Perspektivní nákupy Armády ČR:
Nová technika na zemi i ve vzduchu

 roce 2015 se Armáda ČR konečně dočkala dlouhodobého akvizičního plánu, v němž se navrhují nákupy techniky na deset let dopředu, a politici předběžně schválili prostředky na financování těchto záměrů. Náš vojenský arzenál tedy projde důkladným omlazením, do něhož se má významně zapojit i domácí průmysl.

Nákupy vojenské techniky pro Armádu ČR se mnohdy označují za předražené a nekoncepční. Lze skutečně jmenovat pouze málo zakázek, u kterých neexistují pochybnosti o technických a finančních aspektech, a u několika už je korupce a přehnaná cena jednoznačně dokázána. Tato situace se však postupně mění, jak dokazuje i dokument, jenž byl schválen v roce 2015 a nese název Koncepce výstavby Armády České republiky 2025. Obsahuje i konkrétní plány nákupů, jež by se měly v nejbližších deseti letech realizovat, a existuje též příslib předsedů politických stran, že budou podporovat postupné zvyšování rozpočtu resortu obrany tak, aby se plánované nákupy mohly uskutečnit. Vedle finančních a technických parametrů ovšem samozřejmě bude výběr ovlivněn i možností uplatnění pro české zbrojovky.

Změny uvažování Aliance i Česka
Dnešní svět se stává méně bezpečným a obtížněji předvídatelným. To konstatovala nová verze Bezpečnostní strategie České republiky, jež byla schválena roku 2015, a totéž říká i Koncepce výstavby Armády České republiky 2025. V tomto dokumentu se nastiňují hlavní východiska a cíle budování českých ozbrojených sil na nejbližších deset let, a to včetně plánů na pořizování techniky. V minulosti se akcentovaly expediční mise, které měly obvykle charakter mírových, humanitárních a protiteroristických operací. Bojová činnost měla asymetrický charakter, takže proti armádám vyspělých zemí stály vesměs nestátní ozbrojené entity. Pravděpodobnost, že se naše území stane cílem přímého vojenského útoku jiného státu, se hodnotila jako velice nízká. Toto uvažování, které koneckonců převažovalo i v dalších státech NATO, se logicky promítlo do organizace a vybavení Armády ČR, která proto postupně pozbývala vševojskový charakter a měnila se v sílu zaměřenou na určité speciální schopnosti. Šlo např. o ochranu proti zbraním hromadného ničení, ženijní síly, polní nemocnice či pasivní sledovací systémy. Armáda ČR se stala velmi „lehkou“, aby se jednotky daly snadno přepravovat vzduchem, jelikož tento aspekt je u expedičních misí zásadní, a naopak se významně oslabily „těžké“ kapacity pro teritoriální obranu. Současná koncepce ale mluví o tom, že ačkoliv je pravděpodobnost útoku jiného státu stále nízká, nelze ho vyloučit a je potřeba počítat i s možností, že Česko bude muset bránit své území samostatně i několik měsíců (kdežto dříve se kalkulovalo nejvýše s týdny). Armáda ČR proto musí rozvíjet schopnosti všech druhů vojsk, a ačkoli se pochopitelně pořád předpokládá, že spojenci nám poskytnou pomoc, je potřeba získat v některých oblastech větší samostatnost. Také tato změna uvažování vlastně kopíruje změny v zahraničí, jelikož Aliance se opět začíná vracet ke své původní nosné myšlence teritoriální obrany.

