IDET 2019:
Ve znamení mobility a robotiky

Na brněnském výstavišti se ve dnech 29. až 31. května konal již 15. ročník prestižního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET. České i zahraniční firmy tam představily velmi široké spektrum novinek. Vedle oficiálně proklamovaného soustředění na mobilitu armád byla značná pozornost věnována i prostředkům bez osádky.

Veletrh IDET se již pevně začlenil do kalendáře významných evropských výstav bezpečnostní a obranné techniky, jak prokazuje také pravidelná účast nejdůležitějších světových zbrojovek. Na letošním ročníku se projevily dva vysoce důležité trendy, z nichž první souvisí s diskusemi o strategii NATO a dá se popsat jako důraz na mobilitu vojsk. Jinými slovy, jde o zabezpečení přesunu jednotek tam, kde je třeba jejich nasazení, což nezahrnuje jenom pohyblivost v užším smyslu slova, ale mj. také ženijní kapacity. Druhým trendem je narůstající význam prostředků bez osádky, resp. bezpilotních letadel a pozemních robotů, což se ale zcela zákonitě projevuje rovněž v rozmachu technologií pro obranu proti dronům.

Zájemci o největší armádní zakázku
Určitě nepřekvapí, že se asi největší pozornost točila okolo čtveřice uchazečů o zakázku české armády na 210 bojových vozidel pěchoty, jelikož svoje výrobky vystavily všechny čtyři firmy účastnící se výběrového řízení. Stánky dvou z nich navíc výrazně odrážely již zmíněný akcent mobility jednotek. Společnost BAE Systems totiž poněkud překvapivě prezentovala obrněnec CV90 nikoli v základní verzi, nýbrž jako vyprošťovací vozidlo a rovněž jako nosič minometu Mjölner ráže 120 mm. Zbrojovka General Dynamics European Land Systems rovněž přivezla dva exempláře typu ASCOD 2, první v modifikaci s bezosádkovou věží Elbit UMT30 MKII a druhý v roli pokladače mostu Cobra. K vidění byly pochopitelně i německé typy PSM Puma a Rheinmetall Lynx KF41. Výrobci se chlubili i zbraňovými komplety pro bojová vozidla, a tak poblíž vozidla ASCOD 2 mohli návštěvníci spatřit osádkovou věž MT30 MKII, která by měla vyhovovat požadavku Armády ČR. Hodně živo bylo kolem stánku společnosti John Cockerill, kde se nacházely věžové komplety Cockerill 3030 a CPWS Gen. 2 a také kanon ráže 105 mm, vhodný pro lehký či střední tank. Na výstavě mimochodem došlo k podpisu důležité dohody o globální spolupráci mezi belgickou firmou John Cockerill a českou firmou Ray Service, jež se tak stávají strategickými partnery. Společnost Rheinmetall předvedla nový minomet Ragnarok pro montáž do vozidel, zatímco finská zbrojovka Patria přivezla známý osmikolový obrněnec AMV, na kterém byl umístěn věžový minomet NEMO.

Pomocná vozidla a lehké obrněnce
Firma General Dynamics European Land Systems, která úzce spolupracuje s českou skupinou CSG, resp. značkou Tatra, dovezla do Brna i několik ženijních prostředků. Objevil se tedy mj. obojživelný mostní systém M3, pontonový komplet IRB nebo k němu příslušející člun Birdon BEB. Diváci mohli spatřit též obrněný automobil Eagle s mostem Viper, kdežto skupina CSG vystavila mj. mostní automobil AM-70 EX a zcela nový vyprošťovací automobil TREVA-15. Na stánku CSG samozřejmě nechyběl obrněnec TITUS, tentokrát ve „vyšperkované“ podobě, jež nesla široké spektrum různých účelových systémů. Představil se i modernizovaný obrněný automobil Patriot II na šasi Tatra, tzn. jeden z českých, resp. česko-slovenských příspěvků do kategorie MRAP. Dalším takovým byl Zetor Gerlach, který se objevil již s dálkově ovládanou věží EVPÚ Gladius. Značka SVOS pochopitelně předvedla vozidlo pro speciální síly Perun, a to již ve finální konfiguraci pro českou armádu, ke které má výhledově přibýt uzavřená verze, jež by měla dostat švédský protiletadlový systém RBS 70 NG RWS. Ze zahraničních lehkých obrněnců byl k vidění mj. americký Oshkosh M-ATV či francouzský Arquus Sabre. Vedle již zmíněného osmikolového obrněného vozidla Patria AMV dorazila jeho slovenská modifikace Vydra s věží EVPÚ Turra 30 či osmikolový obrněnec VBCI od francouzsko-německé značky KNDS, jež vystavila dokonce také tank Leopard 2A7.

