IDET 2017

Výstaviště v Brně od 31. května do 2. června 2017 hostilo další ročník mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Hlavní téma představovalo chystané přezbrojení AČR novými bojovými vozidly pěchoty a terénními automobily, domácí a zahraniční zbrojovky však přivezly i nemálo novinek a zajímavostí z dalších oborů.

Expozice a atmosféra brněnského veletrhu IDET vždycky odrážely situaci v českém zbrojním průmyslu a Armádě ČR. Předcházející ročníky poznamenal pokles obranných rozpočtů, avšak v roce 2015 se již projevily jakési náznaky zlepšení, protože bylo známo, že česká armáda má v plánu několik rozsáhlých nákupů. Domácí i zahraniční zbrojovky tudíž představily mj. svoje pěchotní obrněnce, samohybná děla či radiolokátory kategorie MADR. Letošní ročník proběhl zcela jednoznačně ve znamení modernizace českých pozemních sil a největší vystavovatelé se zaměřovali především na různá pásová a kolová vozidla.

Konkurenční typy CV90 a ASCOD
Nejrozsáhlejší plánovaný nákup pro nejbližší roky reprezentuje pořízení 210 bojových vozidel pěchoty v sedmi variantách; kromě základní podoby pro dopravu a podporu pěšáků se jedná o verzi průzkumnou, velitelskou, ženijní, zdravotnickou, vyprošťovací a nosič minometu. Zatím se oficiálně přihlásilo celkově sedm značek, z nichž čtyři přivezly svoje nabídky též na letošní IDET. První z nich je korporace BAE Systems s vozidlem CV90, jež mohli návštěvníci spatřit hned ve dvou exemplářích. První nesl název CV90 CZ a byl vybavený věží přímo od výrobce, jež se označuje jako E-30, nabízí prostor pro dva muže a vedle 30mm kanonu má i odpalovací zařízení pro protitankové střely Spike. Druhý exemplář CV 90 CZr (jako „remote“) dostal věž Kongsberg MCT-30 bez osádky, tedy s ovládáním z korby. Britská zbrojovka u svého vozidla zdůrazňuje hlavně zkušenosti z provozu či dostupnost širokého spektra variant. Na výrobě pro AČR by se měly podílet např. společnosti VOP CZ a Meopta. Za hlavního soupeře CV90 platí obrněnec ASCOD, který původně vznikl pod rakousko-španělským konsorciem, jež dnes patří zbrojovce General Dynamics European Land Systems. Ta těsně spolupracuje s domácí firmou Czechoslovak Group a kromě toho sází na pořád probíhající rozvoj, který využívá technologie z projektu Ajax, což je britský derivát designu ASCOD. Argumentuje také tím, že by ASCOD znamenal technologickou příbuznost s obrněnci Pandur II.

Dva pěchotní obrněnce z Německa
Dalším silným uchazečem je Puma od německého konsorcia PSM. V současné době nesporně jde o jedno z nejlepších bojových vozidel pěchoty na světě, a ačkoliv jeho šance dosud zřejmě sráží velká cena, výrobce argumentuje, že nové objednávky můžou jednotkovou cenu výrazně snížit. Vystavený exemplář se od standardu Bundeswehru odlišoval dvěma prvky, a to blokem senzorů pro řidiče na čele korby a gumovým „kobercem“ proti střepinám, jenž pokrýval horní plochy věže a části korby. Nedaleko se nacházel druhý německý kandidát v podobě typu Lynx KF31 od společnosti Rheinmetall. Toto vozidlo však zatím existuje jen jako prototyp, zatímco AČR bude patrně požadovat obrněnce se zkušenostmi z reálného provozu. U obou německých typů vadí také fakt, že dosud neexistují v dalších žádaných provedeních. Chyběl třetí německý uchazeč, kterým je FFG PMMC G5, a rovněž dvojice tureckých obrněnců FNSS Kaplan NG a Otokar Tulpar. Absence typů z Turecka byla poněkud překvapivá, jelikož ačkoli se nezdá jako příliš pravděpodobné, že by si Armáda ČR zvolila právě ty, tato země byla hlavním partnerem letošního ročníku a turecké zbrojovky měly rozsáhlou expozici. Svůj zájem o dodávky nového BVP dává již zhruba rok najevo též česká firma Zetor Engineering, tzn. dceřiná firma výrobce traktorů, ale navzdory veliké reklamní kampani platí, že její projekt Wolfdog se zatím nachází v koncepční fázi a v Brně se objevily jen modely a makety.