Nepostradatelné pásové obrněnce
Zřejmě nejpodstatnějším projevem této změny je plán zařadit do služby snad až 230 pásových bojových vozidel pěchoty. Dříve byly perspektivy této kategorie techniky v AČR nejasné a na stole byla dokonce i možnost, že se „pásovce“ úplně vyřadí a jejich roli zastane zvýšený počet kolových bojových vozidel Pandur II. Tato varianta byla v podstatě extrémním projevem úsilí učinit armádu co nejvíce „lehkou“, tzn. způsobilou k dopravě vzduchem. Před několika lety se ovšem Armáda ČR rozhodla, že pásová bojová vozidla pro přepravu a podporu pěchoty prostě potřebuje. V současnosti už tento plán patří na špičku žebříčku priorit, neboť současná bojová vozidla pěchoty BMP-2 naprosto nevyhovují, a proto by armáda měla kolem roku 2020 získat nová vozidla. Původně se plánovala komplexní modernizace „bévépéček“ a tato možnost není dosud zcela mimo hru. Pravděpodobným kandidátem by byl program BVP-M2 SKCZ, jenž je společným dílem několika českých a slovenských zbrojovek. Vozidlo dostalo zvýšenou korbu a může být vybaveno širokým spektrem moderních střeleckých věží. Přesto se však zdá, že by armáda raději preferovala nákup úplně nových pásových obrněnců. Kandidátů je hned několik a někteří jejich výrobci již zahájili i marketingovou kampaň. Za hlavní uchazeče v současnosti platí švédsko-britský BAE Systems CV90 a původně španělsko-rakouský ASCOD, který patří do portfolia zbrojovky General Dynamics. Obě zahraniční firmy už také podepsaly partnerství s českými společnostmi, neboť je nesporné, že kromě technických parametrů a ceny bude hrát roli i zapojení domácího zbrojního průmyslu. Mluví se též o možné nabídce z Německa, jehož zbrojovka Rheinmetall by mohla dodat obrněnce Puma, popř. levnější novinku Lynx. Existuje také zájem z Polska, jež připravuje vlastní bojové vozidlo pěchoty Borsuk, a ozval se dokonce český výrobce traktorů Zetor, jenž vyvíjí obrněnec Wolfdog. Obecně se ale očekává „rozstřel“ mezi povedenými a úspěšnými vozidly CV90 a ASCOD.

Nákup snad až 300 vozidel TITUS
To ale pochopitelně neznamená, že kolová obrněná vozidla budou zanedbávána. Pozemní síly předpokládají, že po roce 2020 budou spoléhat na čtyři základní obrněné vozidlové platformy, z nichž první bude onen nový „pásovec“, zatímco zbylé tři budou kolové. Má jít o osmikolová vozidla Pandur II, šestikolové obrněnce TITUS a terénní automobily IVECO LOV. Armáda je v současné době vyzbrojena 107 kusy obrněnců Pandur II, v loňském roce byl schválen nákup dalších dvaceti pro velitelské a spojovací účely a zvažuje se také zakoupení dalších exemplářů v silně vyzbrojeném bojovém provedení. Tato vozidla by ovšem prakticky jistě obdržela jinou věž, resp. dálkově ovládané střeliště, a sice typu Rafael Samson MKII, jenž se oproti současné podobě vyznačuje výrazně vyšší pancéřovou ochranou. Nejpočetnější obrněnou platformou se však zřejmě stane TITUS, šestikolový obrněnec náležící do kategorie MRAP (Mine-Resistant, Ambush-Protected). Využívá podvozek Tatra, zatímco obrněná karosérie představuje výrobek francouzské zbrojovky Nexter (dnes součást německo-francouzské značky KNDS). Armáda si nejprve objednala „jen“ 42 kusů vozidla TITUS (které v tomto výběrovém řízení zvítězilo nad obrněncem VEGA od přeloučské firmy SVOS), a to pro spojovací a velitelské účely, aby byla získána náhrada za příslušné úpravy automobilu Praga V3S. Podle informací ze srpna 2016 se ale bude celkový počet obrněnců TITUS značně navyšovat, takže okolo roku 2023 by se mohl dostat až ke třem stovkám. Kromě přepravy vojáků mají sloužit též jako zdravotnické, ženijní, minometné apod., tedy obecně v rolích, které dnes zpravidla plní neobrněné automobily, které jsou v moderních konfliktech extrémně zranitelné. Lze tak soudit, že se s typem TITUS počítá zejména pro asymetrické konflikty a podpůrné týlové služby, zatímco pásová BVP a obrněnce Pandur II mají sloužit pro obranu Česka a spojenců v NATO.

