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4.  Soudobé mezinárodní zbrojní projekty v prostoru EU

Lukáš Visingr

4.1  Úvod

Jedním z charakteristických znaků současného zbrojního průmyslu je jeho internacionalizace. Mnoho velkých zbrojních firem představuje nadnárodní společnosti, které vznikly spojením firem ze dvou i více států. Avšak i zcela samostatné zbrojní firmy z různých zemí stále více spolupracují na vývoji vojenské techniky. Hlavní příčinou tohoto trendu jsou vysoké náklady na vývoj a výrobu moderních zbraní, především letecké a raketové techniky. Např. kompletní program vytvoření soudobého bojového letounu přijde na řádově miliardy dolarů, takže si jej mohou dovolit financovat jen ty největší a nejbohatší země.
V současné Evropě k tomu přispívá ještě další faktor, kterým jsou příbuzné požadavky států. Prohlubující se integrace evropských zemí způsobuje, že ozbrojené síly evropských zemí se stále více přibližují svými strukturami, doktrínami i úkoly, takže se často mohou shodnout na společném kompromisu ohledně vojenské techniky. Na druhou stranu je však třeba přiznat, že někdy se dosažení tohoto kompromisu ukáže jako nemožné, což pak ale znamená i nemožnost realizace takového zbrojního projektu.
Tento text je stručným přehledem projektů zbrojní spolupráce, které v současné době existují v zemích Evropské unie. Přehled ale nepokrývá techniku, která je výsledkem transatlantické spolupráce, např. bojový letoun F-35 Joint Strike Fighter (výjimku tvoří pouze protiletadlový komplet MEADS). Do jisté míry lze říci, že přehled obsahuje zejména techniku, která alespoň částečně představuje snahu Evropy zbavit se závislosti na USA.
Je však třeba zdůraznit, že existuje pouze jeden projekt vojenské techniky, na jehož vývoji se přímo podílí Evropská unie, a to družicový navigační systém Galileo. Ostatní tzv. evropské zbraně jsou výsledkem bilaterálních nebo multilaterálních dohod mezi suverénními státy nebo komerčními firmami. Řada významných projektů probíhá pod dohledem organizace OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matiere d’Armement), mezi jejíž členy patří Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Belgie a Španělsko. OCCAR je ale na Evropské unii zcela nezávislá a je jen orgánem koordinačním, nikoli rozhodovacím.

4.2  Kosmická technika

Vojenské využití vesmíru evropskými státy není příliš rozsáhlé a v žádném případě se nemůže srovnávat s výsledky USA a Ruska. Nejvyspělejší evropské státy jako Velká Británie, Francie nebo Německo provozují průzkumné družice, které ovšem svou kvalitou i kvantitou podstatně zaostávají za americkými satelity. A vojensko-kosmická spolupráce mezi evropskými státy se začala silněji rozvíjet až v 90. letech, kdy vznikl program mezinárodních průzkumných družic Helios. Nejvýznamnější evropský kosmický projekt současnosti ovšem představuje navigační systém Galileo.

4.2.1  Průzkumné družice Helios
Projekt evropských průzkumných družic vznikl po válce v Zálivu v roce 1991, kdy si Evropa poprvé silně uvědomila svou praktickou závislost na kapacitách USA. Zejména Francie měla eminentní zájem vytvořit satelitní síť schopnou dodávat kvalitní optické informace použitelné pro vojenské účely. Ke snaze Francie se posléze připojila Itálie a Španělsko.
První družice Helios 1A byla vypuštěna 7. července 1995 a druhý satelit Helios 1B následoval 3. prosince 1999. Oba dopravila francouzská raketa Ariane 4 z jihoamerického kosmodromu Kourou a oba kroužily ve výšce 680 km nad Zemí. Družice nesly optické senzory typu CCD, jejichž rozlišovací schopnost se pohybovala okolo 1 metru. Spolupráce všech tří zemí ovšem nebyla optimální, protože každá z nich měla podle výše svého finančního příspěvku stanovené časy, kdy mohla s družicemi pracovat, a přístup k datům získaným ostatními zeměmi neměla. Místo mezivládní spolupráce tak projekt Helios znamenal spíše mezivládní obchod. Činnost obou satelitů byla ukončena v prosinci 2004, kdy je nahradila první družice systému Helios 2. (Encyclopedia Astronautica 2005)
Družice Helios 2A byla vynesena na oběžnou dráhu 18. prosince 2004 a druhý satelit tohoto systému by měl následovat do konce desetiletí. Opět se jedná o družici s optickými přístroji, ale na rozdíl od první generace ji financují Francie, Španělsko a Belgie. Kromě spolupráce na provozu družic Helios 2 je plánována také výměna informací s Německem a Itálií, které by na oplátku poskytovaly údaje ze svých radarových družic. (SpaceWar.com 2004)

