IDET 2019:
Špičkový arzenál na brněnském výstavišti

Od 29. do 31. května 2019 se v Brně konal další ročník veletrhu IDET, který se řadí mezi nejprestižnější evropské akce svého druhu. Jistě nepřekvapuje, že se v centru pozornosti nacházela tematika pásových i kolových obrněných vozidel. Velký důraz se kladl také na bezpilotní letadla a prostředky boje proti nim.

Hlavním tématem tohoto ročníku veletrhu IDET byla mobilita sil. Tento pojem ale nezahrnuje zdaleka jen samotnou rychlost vozidel, neboť pod něj spadá i překonávání překážek a ochrana vojsk. Výrobci tudíž kromě pohyblivosti akcentovali také např. pancéřovou ochranu či ženijní kapacity. Velký rozmach pochopitelně zaznamenávají též různé prostředky bez osádky, což se logicky odráží ve vývoji zbraní k jejich likvidaci. Jistě je velice potěšující, že v těchto oborech na trhu významně bodují také některé české podniky.

Obrněnce na pásech i na kolech
Veletrhu IDET se samozřejmě účastnily všechny čtyři firmy, jež podaly návrhy ve výběrovém řízení Armády ČR na nové bojové vozidlo pěchoty. Návštěvníci tak mohli spatřit typ ASCOD 2 od firmy General Dynamics European Land Systems, švédsko-britské vozidlo BAE Systems CV90 a dva německé obrněnce PSM Puma a Rheinmetall Lynx KF41. Dorazily však též další typy soudobých bojových vozidel, např. tank Leopard 2, francouzský kolový obrněnec VBCI, finský transportér Patria AMV v provedení s minometem nebo slovenské vozidlo Vydra, resp. vlastně obměna konstrukce Patria se slovenskou věží Turra 30. Dále se předvedlo mnoho typů obrněných terénních automobilů, např. vozy pro speciální síly SVOS Perun a Dajbych Gepard (což je vlastně modifikace slavného vozu Toyota Land Cruiser), CSG Patriot II, Zetor Gerlach nebo Oshkosh M-ATV. K vidění byly také kanonové věžové systémy značky John Cockerill a mostní systémy značky General Dynamics, jež upevňuje spolupráci s českou firmou Tatra. Do Brna pochopitelně dorazila i řada dalších výrobků kopřivnické automobilky, mj. vyprošťovací vozidlo TREVA-15 nebo šestikolový obrněnec TITUS s pestrou výbavou, jež obsahovala také bezpilotní letadlo či kompaktní pozemní roboty NERVA.

Nabídka dronů i zbraní proti nim
Poslední uvedený typ patří do nabídky francouzské zbrojovky Nexter, která ostatně vyrábí též obrněnou korbu pro vůz TITUS. Na brněnském výstavišti se ovšem předvedlo i mnoho jiných typů prostředků bez osádky. Návštěvníci proto mohli zhlédnout mj. některé robotické systémy z pražského ČVUT a z VUT Brno, např. robot Orpheus, který je už zaveden i ve výbavě české armády. Mezi českými výrobky se ukázal rovněž např. letoun Primoco One či nový bezpilotní vrtulník SkySpotter 150A od firmy Modelárna LIAZ. Rozvoj dronů pochopitelně vede také ke zvýšení zájmu o nástroje boje proti nim, např. o přenosné elektronické rušičky, které vystavila italská firma CPM. Existují už dokonce též bezpilotní letadla, jejichž posláním je „lov“ jiných dronů; takové systémy prezentovala např. firma Eagle.One či státní Vojenský technický ústav. Za zmínku stojí též některé nové elektronické systémy, např. lokátory SRTP či RAPAMEP na stánku Armády ČR či malý radar Retia ReGUARD. Samozřejmě je potřeba zmínit též Českou zbrojovku, která přivezla spoustu variant útočné pušky BREN 2, samopalu Scorpion EVO 3 či poloautomatické pistole P-10. Pokračující vývozní úspěchy těchto zbraní dokazují, že si český zbrojní průmysl vede výtečně i v tvrdé světové konkurenci.
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Mezi lehkými obrněnými automobily byl předveden mj. francouzský Arquus Sabre, který nesl kulomety a protitankovou řízenou střelu MMP.