Houfnice, minomety a raketomety
České ozbrojené síly dnes mají dva samohybné dělostřelecké systémy, a sice 152mm houfnice vz. 77 DANA na osmikolovém podvozku Tatra a 120mm samohybné minomety PRAM (plný název zní vz. 85 PRAM-S), jež využívají prodloužené šasi BMP-1. Podle záměrů z roku 2015 se měly oba typy v dohledné době vyřadit a nahradit úplně novými systémy. Na místo houfnic DANA měl přijít nový typ samohybného děla na automobilovém podvozku ráže 155 mm a na místo minometů PRAM nový minometný systém (zřejmě na podvozku Pandur II). Ve druhém případě záměr nadále platí, ačkoli existuje i možnost instalace minometu na podvozek nového pásového pěchotního vozidla (a)nebo obrněnce TITUS, kdežto u houfnic DANA armáda letos poněkud změnila plány. Stále totiž jde o velice kvalitní platformu, a tak v zájmu jejího využití a v zájmu úspory prostředků na další akviziční projekty bylo rozhodnuto provést modernizaci. Populární DANA by měla prodělat omlazení a možná i konverzi na standard NATO, tedy ráži 155 mm. Mělo by se jednat o zhruba 50 kusů, zatímco nákup nových samohybných houfnic se zrealizuje o několik let později. Kandidátů existuje celá řada, avšak armáda bude zřejmě žádat instalaci děla na šasi Tatra. Tento požadavek již naplňuje jeden z favoritů, jímž je francouzská zbraň CAESAR, a stejně tak další možní uchazeči, např. jihoafrický komplex T5 Condor nebo izraelský ATMOS 2000. Zájem o kontrakt jeví též značka BAE Systems s typem Archer, jenž ale nyní používá šasi Volvo a může být handicapován vysokou hmotností a cenou. Vedle toho by česká armáda chtěla znovu vlastnit dělostřelecké raketomety. Systém RM vz. 70 byl v roce 2010 bez náhrady vyřazen, ale Koncepce výstavby AČR 2025 uvádí, že po roce 2020 je nutno rozhodnout o nákupu nových raketometů. Logickým řešením by mohlo být pořízení kompletů RM-70 Vampir na novém podvozku Tatra 815-7. Nabízí je česká společnost Excalibur Group, které už je v počtu osmi kusů exportovala do Indonésie.

Debata o tankových perspektivách
Už několikrát zmíněný dokument také jasně konstatuje, že Armáda ČR si musí udržet tankové vojsko. Přestože média často tvrdí opak, praxe jednoznačně ukazuje, že tanky mají své místo i na moderním bojišti. V žádném případě nejde o jakési „pojízdné rakve“, ale o unikátní spojení mohutné palebné síly, pancéřové odolnosti a vysoké pohyblivosti, které nemůže nabízet žádný jiný druh techniky. Zároveň je zřejmé, že třicet modernizovaných tanků T-72M4 CZ a několik desítek nemodernizovaných T-72M (sloužících k výcviku) nepředstavuje dostatečný potenciál pro moderní tankové vojsko. Životnost modernizovaných vozidel končí přibližně v roce 2030, takže by nejpozději v roce 2025 mělo být jasno o jejich náhradě. Několikrát se objevily úvahy o odkoupení a modernizování tanků Leopard 2 od některé alianční země. Naposled se mluvilo o španělských vozidlech verze Leopard 2A4, ale dříve byla ve hře i koupě vozidel z Německa. Zastánci tohoto řešení argumentují, že by čeští tankisté získali západní techniku, která by byla navíc shodná s výzbrojí sousedů (tedy Poláků, Němců a Rakušanů), ovšem podle kritiků se již Leopard 2 musí pokládat za principiálně zastaralý obrněnec. Jeho hmotnost, která činí přes 60 tun (kdežto T-72M4 CZ váží 48 tun), by zřejmě působila velké potíže s dopravou a logistikou, nehledě na pochyby o reálném stavu zakonzervovaných tanků a ceně za modernizaci. Na stole se objevila též možnost zakoupení lehkých tanků, jako je švédsko-britský CV90120 nebo jeho polsko-britský příbuzný PL-01, avšak taková vozidla za „velkými“ tanky značně zaostávají po stránce odolnosti. Mezi novými vozidly údajně vzbudil zájem vojáků japonský Type 10, jenže jeho pořízení patří spíše do oblasti sci-fi. Pravděpodobně nejlepší variantou by bylo, pokud by se Česko připojilo k některému z programů tanků nové generace, jež se nyní v západním světě rozbíhají. Jednalo by se nejen o velice důležitý příspěvek k bojeschopnosti armády, ale rovněž o velký impuls pro uplatnění českého zbrojního průmyslu.
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Nové radiolokátory MADR
V současnosti snad nejvíc sledovanou zakázku reprezentují radiolokátory protivzdušné obrany MADR (Mobile Air Defence Radar), zamýšlené jako náhrada zastaralých sovětských systémů P-19 a P-37. Mají sledovat objekty ve výšce od 100 do 3000 metrů na střední vzdálenosti, což podle výkonů jednotlivých typů znamená max. dosah mezi 250 a 470 km. Nejdřív se plánoval společný nákup systémů pro všechny státy V4, ale v roce 2014 bylo rozhodnuto, že každý stát si je bude pořizovat samostatně, přestože se dosáhlo shody na specifikacích. Česká vláda tudíž v březnu 2016 schválila nákup osmi radarů MADR za 3,6 miliardy Kč a oslovila výrobce, aby předložili své nabídky. Původně se hovořilo o čtyřech zemích, resp. týmech, avšak nakonec se bude vybírat jen z trojice, protože britská společnost BAE Systems, která měla nabízet systém Commander SL, se nezúčastní. Prvním uchazečem tak je francouzská firma Thales, byť dosud není zcela jasné, který svůj produkt předkládá, neboť české specifikace by mohly naplnit hned dva její radary, a sice GM 200 a GM 400. Švédský Saab nabízí komplet Giraffe 4A a poslední zemí je Izrael s radarem ELTA EL/M-2084 MMR. Kromě technických parametrů ale přichází ke slovu i jiné aspekty. Francie argumentuje členstvím v NATO, což znamená, že její výrobky jsou od začátku stavěné podle aliančních standardů. Švédové sázejí na dobré zkušenosti české armády s jejich produkty a navázali kooperaci s českou firmou ERA. A konečně židovský stát se chlubí výbornými výsledky svého radiolokátoru v „ostrém“ nasazení a spoléhá též na to, že spolupracuje s domácí společností Retia. Do finálního rozhodnutí ale mohou promluvit i další plánované akvizice, a to nákup systému protivzdušné obrany, který nahradí stávající komplety 2K12 Kub, a získání komplexu pro ochranu proti dělostřelecké a raketové palbě (C-RAM). To by mohlo zvýhodňovat Izraelce, jelikož jejich radar EL/M-2084 představuje i součást systémů protivzdušné a protiraketové obrany SPYDER a Iron Dome.