4.2.2  Družicový navigační systém Galileo
Z vojensko-kosmických projektů má jistě největší ambice projekt družicového navigačního systému Galileo. Je také jediným zbrojním projektem, na kterém se přímo podílí Evropská unie. Na druhou stranu je otázkou, zda lze Galileo považovat za zbrojní projekt, neboť jeho úkoly budou jak vojenské, tak i civilní. Svým technickým principem se shoduje s existujícími navigačními sítěmi, tedy americkou GPS/NAVSTAR a ruskou GLONASS. V současné době jsou přijímače těchto sítí nezbytnou součástí vojenské techniky. Je známo, jak efektivní zbraň představují americké pumy JDAM naváděné prostřednictvím GPS, jejichž přesnost zásahu se pohybuje okolo tří metrů.
První studie evropského navigačního systému se objevily v polovině 90. let. V roce 1999 byly posouzeny čtyři návrhy systému (britský, francouzský, německý a italský), na základě kterých byl vytvořen definitivní vývojový koncept. Na přelomu let 2001 a 2002 však projekt prodělal velkou krizi, když USA začaly poměrně tvrdě tlačit na Evropskou unii, aby program Galileo zastavila. Americký NAVSTAR je pod vojenskou kontrolou a v případě potřeby jej lze pro civilní přijímače znepřístupnit nebo podstatně snížit jeho přesnost. Existence sítě Galileo by Američanům možnost „vypnout GPS“ odebrala.
Avšak americký nátlak byl nakonec kontraproduktivní, protože evropské země si ještě více uvědomily, že chtějí vlastní navigační systém nezávislý na vůli Washingtonu nebo Moskvy. 26. května 2003 schválila Evropská komise financování projektu Galileo ve výši 1,1 miliardy euro s tím, že první družice měla být vynesena v polovině roku 2005 a systém měl být funkční v roce 2008. V důsledku různých komplikací byla první experimentální družice vypuštěna až 28. prosince 2005 a nyní se předpokládá úplná funkčnost systému (30 družic) v roce 2010 za celkovou sumu cca 3,6 miliard euro.
Galileo bude nabízet čtyři kategorie služeb. OS (Open Service) bude dostupná naprosto volně každému, kdo si zakoupí příslušný přijímač, a bude mít přesnost okolo 4 m pro šířku a délku a 8 m pro výšku. CS (Commercial Service) bude přijímat šifrovaný signál „uvnitř“ signálu OS, díky němuž bude mít přesnost cca 1 m. Bude rovněž dostupná veřejnosti, ovšem za poplatek. Zbylé dvě kategorie budou mít stejnou přesnost jako CS, ale budou spolehlivější a odolnější proti rušení. Kategorie PRS (Public Regulated Service) bude vyhrazena složkám státní moci (tj. ozbrojeným silám, policii atd.) a SoL (Safety of Life) bude sloužit např. k řízení letového provozu nebo pro záchranné operace. Je tedy možno konstatovat, že pouze PRS je vojenskou částí projektu Galileo.
Přes obecný souhlas se systémem Galileo stále existuje řada jeho odpůrců. Ti se do jisté míry oprávněně ptají, zda svět potřebuje tři různé družicové navigační systémy. Zastánci Galilea na to odpovídají, že GPS/NAVSTAR a GLONASS jsou pod přímou kontrolou Washingtonu a Moskvy, takže Galileo bude jediným zcela volným a dostupným systémem. Z téhož důvodu byl odmítnut i návrh, aby se Evropa místo budování vlastního systému připojila k plánované modernizaci a rozšíření systému NAVSTAR.
O tom, že Evropa se zřejmě rozhodla správně, svědčí i skutečnost, že k programu Galileo se připojily i mimoevropské země. V září 2003 tak učinila Čína a v červenci 2004 ji následoval Izrael. V červnu 2005 se přidala Ukrajina, v září 2005 Indie a v listopadu Maroko a Saúdská Arábie. Nejnovějším partnerem je Korejská republika, která se připojila v lednu 2006. Kromě toho uvažuje o partnerství celá řada dalších zemí, např. Argentina, Austrálie, Brazílie, Chile, Japonsko, Kanada, Malajsie, Mexiko, Norsko a Pákistán. Určitý zájem o Galileo má dokonce i Rusko, které ale zřejmě upřednostní svůj systém GLONASS. (Wikipedia 2006)

4.3  Letecká technika

Vývoj a výroba letadel je oblastí, kde se evropská spolupráce projevuje nejvíce a s největším úspěchem. Je to především proto, že moderní civilní i vojenská letadla jsou záležitostí velice nákladnou, a tak jen málo států si může dovolit vyvíjet je zcela samostatně. Nejvýznamnějším evropským hráčem na poli letecké techniky je bezesporu firma EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), pod jejímiž křídly se spojily společnosti Aérospatiale Matra, Dornier, DaimlerChrysler Aerospace a CASA. EADS má rovněž podíl v trojici nadnárodních firem Airbus, Eurocopter a Eurofighter. (EADS 2005) Ještě je vhodné dodat, že Evropa má se spoluprací na vojenských letadlech dobré zkušenosti z trojice starších programů, kterými jsou britsko-německý bojový letoun Tornado, britsko-francouzský bojový letoun Jaguar a konečně francouzsko-německý cvičný letoun Alpha Jet.