Bezpilotní stroje i zbraně proti nim
Z produkce posledně zmíněné evropské zbrojovky ovšem zřejmě největší pozornost vyvolával malý pozemní robot NERVA-LG, jenž kličkoval mezi nohama návštěvníků a stále je udivoval svou modulární koncepcí. Dvojice těchto prostředků byla ostatně rovněž součástí oné rozsáhlé výbavy obrněnce TITUS, na němž se nacházelo také bezpilotní pozorovací letadlo IXOS-XX. Do oboru létajících prostředků bez osádky spadal též vyčkávací úderný prostředek WB Group Warmate, kdežto na zemi byl k vidění robot Orpheus, jenž pochází z VUT Brno a je zařazen i ve výzbroji AČR. Z českých bezpilotních strojů zasluhuje uvést taktické letadlo Primoco One nebo nový vrtulník SkySpotter 150A od firmy Modelárna LIAZ. Objevily se však také stíhací drony, tj. bezpilotní prostředky pro „lov“ jiných bezpilotních prostředků, mj. od české značky Eagle.One. Pro likvidaci dronů slouží i různé směrové rušičky, jaké prezentovala např. italská firma CPM, ale podobný prostředek zvaný Manpack G od firmy URC Systems už vlastní také Armáda ČR. Hrozbu dronů odrážel i nový radiolokátor Retia ReGUARD, který má sloužit mj. právě k jejich včasnému detekování. Z produktů domácího průmyslu lze zmínit též např. nové pasivní radiotechnické lokátory SRTP a RAPAMEP v expozici české armády a pochopitelně i ruční zbraně České zbrojovky. Ta představila zejména novou pušku BREN 2 BR ráže 7,62x51 mm či pušku BREN 2 ráže 7,62x39 mm, kterou si pořídila francouzská jednotka GIGN, což je zajisté jeden z nejpůsobivějších úspěchů českého průmyslu.
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Obrněnec ASCOD 2 byl vystaven mj. v provedení s mostem Cobra, jenž měří na délku 15 m a zvládne zátěž asi 50 tun. Za zmínku stojí fakt, že s pomocí kompletů JFK (Jettison Fitting Kit) a BLM (Bridge Launch System) od značky Pearson Engineering se dá téměř každá bezvěžová varianta obrněnce ASCOD proměnit v mostní vozidlo.

Armáda ČR vystavila nový systém elektronického průzkumu SRTP, jenž pracuje v metrovém pásmu a využívá šasi IVECO LMV. Na přívěsu za automobilem se nacházela další novinka, a sice donedávna utajovaný pasivní lokátor RAPAMEP, který disponuje anténami pro sledování pásem A B, a C a leteckých odpovídačů systému ADS-B.

Zbrojovka BAE Systems demonstrovala schopnosti bojového vozidla CV90 i prostřednictvím vyprošťovací varianty švédské armády. Obrněnec má dva navijáky o síle po 9 kN a s využitím kladek dokáže táhnout zátěž až 72 tun, takže zvládne i tank Leopard 2. Kromě toho nese jeřáb o nosnosti 800 kg, víceúčelovou radlici a sadu nářadí.

Společnost URC Systems dodává české armádě také přenosné ochranné rušiče řady Manpack, z nichž nejnovějším je typ Manpack G. Slouží k ochraně před bezpilotními prostředky, a tudíž ruší frekvenční pásma V/U (2,4 GHz) a Wi-Fi (5,8 GHz) a také signály navigace GPS. Výkon zařízení činí 70 W a baterie vystačí na 60 minut provozu.

Obrněnec Lynx KF41 německé značky Rheinmetall byl jako jediný z uchazečů ve výběrovém řízení AČR ukázán v konfiguraci dle hlavních požadavků armády, resp. s osádkovou věží a se sedačkami pro osm pěšáků. Výrobce zdůrazňuje hlavně modularitu a široké angažmá českých firem; ostatně ony sedačky pocházejí od skupiny CSG.

