IDET 2015:
Perspektivy české armády a zbrojního průmyslu

Ve dnech 19. až 21. května 2015 se opět otevřely brány brněnského výstaviště, jež hostilo XIII. ročník mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. V letošním roce probíhala tato prestižní výstava zejména ve znamení několika výběrových řízení, ze kterých vzejdou nové typy techniky pro Armádu ČR.

Veletrh IDET kdysi vznikl především coby akce k prezentaci českého zbrojního průmyslu, ale postupem času si vybudoval nemalou prestiž také ve světovém měřítku a účastní se jej i veliké nadnárodní zbrojovky. Nejinak tomu bylo v letošním roce, ale přesto měl tento ročník výstavy zřetelně „českou“ povahu. Základním důvodem jsou rozsáhlé plány modernizace Armády ČR, která hodlá vypsat několik lukrativních výběrových řízení. A potěšující jistě je, že se ve všech počítá s účastí českých firem, jež mohou získat pozice nejen primárních realizátorů kontraktů, ale také subdodavatelů nebo lokálních partnerů.

Nové radiolokátory a obrněnce
První z těchto řízení se týká mobilních radiolokátorů protivzdušné obrany (MADR), jelikož je potřeba nahradit zastaralé systémy této kategorie, jež pocházejí ještě z období ČSLA. Zájemci o tuto zakázku zahrnují mnoho známých světových i českých firem, mezi nimi BAE Systems, ELTA, Retia nebo Eldis, ovšem s tím, že tyto společnosti navazují spolupráci, a tudíž nakonec bude nejspíše předloženo jenom několik málo nabídek. Návštěvníci mohli zhlédnout mj. radar Commander SL společnosti BAE Systems a k němu příslušející středisko velení a řízení, které bylo umístěno v kontejneru na šasi česko-slovenského obrněného vozidla Tatrapan. Dalším ze záměrů naší armády je pořízení 42 spojovacích a velitelských obrněných automobilů, jež mají mít podvozky Tatra. V této soutěži se s největší pravděpodobností utkají dva typy, jež byly na letošním veletrhu prezentovány. Prvním je dobře známý typ VEGA přeloučské značky SVOS, který již několik let existuje v čtyřkolové podobě, nyní však byla poprvé veřejně představena i obměna šestikolová. Podvozek se šesti koly má také jeho hlavní konkurent, automobil TITUS, který je výrobkem francouzské zbrojovky Nexter. Mezi jeho zvláštnosti se řadí řiditelná zadní náprava. U tohoto vozidla se navíc zdůrazňuje větší modularita a pokročilý ochranný komplex PG Guard, zatímco firma SVOS sází na to, že VEGA má větší světlou výšku, větší využitelný objem a v neposlední řadě výrazně nižší cenu. Oba vozy ale mají veliké ambice i na světovém trhu, kde panuje o vozy této kategorie značný zájem, a jakýkoliv jejich úspěch by byl zákonitě i úspěchem pro legendární kopřivnickou automobilku. Ostatně již sám fakt, že si firma Nexter (jeden z největších producentů obrněných vozidel na světě) zvolil právě český podvozek, něco vypovídá o prestiži a respektu, jemuž se značka Tatra těší.

Lehké houfnice a náhrada BVP
Také další výběrové řízení bude mít něco společného se značkou Tatra. Mělo by jít o nástupce nynějších 152mm samohybných houfnic vz. 77 alias DANA. Předpokládá se, že půjde o lehčí, vzduchem snadno přepravitelný dělostřelecký systém ráže 155 mm, který bude využívat právě podvozek z Kopřivnice. Na volné ploše proto absolvovala svou světovou premiéru zbraň Eva, slovenská kanonová houfnice této kategorie od konsorcia, které vyrábí také houfnici Zuzana 2 (což je v podstatě další vývoj koncepce systému DANA). Houfnice Eva váží 20,2 tun a nabízí max. dostřel přes 41 km. O tento kontrakt se ale jistě chtějí ucházet i velké západní zbrojovky, což doložily firmy BAE Systems a Nexter, které vystavily modely svých zbraní této kategorie Archer a CAESAR. Ty využívají ve stávajících podobách podvozky od jiných značek (Volvo, resp. Renault), ovšem obě západoevropské zbrojovky již daly najevo, že české armádě hodlají předložit varianty na šasi Tatra. Čtvrtý velký tendr se má týkat nástupce současných pásových bojových vozidel pěchoty BMP, byť dosud není rozhodnuto, zda se půjde cestou modernizace těchto obrněnců, nebo zda se koupí zcela nový typ. Největší expozice na letošní výstavě IDET patřila firmě Excalibur Army, jež je přichystána na obě alternativy. V případě modernizace by předložila už dříve představený program Šakal, kdežto v případě pořízení nových obrněnců by využila svého partnerství s nadnárodní zbrojovkou General Dynamics Land Systems a nabídla by původně rakousko-španělské vozidlo ASCOD. Hlavním konkurentem pro něj pak bude typ CV90 , který byl vystaven ve verzi s 30mm kanonem. Původně vznikl ve Švédsku, ale dnes je součástí portfolia nadnárodní korporace BAE Systems.