4.3.1  Víceúčelové bojové letouny
Přehled evropských vojenských leteckých programů snad ani nelze začít jinak než „evropskou stíhačkou 21. století“, letounem Eurofighter Typhoon. První představy o něm se zformulovaly v roce 1977, kdy mělo jít o britsko-francouzsko-německý stroj (později se přidala také Itálie) nazvaný ACA (Agile Combat Aircraft). Z projektu ovšem brzy odstoupila Francie, která dala přednost vlastnímu typu Rafale, a následovali Němci a Italové. Británie tak zůstala sama, ale s příslovečnou vytrvalostí pokračovala.
Vyplatilo se to. Roku 1985 podepsaly Velká Británie, Německo, Itálie a Španělsko dohodu o vývoji společného stíhače a v roce 1986 vznikla firma Eurofighter Jagdflugzeug GmbH. První prototyp Eurofighteru vzlétl roku 1994 a rozhodnutí o sériové výrobě bylo přijato roku 1997. Letoun byl dlouho označován jako EF 2000, ale od roku 1998 nese jméno Typhoon. Hlavními zákazníky jsou čtyři partnerské státy, pátým uživatelem bude Rakousko. (Máče 2003) V lednu 2006 přišel i první mimoevropský uživatel, Saúdská Arábie. (Visingr 2006)
Druhým evropským mezinárodním bojovým letounem je švédsko-britský JAS-39 Gripen. Ten vznikl v roce 1982 jako čistě národní projekt švédské firmy Saab a jeho první prototyp vzlétl v roce 1988. Pak se však do programu zapojila i britská firma BAE Systems, takže JAS-39 je dnes produkován a prodáván britsko-švédskou společností Saab-BAE Gripen AB. Primárním uživatelem Gripenů je švédské letectvo, zakoupila je také Jihoafrická republika a v pronájmu je mají letecké síly Česka a Maďarska. (Swedish Military Aviation 2005)

4.3.2  Lehké cvičné letouny
Firma EADS intenzivně pracuje na cvičném stroji Mako, který je zamýšlen (patrně po vzoru Eurofighteru) jako „evropský cvičný letoun pro 21. století“. Na vývoji se ovšem podílí i celá řada dalších firem jako britská BAE Systems, francouzská SNECMA či německá Diehl BGT. Zálet je plánován na rok 2009. Je třeba dodat, že se jedná o velice pokrokově řešený letoun, který je určen pro výcvik pilotů stíhaček nejnovější generace.
Paradoxně však v současné době neexistuje žádný oficiálně potvrzený odběratel tohoto typu. Firma EADS nejvíce spoléhá na mezinárodní program AEJPT (Advanced European Jet Pilot Training) či prostě Eurotraining, což je velice ambiciózní projekt společného výcviku pilotů dvanácti evropských zemí: Belgie, Finska, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska a Švýcarska. V podstatě se jedná o obdobu úspěšného programu NFTC (NATO Flying Training in Canada), což je společný výcvik pilotů letectev NATO. Eurotraining má začít fungovat kolem roku 2010 a má zahrnovat tři střediska, jedno na severu, druhé ve středu a třetí na jihu Evropy.
Otázkou ovšem je, na jakém letounu bude program Eurotraining postaven. Vedle firmy EADS s typem Mako má totiž o tento lákavý kontrakt velký zájem i italský podnik Aermacchi, který nabízí svůj letoun M-346. Ten má jednu nespornou výhodu – vzlétl již v roce 2004. (Odehnal 2005c) Problém je ten, že v případě vítězství jednoho z typů lze očekávat obstrukce ze strany země původu toho druhého, což by program Eurotraining mohlo narušit. Rozhodně se ovšem ukáže, zda národní státy skutečně dokážou myslet „evropsky“ a ve společném zájmu slevit ze zájmů národních.

