IDET 2017: Nabídka (nejen) pro modernizaci české armády

Od 31. května do 2. června se na brněnském výstavišti uskutečnil čtrnáctý ročník mezinárodní výstavy obranné a bezpečnostní techniky IDET. Současně s ní se konaly také veletrhy požární a bezpečnostní techniky PYROS a ISET, ale největší pozornost samozřejmě přitahoval veletrh zbraní. Spektrum exponátů bylo dle očekávání velice široké, avšak ústřední téma tvořily plány pořízení několika nových typů vozidel pro českou armádu.

Nabídka bojových vozidel pěchoty
Armáda ČR dnes připravuje výběrové řízení na nákup 210 nových pásových bojových vozidel pěchoty, která vystřídají už zastaralá BVP-2. Oficiálně se zatím přihlásilo sedm firem, z nichž čtyři dovezly své nabídky na letošní veletrh v Brně. Nadnárodní firma BAE Systems vystavila hned dva kusy původně švédského vozidla CV90 se dvěma odlišnými věžemi. Jeho největším soupeřem zřejmě bude původně rakousko-španělský ASCOD, který ale dnes patří do portfolia značky General Dynamics European Land Systems, která nyní kooperuje s českou zbrojovkou Czechoslovak Group. Třetím kandidátem bude německá Puma, jež pochází od konsorcia PSM a patří na technologickou špičku, avšak tomu odpovídá i hodně vysoká cena. Německá značka Rheinmetall nabízí vozidlo Lynx KF31, jenže jeho šance sráží fakt, že nyní jde jen o prototyp, zatímco AČR bude nejspíše požadovat i zkušenosti z reálného nasazení. Chyběl třetí německý uchazeč FFG PMMC G5 a navzdory jinak silné účasti Turecka (které bylo hlavním partnerem letošního ročníku) nedorazily turecké obrněnce FNSS Kaplan a Otokar Tulpar. Není však moc pravděpodobné, že by česká armáda vybrala vozidlo z této země. Stejně tak se spíše skepticky hledí na program Wolfdog značky Zetor Engineering, neboť Zetor nemá s vojenskými vozidly zkušenosti a zatím prezentoval jen koncepty a modely.

Výběr užitkových terénních vozů
Zřejmě v roce 2020 začne armáda nakupovat i nová lehká taktická terénní vozidla, jež nahradí dnešní typy UAZ-469 a Land Rover. Krátce poté chce řešit otázku nástupce lehkých obrněnců IVECO LOV, a proto se letos v Brně představila i řada možných uchazečů o tyto zakázky. Na pozici lehkého terénního vozu mohou nastoupit produkty velmi zvučných značek, mj. Jeep J8, Toyota Land Cruiser (jež do vojenské formy upravuje česká firma Dajbych) a Mercedes-Benz G, avšak ambice má i společnost SVOS z Přelouče, jež si získala jméno produkcí pancéřování pro „obyčejná“ auta. Nedávno dostala zakázku na čtyři těžší automobily pro speciální síly, jež nesou označení Perun ST, vyznačují se řízením všech čtyř kol a mohou sloužit též jako nosiče zbraní. Přeloučským kandidátem na lehký terénní užitkový automobil je S80, v zásadě derivát čínského vozidla BAIC BJ80, což je pro změnu odvozenina konstrukce Mercedes-Benz G. Co se týče větších obrněnců, k vidění byl např. český vůz Tatra T-KAT na podvozku Ford F-550, francouzské typy Renault Trucks Sherpa Light a ACMAT Bastion HM a zcela nový obrněnec kopřivnické firmy Talosa. Hodně živo bylo u stánku státního podniku VOP CZ, jenž podepsal s automobilkou NIMR ze Spojených arabských emirátů smlouvu, podle níž by měl pro střední Evropu vyrábět arabské obrněné automobily řady Ajban.

Technika od Czechoslovak Group
Již zmíněná firma Czechoslovak Group, dnes vlastně největší česká zbrojní firma vůbec (které patří též automobilku Tatra), vystavovala i široké spektrum jiných typů zbraní. Na volné ploše se těšil značnému zájmu modernizovaný tank T-72 Scarab, který hned na první podhled zaujal mohutným dynamickým pancéřováním na věži. Kromě toho má i výkonnější motor či dálkově ovládané střeliště s kulometem. Hned vedle něj stál raketomet RM-70 Vampire 4D, v podstatě zdokonalená podoba známého československého systému na novém podvozku. Firmě CSG se v loňském roce podařilo získat kontrakt na tyto raketomety pro Indonésii. Coby úplná novinka se předvedl raketomet BM-21 MT, jenž se s typem Vampire shoduje svou ráží 122 mm, avšak využívá jen čtyřkolový podvozek a nemá záložní zásobu raket. Připomeňme, že Czechoslovak Group spolupracuje též s francouzskou zbrojovkou Nexter, s níž vyvinula šestikolové obrněné vozidlo TITUS. Dalším plodem kooperace je nová modifikace samohybné houfnice CAESAR na osmikolovém podvozku Tatra. Tato kombinace již získala zakázku pro Dánsko a jistě bude nabízena i Armádě ČR. Proti ní se patrně postaví systém Archer od firmy BAE Systems, která již také chystá verzi na podvozku Tatra. Značka Czechoslovak Group se zřejmě postará také o upgrade stávajících houfnic DANA na verzi DANA-M2.

Novinky v oblasti ručních zbraní
Mezi stánky domácích firem samozřejmě patřil mezi nejlákavější ten, kde své zbraně nabízela Česká zbrojovka Uherský Brod. Ačkoliv nakonec nepřivezla pušku v ráži 7,62x39 mm, kterou si zvolil francouzský protiteroristický útvar GIGN, zvědavost návštěvníků více než dostatečně uspokojilo několik exemplářů nejmodernější útočné pušky BREN 2 s různými délkami hlavně a různými typy příslušenství. Další velmi zajímavou novinkou, o niž se fandové často doslova přetahovali, byla poloautomatická pistole P-10C s předpjatým úderníkem, jež si rychle získala přezdívku „český Glock“. Česká zbrojovka zastřešila také expozici značky 4M Systems, která nabízela mj. neprůstřelné vesty Raptor 2.0 a Lancer 2017. Velké chvály se dočkala společnost Meopta, která dostala ocenění za pušku pro přesnou střelbu ráže 7,62x51 mm. Jejím základem je zbraň Robinson XCR-M, na které se nachází denní zaměřovač ZD 3-12x50 BZP, předsádka pro noční vidění Meonight 1.2 a uzavřený kolimátor ZD-RD/T. Na stánku značky STV Group se nacházelo několik zbraní firmy Steyr (jako zkrácená útočná puška AUG A3-SF pro zvláštní síly) a k vidění byly rovněž dva šestihlavňové kulomety Dillon M134D Minigun. První stál na stánku firmy Pramacom a druhý byl umístěn na vrtulníku Mi-171Š SOATU české armády, jež se také pochlubila širokým spektrem zbraní a techniky.
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