IDET 2015: Nejen modernizace české armády

Vždy v květnu lichého roku se na brněnském výstavišti koná výstava vojenské a bezpečnostní techniky IDET, jež náleží mezi významné události v tomto sektoru i ve světovém měřítku. To ostatně nejlépe dokazuje účast řady špičkových zahraničních firem, ačkoli IDET měl původně poskytovat příležitost pro prezentaci zejména českým výrobcům. Příznačným rysem letošního ročníku byla orientace na výběrová řízení na „velkou“ techniku, která připravuje naše armáda, ale objevily se i zajímavosti a novinky z jiných oborů.

Obrněná vozidla pro české vojáky
Česká armáda nyní už realizuje nebo chystá několik velkých modernizačních projektů, z nichž vzejdou lukrativní zakázky pro producenty vojenské techniky. Domácí i zahraniční firmy tedy využily IDET k předložení svých nabídek. Z připravovaných výběrových řízení je nejbližší to, které se týká mobilních radiolokátorů protivzdušné obrany (MADR). Návštěvníci proto mohli zhlédnout různé radary mj. od firem Retia, ELDIS, ELTA či BAE Systems. Vysoce atraktivní podívanou nabídla dvojice pásových obrněnců, které budou nabídnuty jako nástupci pásových bojových vozidel pěchoty série BMP. Konkrétně se jednalo o obrněnce BAE Systems CV90 a General Dynamics ASCOD, z nichž druhý je nabízen ve spolupráci s českou firmou Excalibur Army. Ta má zájem o podíl i ve třetím chystaném tendru, v němž půjde o obrněné automobily na podvozku Tatra; prvním účastníkem je vozidlo VEGA od přeloučské firmy SVOS, zatímco francouzská zbrojovka Nexter (právě v partnerství se značkou Excalibur Army) nabízí novější typ TITUS, na němž ihned zaujala jeho řízená zadní náprava. Pro úplnost lze dodat, že značka Excalibur Army získala i pozici v programu kolových obrněnců Pandur II a stala se partnerem izraelské zbrojovky Rafael. Vystavila tedy i novou modifikaci transportéru Pandur II, na které se nalézá nová izraelská věž Samson MKII, oproti soudobé podobě disponující podstatně lepší odolností. A konečně ze čtvrtého výběrového řízení má vzejít náhrada za samohybné houfnice vz. 77 (čili DANA) ráže 152 mm. Zbrojovky BAE Systems a Nexter ukázaly své 155mm typy Archer a CAESAR jenom formou modelů, ale IDET se stal příležitostí pro světovou premiéru prototypu slovenské 155mm zbraně Eva na podvozku Tatra.

Automobily, loď, roboti a letadla
Na brněnské výstaviště ale zavítaly i další výrobky známé kopřivnické automobilky, mj. nové čtyřkolové nákladní auto s obrněnou kabinou od izraelské firmy Plasan, vyprošťovací vozidlo s osmikolovým podvozkem Mamut nebo novinka ve výbavě české armády zvaná MDA (malý dekontaminační automobil). Z obrněných vozidel zaslouží zmínit ještě projekt pro slovenskou armádu Scipio, což je polské osmikolové vozidlo Rosomak (tj. vlastně licenční kopie finského transportéru Patria AMV) se slovenskou věží EVPÚ Turra 30. Polský průmysl vystavil rovněž obrněný automobil Oncilla, což je fakticky licenční verze ukrajinského vozu Dozor-B. Stánek české firmy SVOS nabízel (kromě dvou těžkých obrněnců VEGA) i pozoruhodné vozidlo pro potlačování nepokojů, postavené na šasi Mercedes-Benz Actros a nesoucí vodní děla. Seznam dopravních prostředků lze zakončit kuriozitou v podobě rychlého člunu pro speciální jednotky SOF.I, který vystavovaly firmy MPI Group a EVPÚ a na němž byly lafetovány dva kulomety, a to 7,62mm Minimi a 12,7mm M2HB QCB. Nemalou pozornost poutaly i různé systémy bez osádky, resp. vojenští roboti. Jednalo se mj. o různé pozemní jezdící i kráčející stroje, jež byly navrženy na vysokých školách (ČVUT a VUT Brno), případně výrobky známé firmy Cobham (jejího robota tEODor používá i naše armáda), ale také dálkově ovládaná letadla, např. létající terče české firmy ESC Aerospace či polský kamerový vrtulníček ATRAX. Z „velké“ vojenské techniky stojí za zmínku ještě nabídka čínské firmy CPMIEC, která v Brně vystavovala vůbec poprvé a v podobě modelů předvedla pestrou škálu raketových zbraní, ačkoliv znalci si museli povšimnout jejich podobnosti s některými ruskými typy.

