IDET 2019: Novinky (nejen) českého zbrojního průmyslu

Brány brněnského výstaviště se ve dnech 29. až 31. května otevřely pro 15. ročník prestižního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET. Kromě mnoha českých firem dorazila také řada špičkových zahraničních zbrojovek a k vidění bylo velice široké spektrum produktů, které oslovovaly ozbrojené síly i soukromé zákazníky.

Široká nabídka České zbrojovky
Přehled novinek a zajímavostí pochopitelně nemůžeme začít jinde než u palných zbraní České zbrojovky, jež měla (jako obvykle) jeden z nejvýraznějších stánků. Veřejnou premiéru tedy na veletrhu absolvovala automatická puška BREN 2 BR ráže 7,62×51 mm, která by se mohla stát základem pro novou pušku určeného střelce (Designated Marksman Rifle) v české armádě. Po jejím boku byla umístěna nová opakovací odstřelovačská puška CZ TSR ráže .308 Winchester a nedaleko se nalézalo několik variant pušek BREN 2 v rážích 5,56×45 a 7,62×39 mm. Zajisté nelze vynechat podobu BREN 2 ráže 7,62×39 mm s hlavní o délce 9 palců, protože právě tu si zvolila i francouzská protiteroristická jednotka GIGN. Na civilní trh pak směřuje BREN 2 MS ve stejné ráži s hlavní dlouhou 11 palců. Česká zbrojovka vystavila též zbraň Scorpion EVO 3 S1 Carbine, tzn. prodlouženou poloautomatickou úpravu samopalu Scorpion EVO 3 A1, která původně vznikla jen pro americký trh, ale kvůli značnému zájmu českých zákazníků se začalo i s prodejem v Česku. Návštěvníci si pochopitelně mohli osahat též hned pět provedení pistole CZ P-10 včetně semikompaktní P-10 SC či varianty P-10 C OR, jež je přizpůsobena ke snazší montáži kolimátoru. Sesterská společnost České zbrojovky, firma 4M Systems, pak předvedla širokou škálu balistických vest, taktické výbavy a oblečení, mezi nímž upoutalo pozornost mj. nové taktické triko Omega Winter UBACS, které díky unikátní kombinace materiálů zajišťuje pozoruhodný tepelný komfort i při rychlém střídání teplot.

Další ruční a dělostřelecké zbraně
Palné zbraně ale samozřejmě nevystavovala jenom Česká zbrojovka. Působivou nabídku měla na svém stánku i společnost Nimrod, která tady prodává mj. optiku značky Schmidt & Bender nebo pušky od známé německé společnosti Haenel. Návštěvníci tak mohli zhlédnout např. její poloautomatické pušky CR 223 a CR 308 (čísla v názvu odpovídají ráži, tedy .223 Remington a .308 Winchester) či opakovačky RS 8 a RS 9 (ráže .308 Winchester a .338 Lapua Magnum), z nichž druhou si jako novou odstřelovačskou pušku (pod názvem G29) objednal Bundeswehr a německá policie. Řada zajímavých produktů se objevila i v kategorii dělostřelectva, zejména mezi 120mm minomety. Německá zbrojovka Rheinmetall předvedla nový minomet Ragnarok určený pro montáž do koreb obrněných vozidel, finská firma Patria vystavila věžový minomet NEMO na šasi osmikolového obrněnce Patria AMV a na stánku společnosti BAE Systems byl k vidění minomet Mjölner na podvozku pásového bojového vozidla CV90. Objevily se rovněž dvě samohybné houfnice, a sice zmodernizovaná DANA M2 od skupiny Czechoslovak Group a typ EVA od slovenské firmy Konštrukta Defence. Ta ve svojí venkovní expozici připravila i velice zajímavý pohled na široké spektrum dělostřeleckých hlavní. Dorazilo též několik firem, které nabízejí věžové komplety pro obrněná vozidla, např. belgická John Cockerill s komplety Cockerill 3030 a CPWS Gen.2 či slovenská EVPÚ Defence. Právě od ní pochází věž Turra 30 na osmikolovém obrněnci slovenské armády Vydra.