4.3.3  Bezpilotní letouny
Dalším ambiciózním mezinárodním programem je bezpilotní bojový letoun nEUROn, který vznikl spojením několika původně nezávislých projektů z Německa, Francie a Švédska. Dnes se na projektu nEUROn podílí korporace EADS, francouzská letecká firma Dassault, švédský Saab, francouzsko-britský Thales, řecká firma HAI (Hellenic Aerospace Industries), belgická SABCA, italská Alenia a švýcarský RUAG. Projekt nEUROn je popisován jako „demonstrace evropských kapacit postavit a letově otestovat bezpilotní platformu s charakteristikami stealth, dálkově ovládanou z pozemního stanoviště a schopnou dopravit na cíl interně nesené a přesně naváděné zbraně“. První let je plánován na roky 2008 – 2009. (Hitechweb 2005)
Kromě projektu nEUROn existuje několik dalších mezinárodních projektů bezpilotních strojů, tentokrát průzkumných. Například britsko-francouzská firma MBDA a německá firma STN Atlas Elektronik založily konsorcium Eurodrone, jehož cílem byl vývoj a výroba bezpilotního letounu pro pozorování bojiště. Letoun nazvaný Brevel či KZO poprvé vzlétl roku 1995. KZO je zatím ve výzbroji armády Německa. (Vectorsite.net 2005) Existují i plány vývoje velkého evropského bezpilotního průzkumného letounu EuroHALE (High Altitude Long Endurance), který by byl protějškem amerického typu Global Hawk.

4.3.4  Vojenské letouny Airbus
Hlavním výrobcem dopravních letadel v Evropě je bezesporu firma Airbus Industrie. Vznikla v roce 1970 jako německo-francouzská, později se přidalo Španělsko a Velká Británie. Dnes značku Airbus společně vlastní firmy EADS a BAE Systems. Podnik Airbus na trhu civilních dopravních letadel zdatně konkuruje americké společnosti Boeing, ale až donedávna značně zaostával v oblasti vojenských dopravních letadel.
Tato situace se dramaticky změnila v lednu 2004, kdy se britské letectvo rozhodlo zakoupit transportní a tankovací letouny Airbus A330-200 MRTT (Multi-Role Tanker Transport). Za tři měsíce si tentýž stroj zvolila Austrálie. V obou případech MRTT přesvědčivě zvítězil nad letounem Boeing KC-767. Airbus uspěl také v Německu a Kanadě, které si vybraly menší typ A310 MRTT. A330 MRTT se zřejmě objeví i v barvách Francie. Největší překvapení přišlo na konci roku 2005, protože verze A330 MRTT nazvaná KC-30 má velké šance zvítězit také ve výběrovém řízení pro letectvo USA. To by pro firmu Boeing znamenalo zdrcující porážku a pro firmu Airbus mimořádný úspěch. (Visingr 2005a) Na bázi dopravních letounů Airbus zřejmě vzniknou i letouny včasné výstrahy a vzdušné kontroly (AWACS), letouny pro účely zpravodajství (ELINT a SIGINT) a další speciální stroje.
Značku Airbus má i vyvíjený vrtulový taktický transportní stroj A400M, který je výsledkem projektu FLA (Future Large Aircraft) a na světovém trhu bude konkurovat novým variantám amerického typu C-130 Hercules. Na projektu A400M se kromě čtyř zemí podniku Airbus podílejí také Belgie a Turecko. (Odehnal 2003a) A400M je jedním z projektů, na něž dohlíží organizace OCCAR. Typ A400M má zaručené velké prodejní úspěchy, protože vedle šestice zúčastněných zemí si jej dosud objednalo také Lucembursko, Jihoafrická republika a Chile. (Odehnal 2005b)