Spektrum dalších typů vozidel 
Společnost Excalibur Army by se chtěla podílet i na další zakázce, kterou má zadávat Armáda ČR a ve které má jít o další kolové obrněnce Pandur II. Navázala totiž kooperaci i s izraelskou firmou Rafael, jež vyrábí dálkově ovládané věže pro Pandury. Na volné ploše se tedy objevila nová verze tohoto vozidla vybavená novou věží Samson MKII, která řeší jeden poměrně často kritizovaný nedostatek stávající věže, a sice minimální pancéřovou ochranu. Kolové obrněnce hodlá kupovat také slovenská armáda, pro kterou je určen mezinárodní projekt Scipio. Vlastně jde o polský osmikolový transportér Rosomak (tedy licenční verzi finského typu Patria AMV) opatřený kanonovou věží Turra 30 od slovenské společnosti EVPÚ Defence. Kromě toho byla v sekci polského průmyslu k vidění další zajímavost v podobě obrněného automobilu zvaného Oncilla, což není nic jiného než licenční obměna ukrajinského vozu Dozor-B. Také Slovensko přivezlo atraktivní obrněné automobily, a to úpravu typu IVECO LMV M65EI19WM s novou slovenskou věží SMV-01 nebo šestikolový Tatrapan DELOSYS, který slouží coby systém pro velení dělostřeleckým jednotkám. V oboru automobilů ještě stojí za to znovu uvést společnost Tatra, jež vystavila mj. čtyřkolový valník s novou obrněnou kabinou od izraelské firmy Plasan nebo osmikolový vyprošťovací speciál Mamut. Podvozek Tatra 815-7 má též jedna z novinek, kterou se pochlubila sama Armáda ČR, a to prostředek nazývaný MDA (malý dekontaminační automobil). Naše ozbrojené síly ukázaly také např. vrtulník Mi-24V v „historickém“ zbarvení, upomínajícím na čs. piloty námořních hlídkových letounů B-24 Liberator. A výčet dopravních prostředků lze zakončit kuriozitou ve formě rychlého člunu pro speciální jednotky SOF.I, jenž byl prezentován firmami MPI Group a EVPÚ Defence.

Vojenští roboti a čínské rakety
Veletrh IDET ale nabídl řadu zajímavostí a novinek i v jiných oborech. Zajisté nelze vynechat vojenské roboty, resp. vzdušné i pozemní prostředky bez lidské osádky. Např. společnost ESC Aerospace vystavila několik typů pokročilých létajících terčů HAES 400, Diamond či CELIA, zatímco polský průmysl přivezl kamerový bezpilotní vrtulník ATRAX. Britská firma Cobham předváděla pyrotechnického robota Telemax na speciálním pásovém podvozku, díky němuž je schopen nejen jezdit, ale dokonce chodit po schodech. Jeho menší příbuzný zvaný tEODor byl k vidění v expozici Armády ČR, která ukázala i experimentální pozemní roboty série TAROS. Na vývoji vojenských robotických prostředků se však podílí i pražské ČVUT a brněnské VUT a na jejich stáncích mohli návštěvníci obdivovat řadu nezvyklých jezdících i kráčejících strojů s různým účelem. Z dalších zajímavých produktů českého průmyslu lze zmínit mj. novinku od firmy KARBOX (součást skupiny Excalibur Group), a to kontejner standardu ISO, jenž slouží coby zadržovací cela, resp. malá pojízdná „věznice“ pro celkem čtyři osoby. Mezi expozicemi ze zahraničí upoutával velikou pozornost stánek čínské společnosti CPMIEC (China Precision Machinery Import and Export Corporation), jež do Brna zavítala vůbec poprvé. Předvedla tam zejména svoji rozsáhlou nabídku raketových systémů proti pozemním, námořním a vzdušným cílům, a to formou působivých modelů. Experti si ale pochopitelně nemohli nevšimnout, že se z velké části jedná o kopie zahraničních, zejména pak ruských systémů. Mnoho návštěvníků si navíc asi lámalo hlavu, co přesně si čínský průmysl od své účasti slibuje, protože země střední a západní Evropy asi těžko budou kupovat zbraně z ČLR.