Obrněnce na pásech a na kolech
Mezi stánky, kolem nichž bylo nejvíce živo, logicky patřily expozice čtyř firem účastnících se tendru na perspektivní bojové vozidlo pěchoty pro Armádu ČR. Zbrojovka General Dynamics European Land Systems představila hned dvě vozidla ASCOD 2, z nichž jedno bylo vybavené bezosádkovou střeleckou věží Elbit UMT30 MKII, kdežto to druhé sloužilo jako nosič mostu. Ostatně tato firma přivezla též jiné moderní ženijní prostředky, mj. obojživelný mostní systém M3 nebo pontonový systém IRB na podvozku Tatra. Dalším zájemcem je firma BAE Systems s vozidlem CV90, které bylo také přítomno ve dvou exemplářích; kromě již zmíněného nosiče minometu byl vystaven i vyprošťovací obrněnec. Samozřejmě nesměla chybět ani obě vozidla z Německa, tzn. typy PSM Puma a Rheinmetall Lynx KF41, z nichž druhý byl vybaven velmi zajímavým 7,62mm kulometem RMG s trojicí výměnných hlavní. Dalším kulometem, jenž se těšil nemalé pozornosti, byl americký Dillon Aero 503D kalibru 12,7 mm, jenž se nacházel na stánku společnosti Pramacom. Na své si ale zákonitě přišli rovněž fandové lehkých obrněných vozidel, kteří mohli zhlédnout např. vozidlo SVOS Perun už v definitivní konfiguraci pro 601. skupinu speciálních sil. Představil se též úplně nový česko-slovenský obrněnec Zetor Gerlach, americký Oshkosh M-ATV, francouzský Arquus Sabre nebo česko-francouzský TITUS, který využívá šasi Tatra a korbu firmy Nexter. Jednalo se o „vyšperkované“ provedení, na němž byl umístěn opravdu působivý arzenál účelových systémů.

Drony i prostředky proti dronům
Mezi ně patřila i dvojice pozemních robotů NERVA-LG právě od značky Nexter. Tento robot má modulární konstrukci, díky níž může být vybaven koly i pásy a může užívat zhruba dvacet různých užitkových modulů, např. kamery, mikrofony či nesmrtící zbraně. V Brně se objevilo také množství bezpilotních letadel, mj. nový vrtulníček SkySpotter 150A od Modelárny LIAZ a několik typů tzv. vyčkávající munice, tedy vlastně malých „sebevražedných“ dronů. Do této kategorie patří mj. polský letounek WB Group Warmate či izraelský UVision Hero-120, který vystavil VTÚ (Vojenský technický ústav). Na jeho stánku bylo umístěno i „hnízdo“ DronHub čili malá mobilní základna pro operace dronů, které mohou plnit různé úkoly včetně destrukce jiných dronů. Podobné „stíhací“ bezpilotní stroje vystavila také česká firma Eagle.One, ovšem v Brně se objevilo i několik typů pozemních směrových rušiček určených proti dronům. Jedny z nejzajímavějších vystavila italská firma CPM Elettronica, která představila „pistolový“ rušič CPM-Wilson o hmotnosti pouze 1,5 kg. Prostředek tohoto druhu se už nachází také ve výbavě Armády ČR, která si pořídila přenosné rušiče Manpack G od firmy URC Systems. A aby bylo možno proti dronům zasáhnout, je nutno je i zavčas zjistit, o což se dokážou postarat speciální radary pro detekci malých a pomalých objektů, např. zcela nový radar Retia ReGUARD. Také tato horká novinka jasně dokázala, že si český obranný průmysl v řadě oborů udržuje vysokou úroveň a může do budoucnosti hledět s optimismem.
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