4.3.5  Vojenské vrtulníky
V Evropě se postupně vytvořily čtyři velké národní firmy vyrábějící vrtulníky. Byl to britský Westland, francouzská Aérospatiale, německá MBB (Messerschmitt-Bölkow-Blohm, později součást DaimlerChrysler Aerospace) a italská Agusta. Jejich sloučením vznikl britsko-italský podnik AgustaWestland a francouzsko-německé konsorcium Eurocopter.
Firma Eurocopter vznikla v roce 1992 a obě původní firmy přinesly do výrobního programu své vlastní typy vrtulníků. Prvním skutečně mezinárodním vrtulníkem značky Eurocopter se tak stal německo-francouzský bitevní vrtulník Tiger, jehož vývoj začal už v 80. letech a jehož prototyp vzlétl v roce 1991. Kromě Německa a Francie si typ Tiger zvolilo také Španělsko a Austrálie. Na projekt Tiger dohlíží agentura OCCAR. (Airforce Technology 2005) Velkým úspěchem firmy Eurocopter je vítězství víceúčelového vrtulníku EC 145 ve výběrovém řízení americké armády Light Utility Helicopter. (EADS 2006)
Také výrobní program britsko-italské firmy AgustaWestland zahrnuje převážně typy, které do společného podniku přinesli oba partneři. Nejmodernějším typem je pak střední víceúčelový vrtulník EH101, který obě firmy vyvinuly společně v 80. letech pod hlavičkou EH Industries. Po spojení značek Agusta a Westland v roce 2001 se existence EH Industries stala zbytečnou a tato firma ukončila činnost. Vrtulník EH101 zaznamenal velký úspěch, protože si jej dosud objednala Velká Británie, Itálie, Kanada, Dánsko, Portugalsko, Japonsko a nejnověji i USA, kde bude verze US101 sloužit pro potřeby prezidenta. (Odehnal 2005a)
Přes svou rivalitu dokázaly firmy Eurocopter a AgustaWestland spojit síly pro dva společné projekty. Prvním je víceúčelový vrtulník NH90, na němž se podílí i nizozemský Stork Fokker. Tyto tři firmy společně vlastní podnik NH Industries, který vyvinul dvě verze vrtulníku, TTH pro pozemní síly a NFH pro námořnictvo. Hlavními odběrateli jsou Francie, Itálie, Německo a Nizozemí, jako pátá partnerská země se do programu připojilo Portugalsko. NH90 bude létat i v barvách Norska, Finska, Švédska, Španělska, Řecka, Austrálie, Nového Zélandu a Ománu. (Airforce Technology 2006)
Druhým projektem značek Eurocopter a AgustaWestland je dopravní konvertoplán, tj. letoun s překlopnými vrtulemi/rotory. Eurocopter původně vyvíjel typy EUROFAR a EUROTILT a Agusta pracovala na vlastním projektu ERICA. Aktuální program evropského konvertoplánu 2GETHER (2nd Generation European Tilting Highly Efficient Rotorcraft) už však podporují obě nadnárodní korporace. (Hitechweb 2006)


4.4  Raketová technika

Pokud dominantním evropským subjektem v oblasti letadel je firma EADS, pak nejdůležitější firma v oblasti řízených střel a raket a další podobné výzbroje je konsorcium MBDA. Vlastní jej společně firmy EADS, BAE Systems a Finmeccanica. Velká většina evropských projektů řízených střel pochází právě od MBDA, protože tato firma v sobě spojila značky jako Matra, BAe Dynamics a GEC-Marconi. Tak jako v případě letadel platí, že značnou část výrobního programu MBDA tvoří výrobky původních firem, ale zároveň v něm existuje i řada výslovně mezinárodních zbraní. Následující tři kapitoly jsou proto věnovány jen jim.

4.4.1  Letecká výzbroj
V Evropě dnes běží tři mezinárodní programy řízených střel typu vzduch-vzduch. Prvním je střela krátkého dosahu IRIS-T, jejíž vývoj byl zahájen v roce 1995. Původně se něm podílelo Německo, Itálie, Řecko, Švédsko, Norsko a Kanada. Posledně jmenovaná země sice v roce 2002 odstoupila, ale krátce nato ji nahradilo Španělsko. Ačkoli na projektu se svou italskou pobočkou podílí i MBDA, hlavním dodavatelem je německá firma Diehl BGT. V současné době už probíhá sériová výroba raket IRIS-T. (Diehl BGT 2005)
Evropskou střelou středního dosahu je MICA, jejíž vývoj zahájily společnosti Matra a BAe Dynamics ještě v době, kdy byly samostatné. Hlavním uživatelem je Francie, rakety si však objednaly i mimoevropské země a probíhají práce na pozemní verzi. (Odehnal 2003c) Třetí evropskou střelou skupiny vzduch-vzduch je typ dalekého dosahu Meteor, jehož vývoj dosud probíhá. Kromě firmy MBDA se na něm podílí rovněž švédský Saab a španělská společnost INMIZ. Meteor si zatím objednala Velká Británie, Německo, Španělsko, Francie, Švédsko a Itálie. (MBDA 2005)
Co se týká zbraní kategorie vzduch-země, je nutno jmenovat především britsko-francouzskou střelu s plochou dráhou letu a kontejnerovou hlavicí Storm Shadow neboli SCALP-EG, která tvoří výzbroj letadel Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska a Řecka. (MBDA 2005) Další podobnou zbraní je střela Taurus KEPD, na níž spolupracuje švédský Saab Bofors Dynamics a německá společnost LFK.