Spektrum lehkých taktických vozů
Další velké akvizice české armády budou představovat nástupci několika typů terénních vozů, a sice lehké užitkové automobily (čili náhrada za vozy UAZ-469 a Land Rover) a o něco větší obrněné automobily (náhrada za IVECO LOV). Už letos v únoru armáda provedla testy těchto vozidel a řada z nich se objevila i na veletrhu IDET. Tak např. firma STV Group prezentovala americký Jeep J8, nedaleko stála militarizovaná podoba typu Toyota Hilux a přeloučská firma SVOS samozřejmě vystavovala svůj S80, jenž částečně vychází z čínského BAIC BJ80. Další silný hráč v oboru je firma Dajbych, která dovezla hned tři velmi upravené automobily Toyota Land Cruiser, a sice uzavřenou variantu Thermo Pro 90, rychlý automobil pro speciální útvary Fox RRV-r a dosti nezvyklou šestikolovou verzi. Mezi těžšími automobily přitahovaly velkou pozornost vozy na stánku společnosti VOP CZ, jež kooperuje se značkou NIMR ze Spojených arabských emirátů, jejíž auta má vyrábět pro případné kontrakty ze států V4. Prezentovala zde těžší obrněnec Ajban 440A a lehčí vozidlo pro speciální síly RIV. Z dalších typů pro speciální jednotky byl k vidění Fox RDV (na bázi Mercedes-Benz třídy G) od firmy IPM Technologies, která spolupracuje se Zetorem, a pochopitelně český SVOS Perun ST, který již získal kontrakt na čtyři kusy (více v minulém čísle). Kopřivnická Talosa vystavila čtyřkolový obrněnec, který údajně vyvinula pro Saúdskou Arábii, kdežto na stánku francouzského průmyslu byly k vidění typy Renault Sherpa Light Scout a ACMAT Bastion HM.

Další novinky Czechoslovak Group
Již zmíněná skupina Czechoslovak Group, pod niž patří mj. automobilka Tatra, prezentovala i několik dalších novinek. Šlo mj. o modernizovaný tank T-72 Scarab, který už na první pohled přitahoval pozornost instalací české dynamické ochrany DYNA. Vedle toho dostal výkonnější motor V-84 a dálkově ovládanou lafetu pro 12,7mm kulomet; výrobce uvádí, že jde o koncept zpracovaný pro konkrétního zahraničního zákazníka. Značka CSG přivezla dokonce hned dva raketomety, a sice RM-70 Vampire 4D na osmikolovém podvozku a coby úplnou novinku typ BM-21 MT na čtyřkolovém podvozku a s obsluhou sníženou na tři muže. Návštěvníci si navíc mohli prohlédnout obrněný automobil Tatra Defence T-KAT, který využívá šasi Ford F-550 a balistickou ochranu izraelské firmy Plasan, která ostatně vyrábí také pancéřování pro nákladní vozy Tatra. V podobě modelu CSG vystavila samohybnou houfnici CAESAR na šasi Tatra ve variantě, kterou si objednalo Dánsko (kdežto firma BAE Systems pro změnu předvedla model svého systému Archer na podvozku Tatra). Z produktů v expozici CSG je ještě potřeba zmínit čtyřkolový přívěs Tatra FAST II, který vznikl podle požadavků americké armády. Je založený na „tatrovácké“ koncepci páteřového rámu s trubkou a vystavená podoba uveze zátěž cca 12,8 tuny, ale nejvýkonnější verze má zvládnout až 85 tun. Přívěs byl připojený za osmikolový vůz Tatra 815-7 HMHD, jehož užitečná nosnost činí 22,9 tuny.