Česká nabídka zbraní a doplňků
Výstavu IDET ale pochopitelně nemohli vynechat ani výrobci výzbroje a výstroje jednotlivce, na prvním místě Česká zbrojovka Uherský Brod. Na jejím stánku mohli návštěvníci zhlédnout a vyzkoušet celé portfolio služebních zbraní, v němž se nově objevily i poloautomatické verze dvou „velkých“ typů, tj. 5,56mm puška CZ 805 BREN S1 a 9mm samopal CZ Scorpion EVO 3 S1. Vůbec poprvé byly v České republice oficiálně předvedeny i dvě služební pistole P-07 a P-09 ráže 9×19 mm. Pod hlavičkou České zbrojovky jsou dnes prodávány též balistické vesty, které vyrábí firma 4M Systems. K vidění tedy byla např. nová vesta VOM pro českou armádu (vybavená tichým přezkovým zapínáním) či vesty Combat a Raptor, používané 601. skupinou speciálních operací, ale zřejmě největší zájem přitahovala „podkošilová“ vesta VIP zhotovená z aramidové tkaniny. Jedná se totiž o světově nejlehčí typ v kategorii odolnosti IIIA, neboť ve velikosti L váží jen 1,5 kg. Blízko stánku České zbrojovky vystavovala přerovská Meopta, jež nadále usiluje o zakázku Armády ČR na tzv. pušky pro přesnou střelbu; jak známo, v loňském roce neprošla zkouškami samotná puška SIG Sauer 716 ráže 7,62×51 mm. V současnosti tedy Meopta vybírá dodavatele pušek, jež hodlá posléze osadit optickým kompletem, který patří na světovou špičku. Vystavená sada zahrnuje puškohled ZD 3-12×50 BZP, noktovizní předsádku NV-Mag 1/B a kolimátor ZD-RD/T. O onu zakázku pro českou armádu se ovšem samozřejmě uchází i další firmy, mj. německá Schmidt & Bender, která také vystavila širokou škálu svých puškových zaměřovačů. Z českých produktů si ještě zasluhuje zmínku poloautomatická puška ProArms Armory PAR Mk 3, vlastně česká úprava pušky M16, jež byla v expozici firmy MPI Group k vidění v řadě verzí s různými délkami hlavně.

Expozice zahraničních zbrojovek
Ze zahraničních dodavatelů ručních zbraní získala největší prostor rakouská firma Steyr, která je v Česku zastupována společností STV Group. Na jejím stánku se tedy nacházelo hned deset rakouských pistolí a pušek. Nabídka krátkých zbraní obsahovala čtyři pistole ráže 9×19 mm, a to C-A1, M-A1, L-A1 a S-A1. Předvedeny byly také tři varianty populární útočné pušky Steyr AUG (v ráži 5,56 mm varianta A3 a speciální A3-SF a v kalibru 9 mm provedení A3-XS) a tři odstřelovačské zbraně. Kromě klasických „snajperek“ SSG-08 kalibru .308 Winchester a SSG Carbon ráže .338 Lapua Magnum se na stojanu nacházela rovněž obří proti-materiálová puška Steyr HS-50 M1 ráže 12,7 mm, která nabízí účinný dostřel přes 1500 m a váží zhruba 12,5 kg. Živo bylo rovněž okolo expozice belgické zbrojovky FN Herstal, kde zabíraly největší prostor útočné pušky SCAR, mj. varianta doplněná závěsným granátometem FN40GL kalibru 40 mm (který lze používat také jako samostatnou zbraň) či verze pro přesnou střelbu SCAR Precision Rifle ráže 7,62×51 mm. Nemohl ale samozřejmě chybět ani oblíbený kulomet Minimi, zbraně specifické ráže 5,7×28 mm (jako sub-kompaktní puška P90), „pumpovací“ brokovnice SLP či nesmrtící zbraně série FN 303. Nemálo zajímavých výrobků dovezly do Brna i státy ze střední Evropy. Třeba Maďarsko představilo zajímavý program modernizace 7,62mm pušky AK-63F (tj. kopie automatu AKM) s lištami Picatinny, novou pažbou a rukojetí. A v expozici polského průmyslu se objevila např. zvláštně tvarovaná odstřelovačská puška ALEX-338 ráže .338 LM, proti-materiálová zbraň WKW TOR-12,7 a šestiranný granátomet RGP-40. Jedná se vesměs o úplně nové designy, které (stejně jako nové české zbraně) dokazují, že zbrojní průmysl střední Evropy má co nabídnout domácím i zahraničním zájemcům.
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