4.4.2  Protivzdušná obrana
Hlavním programem protivzdušné obrany firmy MBDA je francouzsko-italský projekt rakety Aster, jehož průběh koordinuje organizace OCCAR. Vlastně jde o dva typy raket známé jako Aster 15 a Aster 30, které se odlišují dostřelem. Obě mohou být umístěny jak na zemi, tak na palubách námořních plavidel. Pozemní verze SAMP-T se střelami Aster 30 je ve výrobě pro italskou a francouzskou armádu. Složitější námořní modifikace PAAMS (se střelami Aster 15 i 30) bude použita na francouzsko-italských fregatách Horizon/Orrizonte a navíc na britských torpédoborcích Type 45, jednodušší námořní varianta SAAM (jen Aster 15) již je ve výzbroji francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle a objednalo si ji také několik mimoevropských zemí. (MBDA 2005)
Druhým evropským projektem protivzdušné obrany je MEADS (Medium-range Extended Air Defense System), na němž se podílejí USA, Německo a Itálie. Jedná se tedy o transatlantický projekt, ale v tomto přehledu je uveden proto, že obě evropské země v něm mají rovnoprávné postavení s USA. V systému MEADS budou použity americké střely Patriot PAC-3, ale vývoj vyhledávacího radaru zajišťují evropské firmy EADS a MBDA. (Kaucký 2005)
V zájmu úplnosti lze uvést rovněž mobilní protiletadlový systém Roland, který je výsledkem francouzsko-německé spolupráce. Vznikl sice už v 60. letech, ale modernější verze jsou stále v nabídce MBDA a agentura OCCAR dohlíží na podporu systémů Roland v armádách Francie a Německa. Ze systémů protivzdušné obrany krátkého dosahu si zaslouží zmínku ASRAD-R, na němž se podílí švédská společnost Saab Bofors Dynamics, německá STN Altas Elektronik a švýcarský Oerlikon Contraves.

4.4.3  Ostatní řízené střely
Francie a Německo mají dobré zkušenosti se spoluprací na protitankových řízených raketách. V 60. letech společně vyvinuly dva typy těchto zbraní, přenosnou střelu MILAN a těžší raketu HOT pro vozidla a vrtulníky. Modernizované varianty obou dosud figurují v nabídce MBDA. Nástupcem typu HOT se má stát raketa TRIGAT, na které se kromě Velké Británie, Francie a Německa podílí i Nizozemí a Belgie; její vývoj však provázejí problémy.
Kooperace Francie a Itálie dala vzniknout dvěma námořním raketovým zbraním. Tou první je protilodní střela Otomat, jejíž jméno je zkratkou tehdejších výrobců (OTO Melara a Matra). Na bázi zbraně Otomat později vzniklo i raketové torpédo proti ponorkám MILAS. Obě tyto zbraně jsou ve výzbroji italského námořnictva a několika zahraničních zemí. Stojí za zmínku, že nyní existuje dost paradoxní situace, protože zbrojovka MBDA nabízí dříve konkurenční typy protilodních střel Exocet a Otomat. (MBDA 2005)
Pozoruhodným evropským zbrojním projektem je střela Polyphem čili TRIFOM (Trilateral Fibre-Optic Missile). Jedná se o raketu naváděnou po optickém kabelu, která by měla tvořit výzbroj vrtulníků, menších hladinových plavidel i ponorek. Jejího vývoje se účastní Francie, Německo a Itálie, resp. firmy EADS LFK a MBDA. (Odehnal 2003b)


4.5  Pozemní technika

Jestliže se spoluprací na letecké a raketové technice má Evropa dobré zkušenosti, o technice pozemní platí spíše opak. Je např. známo, že postupně selhaly hned tři mezinárodní projekty tanků, a to americko-německý MBT-70, britsko-německý MBT-80 a francouzsko-německý Napoleon/Leopard 3. V Evropě bohužel neexistuje nadnárodní korporace spojující výrobce pozemních vozidel, podobná firmám EADS a MBDA. Prakticky každá země má své vlastní výrobce, mezi nimiž panuje ostrá konkurence, což je zřetelně vidět i na výběrových řízeních na kolové obrněné transportéry např. v Polsku a Portugalsku a konečně i v Česku.