Na stánku České zbrojovky bylo vystaveno především široké spektrum variant pušky BREN 2 v různých délkách a rážích. Vedle úplně nové podoby BREN 2 BR ráže 7,62x51 mm vzbudily zájem také verze na „východní“ munici 7,62x39 mm, z nichž tu s hlavní o délce 9 palců si pro zásahy proti teroristům pořídil francouzský útvar GIGN.

Mezi úplné novinky se řadil radiolokátor ReGUARD značky Retia, jenž vznikl především pro detekci nízko a pomalu létajících malých cílů, jež dnes představují zejména drony. Kombinuje mechanické otáčení s elektronickým směrováním paprsku, má dálkový dosah 18 km, výškový dosah 3 km, příkon max. 1 kW a hmotnost 65 kg.

Vyprošťovací automobil TREVA-15 na podvozku Tatra Force T815-7 v podstatě navazuje na osvědčený prostředek AV-15. Jeřáb o délce 7,7 m (s nástavcem 11,4 m) unese až 15 tun a vůz má i naviják o síle 14,7 tuny (s kladkami až trojnásobek). V částečně vyvěšeném stavu dokáže táhnout vozidlo o hmotnosti 30 tun, na tyči pak až 40 tun.

Polská společnost WB Group vystavila vyčkávací zbraňovou platformu Warmate, tzn. vlastně malý „sebevražedný“ bezpilotní letounek. Může dopravit tři druhy hlavic, a to tříštivo-trhavou se 300 g trhaviny, protitankovou s průbojností 120 mm oceli a cvičnou. Výrobce klade značný důraz i na třístupňový systém zabezpečení hlavic.

Obrněný automobil Eagle značky MOWAG (dnes součást firmy General Dynamics European Land Systems) je již dobře známým typem, v Brně se však objevila velice neobvyklá varianta s mostem Viper o max. nosnosti 40 tun. Ten existuje v délkách 5, 7 a 9 m a dá se instalovat na takřka jakékoli vozidlo s užitečnou nosností okolo 4 tun.

Belgická zbrojovka John Cockerill (dříve CMI) demonstrovala svoje postavení špičky v oboru věží pro bojová vozidla a představila nový modulární komplet CPWS Gen. 2. Ten byl vyvinut pro lehká vozidla (včetně terénních obrněnců s podvozkem 4x4) a může nést kanony ráže 25 a 30 mm a odpalovací zařízení pro protitankové rakety.

Francouzská firma Atos představila pozoruhodný komunikační systém Hoox, jenž je založený na platformě „chytrých“ mobilních telefonů značky Alcatel, ale využívá vysoce propracované zabezpečení procesů. Veškerá data jsou po celou dobu přenosu šifrována, takže Hoox se může uplatnit i pro bezpečnou komunikaci s vojáky na bojišti.

Obrněný automobil Patriot na podvozku Tatra se dočkal modernizace na verzi Patriot II, která byla vystavena s dálkově ovládaným kanonem ráže 20 mm. Vozidlo dopraví max. osm vojáků a váží mezi 13,5 a 17,5 tunami. Nabízí balistickou odolnost na úrovni STANAG 4569 Level 2 až 4 a ochranu proti minám na úrovni až Level 3a/3b.

Robot NERVA-LG od firmy Nexter Robotics (součást skupiny KNDS) zanechal veliký dojem zejména díky modularitě. K tělu lze připojit několik typů kol i pásy a mezi účelové moduly se řadí např. různé kamery, mapovací zařízení, mikrofony, detektory zamoření, generátory dýmu či nesmrtící zbraně. Baterie stačí na dvě hodiny provozu.

Slavná česko-slovenská značka Zetor samozřejmě vystavila obrněný automobil Gerlach, který byl nově vyzbrojen věží EVPÚ Gladius s kulometem ráže 12,7 mm. Gerlach o váze 12,5 tuny dopraví až šest osob max. rychlostí 125 km/h a poskytuje balistickou ochranu STANAG 4569 Level 3 a odolnost proti minám Level 2a/2b nebo 3a/3/b.