České zbraně, vesty a doplňky
Tradičně působivou expozici měla Česká zbrojovka Uherský Brod, která samozřejmě přivezla celý sortiment služebních zbraní. Návštěvníci si tedy mohli vyzkoušet 5,56mm útočnou pušku CZ 805 BREN a 9mm samopal CZ Scorpion EVO 3, navíc v České republice vlastně poprvé i v poloautomatických modifikacích řady S1, a kromě nich mj. služební pistole CZ P-07 a P-09. V současné době se pod značkou České zbrojovky dodávají též balistické vesty od společnosti 4M Systems, kterých byly vystaveny hned čtyři typy. Modulární vesta VOM, jež se vyznačuje mj. novým tichým systémem zapínání (přezky místo suchých zipů), je vlastně nová standardní vesta Armády ČR, zatímco typy Combat a Raptor používá 601. skupina speciálních operací (a typ Combat také armáda Slovenska). Čtvrtým a asi nejzajímavějším typem byla vesta VIP, jež se obléká pod košili a představuje ve své kategorii odolnosti IIIA údajně vůbec nejlehčí typ na světě, protože ve velikosti L váží pouze 1,5 kg. Poblíž expozice České zbrojovky se nacházela expozice přerovské společnosti Meopta, která pořád usiluje o zakázku pro Armádu ČR na tzv. pušky pro přesnou střelbu. Jak známo, při testech v loňském roce vyhověla sada optiky, avšak nikoli sama puška SIG Sauer 716 ráže 7,62×51 mm. V současnosti proto Meopta hledá novou pušku a hodlá ji osadit vysoce pokročilou sestavou optiky, která zahrnuje puškový dalekohled ZD 3-12×50 BZP, noktovizní předsádku NV-Mag 1/B a kolimátor ZD-RD/T. Mezi domácími výrobci ručních zbraní a doplňků stojí za zmínku ještě značka ProArms Armory, jež na stánku firmy MPI Group prezentovala několik provedení zbraně PAR Mk 3, vlastně jakéhosi českého poloautomatického „klonu“ oblíbené americké pušky M16. Zbraň je prodávána s pěti různými délkami hlavně a pro nejméně šest různých ráží střeliva.

Nabídka výzbroje ze zahraničí
Mezi zahraničními dodavateli ručních zbraní přitahovala velký zájem expozice belgické firmy FN Herstal, která se chlubila mj. řadou variant úspěšné útočné pušky SCAR. Bylo mezi nimi i puška pro přesnou střelbu SCAR Precision Rifle nebo puška opatřená granátometem FN40GL ráže 40 mm, který se ale dá používat i jako samostatná zbraň. Belgická zbrojovka dále nabídla mj. populární lehký kulomet Minimi, pušku FN P90 pro specifickou munici ráže 5,7 mm nebo nesmrtící zbraně řady FN 303. Živo bylo také okolo expozice rakouské zbrojovky Steyr, která je u nás zastupována firmou STV Group. Přivedla čtyři typy pistolí ráže 9 mm, tři verze pušky AUG (včetně verze pro speciální jednotky A3-SF) a tři odstřelovačské pušky. První z nich byl typ SSG-08 na munici .308 Winchester Magnum a druhým puška SSG Carbon pro výkonnější střelivo .338 Lapua Magnum, avšak patrně nejpůsobivější byla zbraň HS-50 M1. Ta totiž patří mezi tzv. proti-materiálové pušky, používá munici ráže 12,7 mm, váží 12,5 kg a nabízí účinný dostřel okolo 1500 m. Zajímavosti ale dorazily i ze zemí Visegrádské čtyřky. Např. maďarský zbrojní průmysl vystavil modernizační projekt pro svou pušku AK-63F, tj. kopii zbraně AKM ráže 7,62 mm. Na stánku polské zbrojovky ZMT pak byly k vidění hned tři pozoruhodné typy zbraní, a sice těžká proti-materiálová puška WKW TOR-12,7 ráže 12,7 mm, hodně neobvykle řešená odstřelovačská puška ALEX-338 na střelivo (jak název napovídá) .338 Lapua Magnum a konečně šestiranný 40mm granátomet RGP-40. Vesměs se jednalo o úplně nové konstrukce, které (podobně jako nové české zbraně) jasně dokazují, že středoevropský zbrojní průmysl má skutečně co nabídnout domácím armádám i světovému trhu.
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