4.5.1  Evropský obrněný transportér
Z mezinárodních evropských projektů vojenských vozidel měl jasně největší ambice program společného kolového obrněného transportéru, na kterém od začátku 90. let pracovaly Velká Británie, Francie a Německo. Bohužel ale zatím přinesl i největší zklamání. Všechny tři státy se dokázaly shodnout jen na tom, že nový transportér má mít podvozek typu 8×8, ale o jeho hmotnosti, pohyblivosti, výzbroji nebo pancéřování měly výrazně odlišné představy. Francie žádala velice těžké vozidlo, spíše bojové vozidlo pěchoty než obrněný transportér, protože jím chtěla nahradit svá pásová bojová vozidla pěchoty AMX-10P. Dohodu o vývoji transportéru tak v roce 1999 podepsaly pouze vlády Velké Británie a Německa, kdežto Francie pracuje na vlastním typu VBCI.
V roce 2001 se k programu připojilo Nizozemí. Vozidlo nese označení Boxer a jeho vývoj je veden v rámci organizace OCCAR. Zdálo se, že projekt Boxer uspěje, ale už brzy se objevily rozepře mezi Brity na jedné straně a Němci a Nizozemci na straně druhé. Britská armáda totiž začala tlačit na snižování hmotnosti vozidla, aby jej bylo možné snáze přepravovat vzduchem. Program Boxer utrpěl vážnou ránu v létě 2003, kdy britská vláda oznámila, že odstupuje a po vzoru USA bude vyvíjet lehká vozidla nazvaná FRES (Future Rapid Effect System) a určená pro bleskové operace v zámoří. (Army Technology 2005) Tím ale potíže neskončily. Vývoj se zpožďuje a existují technické i finanční nedostatky. Nizozemí už pohrozilo, že se z projektu stáhne, a dokonce už zahájilo předběžné výběrové řízení na náhradu Boxeru. Německo poté konstatovalo, že samo nebude schopné Boxer financovat, takže celému projektu hrozí totální fiasko. (Visingr 2005b)
Je zřejmé, že vinu za selhání britsko-německo-francouzského transportéru nesou vlády, které se nedokázaly shodnout na společných parametrech. A přitom se celá záležitost dala vyřešit modulární koncepcí vozidla. Všechny tři země by měly společnou základní konstrukci, k níž by připojovaly kompatibilní bloky pancéřování, výzbroje apod. Namísto toho budou mít tři nejmocnější evropské země tři naprosto odlišné typy transportérů, což samozřejmě logistiku společných operací příliš neusnadní.

4.5.2  Ostatní pozemní technika
V Evropě dále existuje několik dvoustranných projektů vojenských vozidel. Na prvním místě lze jmenovat obrněné průzkumné vozidlo typu Fennek, na němž se podílí německá společnost Krauss-Maffei-Wegmann a nizozemská firma DAF. Jedná se o pravděpodobně nejmodernější typ své kategorie na světě. Dalším příkladem bilaterální spolupráce je pásové bojové vozidlo pěchoty ASCOD, které vyvinul rakouský Steyr-Daimler-Puch a španělská Santa Barbara. Typ je zaveden v rakouské armádě pod názvem Ulan a ve Španělsku jako Pizzaro. Lze zmínit také perspektivní ženijní vozidlo Pioniere/EGACOD, které je společným projektem Francie a Itálie a na jehož vývoj bude dohlížet agentura OCCAR. Francouzská firma GIAT a švédský Bofors společně vyvinuly 155mm samonaváděcí dělostřelecký granát BONUS.
V posledních třech letech se trochu nenápadně vytvořil další projekt mezinárodní spolupráce, jehož základem je italské terénní vozidlo Iveco LMV. V červenci 2003 si jej jako velitelské a spojovací vozidlo zvolila Velká Británie, kde jej bude vyrábět společnost BAE Systems pod názvem Panther. V létě 2005 se pro něj rozhodla také Belgie a zvažuje jej Německo, kde by nesl název Caracal a vyráběla by jej firma Rheinmetall. Do projektu se zapojují také další firmy jako francouzsko-britský Thales, který bude dodávat přístrojové vybavení. Existuje tedy šance, že Iveco LMV se stane, byť zřejmě neplánovaně, „vojenským terénním automobilem pro Evropu 21. století“. (Army Technology 2005)
Mezi pozemní techniku lze započítat ještě jeden úspěšný mezinárodní program, který probíhá pod dohledem agentury OCCAR. Jedná se o mobilní radiolokátor COBRA (Counter Battery Radar), který je schopen sledovat nepřátelské dělostřelecké granáty a na základě toho dokáže určovat pozice nepřátelských zbraní. Vývoj radaru COBRA začal v roce 1990 za účasti Velké Británie, Německa a Francie. V současné době již probíhají dodávky sériových radarů, které by měly skončit v letošním roce.