Modelárna LIAZ vystavila nový bezpilotní vrtulník SkySpotter 150A o max. vzletové váze do 150 kg, z čehož 40 kg tvoří užitečné (převážně senzorové) vybavení. S Wankelovým motorem létá vrtulník rychlostí 120 km/h a vydrží ve vzduchu až 5 hodin. Byl vyvinut pro průzkumné a záchranářské úkoly a řízení nabízí max. dosah 100 km.

Na stánku CSG byl k vidění rovněž automobil pro speciální síly LRPV Gepard, jehož hlavním dodavatelem je firma Dajbych, jež jej vytvořila na základě platformy Toyota Land Cruiser 70. Vozidlo o prázdné hmotnosti 4100 kg dopraví zátěž až 1900 kg, nabízí místo pro 6 až 7 mužů, dosahuje rychlosti 140 km/h a má dojezd až 1000 km.

Pozemní robot Orpheus-AC, který slouží pro radiační a chemický průzkum, je již zavedený ve výzbroji AČR. Jde o výrobek firmy LTR, která je napojena na VUT Brno. Robot o váze 60 kg (z toho 25 kg tvoří užitečná zátěž) jezdí max. rychlostí 10 km/h a tvoří součást výbavy vozidla pro radiační a chemický průzkum IVECO S-LOV-CBRN.

Šestikolový obrněnec Nexter TITUS na podvozku Tatra byl předveden v „maximální“ podobě s širokým spektrem výbavy. Měl tedy mj. věžový modul ARX 20 s 20mm kanonem, dva malé roboty NERVA-LG v boční schránce, bezpilotní stroj IXOS-XX, detektory ozáření laserovým paprskem či rozsáhlé spojovací a velitelské vybavení.

Izraelská firma Bird Aerosystems předvedla závěsný kontejner AeroShield, který reprezentuje prostředek komplexní ochrany letounů před přenosnými protiletadlovými raketami. Kontejner obsahuje detektory s kruhovým pokrytím, směrové infračervené rušiče a vrhače světlic a dá se instalovat na vojenské i civilní (resp. VIP) stroje.

Zbrojovka General Dynamics European Land Systems představila své bojové vozidlo pěchoty ASCOD 2 v konfiguraci pro osm mužů a s izraelskou bezosádkovou věží UMT30 MKII. Tato věž byla umístěna na novém adaptéru s průzory, jenž dovoluje rozhled po okolí. Připravuje se však už rovněž instalace osádkové věže MT30 MKII.

Přeloučská firma SVOS vystavila vozidlo pro speciální jednotky Perun již v konfiguraci, která vzešla z armádních požadavků a testů. Lze si tedy všimnout např. zvýšených boků korby nebo většího počtu lafet pro kulomety. Výrobce akcentuje hlavně úroveň odolnosti proti minám, jež je u vozidel s otevřenou karosérií údajně bezkonkurenční.

Obojživelný mostní systém M3 značky General Dynamics ve svém oboru náleží mezi světově nejvýkonnější a komerčně nejúspěšnější. Dá se spojit až deset kusů, čímž vzniká most o délce 100 m, a každý exemplář může sloužit rovněž jako pontonový prám. Max. nosnost činí cca 85 tun pro pásová, popř. až 132 tun pro kolová vozidla.

Na stánku firmy Rheinmetall se nacházel také nový minomet Ragnarok ráže 120 mm, který je umístěný na otáčivé platformě pro instalaci do koreb obrněných vozidel. Disponuje moderním počítačovým ovládacím systémem, je řešen velice kompaktně (hmotnost méně než 1100 kg) a nabízí maximální rychlost palby 16 až 20 ran za minutu.

Americká firma Dillon Aero nyní reprezentuje největšího dodavatele 7,62mm kulometů M134 Minigun. Do její nabídky nedávno přibyla novinka v podobě kulometu Dillon Aero 503D, což je tříhlavňová zbraň ráže .50 BMG (12,7x99 mm), jež vychází z typu GECAL 50. Váží kolem 38 kg a střílí a kadencí až 1500 ran za minutu.

Státní podnik VOP CZ uzavřel dohodu se značkou Arquus (dříve Renault Trucks), podle které zajišťuje prodej a servis jejích výrobků a podílí se i na vývoji. V Brně se proto na stánku VOP CZ objevil lehký obrněnec pro speciální síly Arquus Sabre o hmotnosti asi 11 tun, který vedle čtveřice kulometů nesl i protitankovou raketu MMP.
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