“ mobilních prostředků doplňuje ještě demonstrátor Lafeta, dálkově ovládané statické „střeliště“ pro ruční zbraně. Lze ještě dodat, že výzbroj uvedených robotů na veletrhu představovaly pušky CZ 805. Prostředky bez osádky ale pochopitelně nedovezli jen čeští výrobci. Za zmínku stojí třeba dvojice malých bezpilotních letadel Pszczoła (rychlý letoun s vrtulí v prstenci) a Koliber (vrtulníček se čtyřmi rotory) od polského Institutu technologií letectva (ITWL).

Armáda a doprovodný program
Největší expozici na veletrhu IDET měla (jako vlastně vždycky) Armáda České republiky, jež oslavila dvacet let své samostatné existence, a tudíž nabídla i jakýsi průřez technikou, jež byla v její výzbroji od počátku 90. let. Proto byli k vidění i „veteráni“ jako legendární nákladní vůz Praga V3S nebo obrněný transportér OT-64, byť víc pozornosti nesporně přitahovala technika dnešní. Veřejnost se poprvé mohla seznámit s téměř všemi zařazenými verzemi osmikolového transportéru Pandur II, protože před pavilonem stálo nejen základní provedení KBVP (kolové bojové vozidlo pěchoty), ale i zdravotnické vozidlo KBV-ZDR, průzkumná verze s lokátorem KBV-PZLOK, ženijní KBV-Ž a vozidlo pro velitele roty KBV-VR. Kromě toho prezentovala armáda také řadu typů techniky speciálních druhů vojsk, např. různé ženijní stroje a logistické automobily (mj. kontejnerový Volvo FL12 8×4 Klaus KM). Řadu návštěvníků určitě upoutala skutečnost, že přímo uvnitř pavilonu bylo umístěno letadlo Aero L-159A ALCA a jeho motor. V několika exemplářích byl přítomen automobil IVECO LMV (v jednom případě i ve zvláštní variantě S-LOV-CBRN pro chemický, biologický a radiační průzkum). Svá vozidla předvedla rovněž slovenská armáda, která snad nejvíce zájmu získala díky moderní samohybné houfnici Zuzana 2 ráže 155 mm. S dostřelem kolem 41 km se dnes tento prostředek řadí mezi světovou špičku ve svém oboru. Veletrh IDET doplňoval i pozoruhodný projekt Legiovlak, jehož cílem je připomenout hrdinství československých legionářů během první světové války. Návštěvníci tak mohli zhlédnout mj. repliky železničních vagónů ze „sibiřské anabáze“ legií a také repliku obrněného automobilu Juráš. Letošní veletrh obranné a bezpečnostní techniky v Brně byl tedy nejen prezentací nejmodernějších produktů zbrojního průmyslu, ale také připomenutím slavné historie českých a slovenských ozbrojených sil.
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