4.6  Námořní technika

Z hlediska evropské mezinárodní spolupráce je stavba válečných lodí v podobné situaci jako oblast pozemní techniky, protože opět neexistuje velká nadnárodní korporace srovnatelná se skupinou EADS. Konstrukce hladinových i ponorných plavidel je do velké míry chápána jako záležitost národní prestiže a i menší země se snaží stavět vojenské lodě vlastními silami. Až v 90. letech vzniklo několik slibných mezinárodních programů.
Na prvním místě je to francouzsko-italský program víceúčelových fregat FREMM (Frégate Européene Multi-Mission), údajně největší evropský námořní projekt od konce druhé světové války. FREMM je nejnovější položka v portfoliu agentury OCCAR a podílejí se na něm loděnice DCN (Francie) a Fincantieri (Itálie). Definitivní dohoda o stavbě byla schválena v listopadu 2005 s tím, že prvních osm fregat odebere v letech 2011 – 2015 Francie. Italská objednávka má být definitivně schválena do května 2006. (Trojan 2006)
Francie a Itálie však společně stavějí ještě jednu třídu fregat, tentokrát protiletadlových. Jsou známé jako Horizon, resp. Orrizonte. Původně šlo o třístranný projekt, kterého se účastnila i Velká Británie, ale ta se z něj stáhla a dala přednost stavbě větších protiletadlových plavidel, která jsou nyní známa jako torpédoborce Type 45. Francie a Itálie si objednaly po dvou lodích Horizon/Orrizonte, z nichž první bude dodána letos. (Naval Technology 2005)
Třetí významný program představují francouzsko-španělské ponorky třídy Scorpene. Jejich stavbu zajišťují francouzské loděnice DCN a španělské Navantia. Scorpene patří mezi útočné ponorky s konvenčním pohonem a jsou určeny zejména pro export. První odběratelem se stalo Chile, které objednalo dvě plavidla. Následovalo námořnictvo Malajsie (dvě ponorky) a Indie (sedm ponorek). A nakonec o třídu Scorpene projevilo zájem i samotné Španělsko, jež koupí čtyři plavidla. (Brousil 2005)
Velkým úspěchem mezinárodní zbrojní spolupráce v EU je dohoda Velké Británie a Francie o společném projektu letadlových nosičů, kterou ministři obrany obou zemí podepsali 7. března. Jde o sloučení britského projektu CVF (Carrier Vessel Future) a francouzského PA2. Zakázku získala francouzsko-britská firma Thales, která postaví celkem tři letadlové lodě, z nichž dvě budou určeny pro Royal Navy a třetí pro francouzské námořnictvo. Britské a francouzské lodě budou mít společných cca 80 % dílů a při délce 280 metrů to budou největší letadlové nosiče postavené v Evropě. Hlavním ústupkem Británie je to, že nové lodě budou schopné provádět operace letounů s konvenčním startem, i když Britové se dříve přikláněli k nosiči pro letouny s krátkým startem. V této souvislosti se hovoří o tom, že Velká Británie by mohla odstoupit z projektu letounu Joint Strike Fighter a koupit francouzské námořní stíhačky Rafale‑M, popř. by mohla vzkřísit ideu „navalizace“ Eurofighteru. Ministři obrany obou zemí už každopádně jednali o francouzské nabídce 150 letounů Rafale‑M pro Británii.


4.7  Závěr

Předcházející přehled ukazuje, že zbrojní spolupráce mezi evropskými státy se slibně rozvíjí. Nejlepších výsledků dosahuje v letecké a raketové technice, k čemuž přispívá také existence nadnárodních firem jako EADS, MBDA, Thales či BAE Systems. Moderní evropská letadla a střely si na světovém trhu vedou skutečně dobře i v ostré konkurenci USA a Ruska. Vrtulníky EH101 a EC 145 uspěly i v samotných USA a totéž se možná podaří i letounu Airbus MRTT, což je nejlepším důkazem o rostoucí kvalitě evropské techniky. Také zájem mimoevropských států o družicový navigační systém Galileo svědčí o tom, že letecká a kosmická spolupráce v rámci Evropy kráčí správným směrem.
V oblastech pozemní a námořní techniky už je situace složitější a zdaleka ne tak optimistická. Přispívá k tomu i neexistence nadnárodních firem, které by dokázaly překlenout nebo alespoň koordinovat zájmy národních států. Selhání projektu evropského obrněného transportéru jasně ukazuje, že v tomto ohledu má Evropa ještě co dohánět. Drtivá většina projektů vozidel i lodí je dvoustranná a svými ambicemi se nemůže rovnat např. programu letounu Eurofighter nebo systému Galileo. Z toho lze vyvodit jasný závěr, že propojení evropských výrobců pozemní a námořní techniky do nadnárodních skupin je nanejvýš žádoucí.
Pokud jde o vliv mezivládních organizací typu OCCAR, selhání programu transportéru Boxer jasně ukazuje, že účinnost takových agentur je dost omezená, pokud se národní státy nemohou shodnout na kompromisu. Jiným projektům z portfolia OCCAR se daří dobře, ovšem existují i programy, které si vedou stejně dobře nebo lépe i bez podobné agentury.
Obecně se tedy prokazuje, že úspěšná zbrojní spolupráce vyžaduje jak existenci nadnárodních komerčních firem, tak také maximální snahu o dosažení kompromisu mezi vládami národních států. Jen tehdy, pokud se v Evropě podaří zajistit trvalé působení obou těchto faktorů, může evropský zbrojní průmysl zásobovat evropské ozbrojené síly společnými kvalitními zbraněmi a současně slavit úspěchy i na světovém trhu.
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