Perspektiva tří typů vrtulníků
Velkými změnami by mělo projít i české vrtulníkové letectvo, jež by po roce 2020 měly tvořit tři typy. První z nich má odpovídat lehkému až střednímu víceúčelovému stroji, který vystřídá stávající lehké helikoptéry W-3A Sokol, ale bude mít širší uplatnění, neboť má nosit i výzbroj (včetně různých řízených střel). Specifikace stále nebyly dokončeny a zmiňuje se velmi široké spektrum kandidátů, jež zahrnuje mj. různé helikoptéry od koncernu Airbus Helicopters (dříve Eurocopter, např. AS 565 Panther či EC 145), italsko-britské stroje AgustaWestland AW109 a AW139, americký Bel UH-1Y Venom, a dokonce i jihokorejský KAI KUH-1 Surion. Také se dosud diskutuje o počtu, jelikož může jít o 12 až 18 exemplářů. Druhým typem má být střední transportní helikoptéra. Nyní tuto úlohu plní osvědčený Mil Mi-171Š čili „Hroch“, jenže kvůli snaze omezit závislost na Rusku sílí hlasy, že by Česko mělo jít v podstatě stejnou cestou jako Slovensko a Polsko a koupit americké „Jestřáby“, tj. populární a také osvědčené stroje UH-60 Black Hawk. Konečně třetím typem má být bitevní vrtulník. Původně se hovořilo o tom, že se náhradou Mi-24/35 stane onen lehký až střední vrtulník s výzbrojí (neboli že budou v provozu vlastně jen dva typy), což ale vzbudilo ostrou kritiku, neboť podle drtivé většiny odborníků by šlo o náhradu naprosto neadekvátní. Bitevní vrtulník je univerzální prostředek, jenž se využije ve velmi širokém spektru konfliktů a (stejně jako tank) představuje výbornou kombinaci velké palebné síly, odolnosti a pohyblivosti. Nyní se tak předpokládá, že někdy kolem roku 2020 by se vypsalo výběrové řízení na letku (tedy dvanáct) bitevníků, jimiž by snad mohly být zánovní kusy typů jako AH-64 Apache, AH-1Z Viper či EC 665 Tiger.
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