Izraelská firma IAI vystavila protiletadlový raketový systém Barak-MX, který chce nabídnout Armádě ČR jako náhradu za zastaralý komplet Kub.

Česká zbrojovka vystavila řadu variant útočné pušky BREN 2 včetně verze ráže 7,62×39 mm, kterou si koupila francouzská elitní jednotka GIGN.

Belgická společnost John Cockerill patří mezi nejvýznamnější výrobce věží bojových vozidel, jako je např. typ Cockerill 3030 s kanonem ráže 30 mm.

Italská značka CPM nabízela např. přenosnou rušičku DJI-120-4B, která slouží především pro rušení řídicích signálů malých bezpilotních letounů.

Švédsko-britské bojové vozidlo BAE Systems CV90 bylo předvedeno i ve vyprošťovací verzi s navijáky, které mohou s kladkami utáhnout zátěž 72 tun.

Státní Vojenský technický ústav prezentoval pozoruhodné „hnízdo“ DroneHub, z něhož může startovat i „stíhací“ dron určený k ničení jiných dronů.

Hlídkové vozidlo pro jednotky zvláštního určení Gepard od firmy Autosalon Dajbych vzniklo jako obměna slavné konstrukce Toyota Land Cruiser 70.

Ve venkovní expozici slovenské firmy Konštrukta-Defence se nalézal zajímavý stojan s řadou hlavní pro nejrůznější typy dělostřeleckých zbraní.

Na stánku firmy Czechoslovak Group poutal značnou pozornost obrněný transportér Pandur II v nejmodernějším spojovacím provedení KOVS.

Německá zbrojovka Rheinmetall nabízí české armádě bojové vozidlo pěchoty Lynx KF41, jež se vyznačuje mj. pozoruhodně modulární konstrukcí.

Návštěvníci mohli vidět i známé „vajíčko“, tedy vrtulník MD-500E v barvách firmy European Air Services, která představuje součást skupiny CSG.

Věž MT30 s kanonem kalibru 30 mm a naváděnými střelami Spike pochází od izraelské firmy Elbit, ale může se licenčně vyrábět v České republice.

Na stánku uherskobrodské České zbrojovky si návštěvníci mohli vyzkoušet pět variant pistole se skrytým kohoutem P-10 (na snímku verze P-10 C).

Finská společnost Patria přivezla do Brna osmikolový transportér AMV v provedení s věží, ve které se nalézal 120mm samočinný minomet NEMO.

Modernizovaný obrněný automobil CSG Patriot II využívá podvozek Tatra a může být osazen i dálkově ovládanou střeleckou věží s 20mm kanonem.

Přeloučská společnost SVOS samozřejmě vystavila vozidlo pro speciální jednotky Perun, a to již v provedení odpovídajícím armádním zkouškám.

Venkovní expozice firmy General Dynamics nabízela mj. seznámení s pontonovým systémem IRB na podvozku Tatra 815-7 s pancéřovanou kabinou.

Armáda ČR má dosud ve výzbroji pěchotní minomet PRAM kalibru 120 mm, k jehož přesunu se standardně používá osmikolový vůz Tatra 815-7.

Mezi nejatraktivnější exponáty v historické sekci stánku české armády se nesporně řadil lehký tank Renault FT, první tank v československé armádě.

Obrněné vozidlo TITUS je výsledkem spolupráce skupiny CSG a francouzské značky Nexter, která pro něj dodává korbu a některé účelové systémy.

Vyprošťovací automobil TREVA-15 na podvozku Tatra 815 nese jeřáb o nosnosti 15 tun a lze jej použít i pro tažení vozidla o max. váze až 40 tun.

Francouzské osmikolové vozidlo Nexter VBCI nese věž s kanonem ráže 25 mm a již získalo i první exportní zakázku, a to pro ozbrojené síly Kataru.

Slovenská armáda se pochlubila mj. bojovým obrněným vozidlem BOV Vydra, jež kombinuje podvozek Patria AMV a slovenskou věž Turra 30.

Hodně živo bylo kolem nového obrněného automobilu Gerlach, který pochází od slavné firmy Zetor a vznikl pro výběrové řízení slovenské armády.
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