IDET 2017:
Brno ve znamení modernizace české armády

Brněnský IDET již dlouho patří mezi důležité veletrhy vojenské a bezpečnostní techniky a jeho pozici prokázal také letošní ročník, který se uskutečnil od 31. května do 2. června. Hlavní téma reprezentovaly připravované nákupy vozidel pro pozemní síly Armády ČR, ale domácí i zahraniční firmy představily i další zajímavosti.

Armáda ČR nyní připravuje výběrové řízení na 210 nových bojových vozidel pěchoty, a proto není divu, že do Brna zavítali hned čtyři z dosud sedmi přihlášených kandidátů. Za favority se většinou považují dva typy, a to původně švédský CV90 od nadnárodní firmy BAE Systems a původně rakousko-španělský ASCOD, jenž nyní náleží do nabídky značky General Dynamics European Land Systems, která spolupracuje s domácí zbrojovkou Czechoslovak Group. Vedle toho dorazily dva německé obrněnce, tedy PSM Puma a Rheinmetall Lynx KF31, chyběl však třetí německý uchazeč FFG PMMC G5 a turecká vozidla FNSS Kaplan a Otokar Tulpar. Mezi zájemce patří i česká firma Zetor Engineering, avšak ta nemá s vojenskými vozidly zkušenosti a její projekt Wolfdog se nachází pouze v koncepční fázi. Vedle návrhu pásového obrněnce se Zetor zabývá rovněž vývojem osmikolového vozidla.
Další velká výběrová řízení se budou týkat lehkých taktických automobilů (jež nahradí dnešní typy Land Rover a UAZ-469) a lehkých obrněných automobilů (ty vystřídají současná vozidla IVECO LOV). Armáda si může vybírat z produktů mnoha špičkových značek, jako je Jeep J8, Mercedes-Benz G, Toyota Land Cruiser či Renault Trucks Sherpa, ovšem vedle nich se hlásí i další zájemci. Přeloučská firma SVOS, jež nedávno získala zakázku na čtyři velké vozy Perun ST pro speciální jednotky, nabízí vozidlo S80, které vychází z čínského typu BAIC BJ80. Své slovo chce říci i státní podnik VOP CZ, který má na základě licenční smlouvy dodávat terénní obrněná vozidla pocházející od automobilky NIMR ze Spojených arabských emirátů. V úvahu připadají také zcela nové vozy, např. Tatra Defence T-KAT, jenž kombinuje šasi Ford F-550 a balistickou ochranu izraelské značky Plasan, popř. obrněný automobil kopřivnické společnosti Talosa, která ho vyvinula pro ozbrojené síly Saúdské Arábie.
Již zmíněná firma Czechoslovak Group vystavovala rovněž další techniku. Pro neupřesněného zákazníka vyvinula modernizovaný tank T-72 Scarab, který je vybavený masivní dynamickou ochranou DYNA a dalšími zlepšeními. Představila i dva dělostřelecké raketomety kalibru 122 mm na podvozku Tatra 815-7, a to větší RM-70 Vampire-4D, který převáží (stejně jako dobře známý čs. systém RM vz. 70) rovněž náhradní zásobu 40 raket, a menší BM-21 MT, který má „jen“ svazek 40 připravených raket. Do portfolia skupiny CSG spadá i malá firma New Space Technologies, jež vystavovala futuristicky řešený bezpilotní letoun CANTAS. Ten existuje ve třech verzích, z nichž největší zájem přitahuje CANTAS E s vytrvalostí kolem 18 hodin. Byly k vidění i modely dvou samohybných houfnic na podvozku Tatra, které budou jistě nabízeny i Armádě ČR, a to CAESAR francouzské firmy Nexter, jež kooperuje s Czechoslovak Group, a dále původně švédský systém Archer firmy BAE Systems.
Česká zbrojovka Uherský Brod pochopitelně prezentovala novou útočnou pušku BREN 2 ráže 5,56x45 mm a novou poloautomatickou pistoli P-10C ráže 9 mm. Ta náleží mezi zbraně, které mají tzv. předpjatý úderník, resp. nemají vnější kohout, takže nová pistole si získala přezdívku „český Glock“. Další zajímavostí z oboru ručních zbraní se pochlubila Meopta, která obdržela ocenění za novou pušku pro přesnou střelbu ráže 7,62x51 mm NATO. Základ tvoří zbraň typu Robinson XCR-M, která je osazena třemi špičkovými optickými přístroji české značky. Vedle toho stojí za zmínku i legendární kulomet Dillon M134D Minigun, jenž byl k vidění na stánku značky Pramacom a navíc na vrtulníku Mi-171Š SOATU z arzenálu české armády. Rozsáhlou expozici měly zbrojovky z Turecka (jež bylo i oficiálním partnerem tohoto ročníku), mj. firma Roketsan s rozsáhlou nabídkou různých řízených raket.
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