Bezpilotní letadla a letecká výzbroj
Do portfolia CSG patří také značka New Space Technologies, která vyvinula bezpilotní letoun CANTAS (více v č. 3/2017). Byl předveden ve dvou obměnách, z nichž ta nesoucí označení E (Endurance) nabízí díky hybridnímu pohonu působivou vytrvalost zhruba 18 hodin. Pokud jde o oblast bezpilotních letadel, několik firem vystavilo malé, z dnešního standardu nevybočující kvadrokoptéry. Tím spíše pak zaujal stánek české firmy Primoco UAV, jež předvedla taktický bezpilotní stroj One-100 s krátkým vzletem a vytrvalostí více než 10 hodin, a expozice značky Summit Advanced Systems, jenž dodává senzorové pozorovací aerostaty. Izraelská společnost Rafael samozřejmě předváděla několik zbraňových a senzorových systémů, mezi nimi letecký kontejner Litening. Právě na veletrhu IDET byla podepsána dohoda o dodávce čtyř exemplářů pro stíhačky Gripen českého letectva. Mezi značkami z už zmíněného „partnerského“ Turecka se patrně největšímu zájmu těšila společnost Roketsan, resp. její nabídka řízených střel a pum, mj. protitankové rakety Mizrak-O a Mizrak-U, laserem naváděné rakety Cirit, střela s plochou dráhou letu SOM, miniaturní klouzavá munice SMM či naváděná bomba Teber-81. Řadu typů zbraní vystavila i firma MBDA, v jejíž expozici se nacházely též nové typy střel země-vzduch MICA VL a CAMM-E, nabízené i Armádě ČR. Mezi jejich konkurenty patří izraelský systém Barak-8, jehož řízenou raketu vystavovala zbrojovka IAI.

Zajímavosti pro výbavu jednotlivce
Řada zajímavostí na veletrhu IDET spadala rovněž do sektoru výzbroje a výstroje jednotlivce. V tomto smyslu bylo určitě nejvíce živo kolem stánku České zbrojovky Uherský Brod. Ačkoli nakonec nedovezla zbraň CZ 807 v ráži 7,62x39 mm, pro niž se rozhodla francouzská zvláštní protiteroristická jednotka GIGN, návštěvníci si mohli vyzkoušet hned několik exemplářů nové pušky BREN 2 ráže 5,56x45 mm s různými délkami hlavně či různým příslušenstvím. Dále se představila nová poloautomatická pistole P-10C, jež disponuje předpjatým úderníkem, a proto patří do stejné kategorie jako oblíbené zbraně rakouské firmy Glock. (Více o novinkách firmy Česká zbrojovka najdete v minulém čísle.) V portfoliu uherskobrodské společnosti figurují též neprůstřelné vesty od značky 4M Systems, z nichž se na letošním veletrhu nejvíc propagovaly typy Raptor 2.0 a Lancer 2017. Velkých pochval se dočkal jeden z exponátů na stánku značky Meopta, a to puška pro přesnou střelbu Robinson XCR-M ráže 7,62x51 mm; nacházel se na ní denní zaměřovač ZD 3-12x50 BZP, předsádka pro noční vidění Meonight 1.2 a ještě uzavřený kolimátor ZD-RD/T. Ze zahraničních produktů zaslouží zmínku šestihlavňový kulomet Dillon M134D Minigun, jenž byl k vidění na stánku firmy Pramacom a rovněž na vrtulníku Mi-171Š v modifikaci SOATU pro speciální operace. K některým novinkám a zajímavostem z veletrhu IDET 2017 se určitě ještě vrátíme v budoucích číslech.
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