IDET 2015

Květen lichého roku je tradičně dobou, kdy se na brněnském výstavišti koná veletrh vojenské a bezpečnostní techniky IDET. Letošní ročník této akce probíhal především ve znamení několika velkých výběrových řízení pro Armádu České republiky.

Výstava IDET 2015 také ilustrovala některé důležité trendy, které nyní značně ovlivňují český i světový zbrojní průmysl. Zbrojní firmy se propojují do větších skupin a uskutečňují společné projekty, nezřídka mezinárodní. Z toho důvodu byly také na výstavišti v Brně k vidění stánky, v nichž se prezentovalo více spolupracujících firem; snad nejviditelnější byla expozice značky Tatra a společnosti Excalibur Army, jež navíc rozběhla strategickou kooperaci se zbrojovkami General Dynamics Land Systems a Rafael Advanced Defense Systems. Přestože hlavní zájem přitahovala „velká“ technika, tedy kolová a pásová obrněná vozidla, letošní IDET přinesl také několik zajímavostí a novinek v jiných oborech.

Obrněnce pro Armádu ČR
Čeští i zahraniční výrobci věnují značnou pozornost několika výběrovým řízením na obrněnce pro české ozbrojené síly. Jak známo, Armáda ČR bude poptávat 42 velitelských a spojovacích obrněnců na šasi Tatra. Jedním z kandidátů a také jedním z nejvíc propagovaných exponátů je vozidlo TITUS od francouzské značky Nexter, jež zdůrazňuje jeho velkou pohyblivost (což se projevuje mj. řiditelnou zadní nápravou), modularitu a ochranný systém PG Guard. Coby jeho největší konkurent bylo prezentováno vozidlo VEGA v čtyřkolové i šestikolové podobě, jehož výrobce, společnost SVOS z Přelouče, akcentuje větší světlou výšku, větší využitelný objem a v neposlední řadě nižší cenu. V dlouhodobější perspektivě přitahují zájem plány české armády na náhradu pásových bojových vozidel pěchoty. Bude-li rozhodnuto nemodernizovat stávající techniku a koupit zcela novou, pak se o zakázku mají ucházet mj. dvě úspěšná pásová vozidla, jež se v Brně představila. Na stánku firmy Excalibur Group to byl typ ASCOD, který původně vznikl z rakousko-španělské spolupráce a nyní patří do portfolia korporace General Dynamics Land Systems. Naopak britsko-americká firma BAE Systems vystavila obrněnec CV90 (verze s 30mm kanonem), který má pro změnu švédské kořeny.

Další automobilové novinky
Výčet vojenských vozidel, která letos zavítala do Brna, tím ale rozhodně nekončí. Již zmíněná automobilka Tatra předváděla mj. vozidlo T815-7 80R59 19 270, čtyřkolový valník vybavený pancéřovanou kabinou izraelské značky Plasan s odolností STANAG 4569 Level 3. Světovou premiéru měl v Brně slovenský dělostřelecký systém EVA, lehká samohybná houfnice kalibru 155 mm na šasi Tatra od firem DMD, Konštrukta-Defence a ZTS-Špeciál. Představila se i dvě provedení obrněnce Tatrapan, a to osmikolový nosič kontejneru (v němž se nalézalo středisko řízení protivzdušné obrany) a šestikolový systém velení dělostřelectva DELOSYS. V pavilonu a na volné ploše byly k vidění též dvě novinky v oboru osmikolových obrněných transportérů, a to Pandur II s novou pancéřovanou izraelskou věží Rafael Samson MKII a program nazvaný Scipio, což je polské vozidlo Rosomak (tzn. licenční podoba typu Patria AMV) se slovenskou věží EVPÚ Defence Turra 30. Polský zbrojní průmysl vystavil i obrněný automobil Lacenaire Oncilla, vlastně klon ukrajinského typu Dozor-B. Z automobilových novinek stojí za zmínku i IVECO LMV M65EI19WM s novou slovenskou věží SMV-01 či vozidlo české armády MDA (malý dekontaminační automobil) na šasi Tatra 815-7.

Radary, pušky a robotika
Vedle vozidel všeho druhu poutaly pozornost i radiolokátory protivzdušné obrany, které hodlá
Armáda ČR zakoupit v rámci programu MADR. Své nabídky tedy představily mj. společnosti BAE Systems (radar Commander SL), Retia či ELDIS. Živo bylo také okolo stánků firem, jež nabízejí zaměřovače pro další armádní tendr, a sice tzv. pušky pro přesnou střelbu, ať již šlo o českou firmu Meopta či německou Schmidt & Bender. Milovníci ručních zbraní rovněž mohli zhlédnout zajímavé útočné pušky řady ProArms PAR Mk 3 (tzn. vlastně českou verzi M16) či nabídku pistolí a pušek firmy Steyr. Představilo se několik bezpilotních vzdušných prostředků (jako létající terče HAE 400, Diamond a CELIA firmy ESC Aerospace nebo polský kamerový dron s osmi rotory ATRAX) a jako potvrzení rychle narůstajícího významu pozemních robotů v armádě posloužily prezentace vyspělých jezdících a kráčejících robotů od pražského ČVUT, brněnského VUT nebo firmy Cobham (jejího robota tEODor používá i Armáda ČR). Poněkud neobvyklým výrobkem byl rychlý bojový člun pro speciální síly SOF.I od firem MPI Group a EVPÚ. Na závěr stojí za zmínku i pozoruhodný fakt, že do Brna vůbec poprvé zavítala čínská společnost CPMIEC (China Precision Machinery Import and Export Corporation), jež formou modelů představila širokou škálu raketových zbraní.
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