Týdenní informační výběr SVA MO
Odbor řízení a podpory – 29. leden 2020
18. ledna uvedla, že Serval a Griffon heavy
VBMR, které se navzájem doplňují, nahradí
obrněná vozidla Véhicule de l'Avant Blindé
(VAB). Prioritou bude vybavit brigádní
pěchoty jako 11e Brigade Parachutiste (11th
Parachute Brigade) a 27e Brigade
d'Infanterie de Montagne (27th Mountain
Infantry Brigade), jakož i posílit a podpořit
síly rozmístěné v operacích.

ŘECKO: Řecko objednalo 18 letounů Rafale, dodávky zahájí letos
Řecko nakoupí 18 stíhaček Rafale, včetně
šesti nových vyrobených francouzskou
společností Dassault Aviation.
Theodoros
Lagios,
generální
ředitel
pro vyzbrojování a investice řeckého
ministerstva obrany a Eric Trappier,
předseda představenstva a generální ředitel
společnosti Dassault Aviation, v pondělí
podepsali smlouvu na pořízení letadel
Rafale pro helénské letectvo, stejně jako
smlouvu na logistickou podporu.
Dodávky letadel budou zahájeny v létě roku
2021 a budou rozloženy na dva roky.
Smlouva na logistickou podporu zabezpečí
podporu nově nakoupeným letounům
po dobu čtyř a půl roku spolu s dostupností
vybavení a systémů na nejvyšší úrovni.
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SLOVINSKO: Slovinsko nakoupí
Spartany
Slovinsko pořídí dopravní letoun Leonardo
C-27J Spartan. Místní vláda 15. ledna
oznámila, že pandemie Covid-19 odhalila
nedostatek
vnitrostátních
přepravních
kapacit.
Po vyhodnocení řady možností slovinského
15. vojenského leteckého pluku, který je
součástí
společných
slovinských
ozbrojených sil (SAF), Slovinsko do roku
2025 přijme jeden nebo dva italské letouny.
„Byl proveden průzkum trhu zahrnující
výrobce a uživatele potenciálních typů
letadel patřících do kategorie lehké (CASA
C295 vyráběných společností Airbus a C27J Spartan vyráběných společností
Leonardo) a střední (C-130J-30 Hercules
vyráběných společností Lockheed Martin,
C-390 Millennium od Embraeru, A400M
od Airbusu) a také průzkum poskytovatelů
použitých letadel, “ uvedla slovinská vláda.
Vláda
poznamenala,
že
požadavky
na střední a těžká dopravní letadla již byly
adekvátně uspokojeny jak v rámci programů
NATO-SAC (Strategic Airlift Capability,
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FRANCIE: Francie nakoupí vozidla Serval
Direction Générale de l'Armement (DGA),
francouzská agentura pro vyzbrojování,
si objednala prvních 364 vozidel Serval
Véhicule Blindé Multi-rôles (VBMR)
od společnosti
Nexter
a
Texelis.
Společnosti, které tvoří konsorcium
pro vývoj a výrobu vozidla Serval, uvedly,
že prvních 12 vozidel bude dodáno během
první poloviny roku 2022, dalších 96 během
druhé poloviny téhož roku. Francouzský
vojenský program Loi de Programmation
Militaire (LPM) na období 2019–2025
předpokládá dodávku celkem 978 vozidel
Serval do roku 2030. DGA na svém webu
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SAC), tak i NATO-SALIS (Strategic Airlift
International Solution). Proto bylo přijato
rozhodnutí pořídit menší dopravní letadlo,
což následně vedlo k rozhodnutí vybrat
C-27J. "Do závěrečného hodnocení byly
zahrnuty dva typy taktických dopravních
letadel, ale po prozkoumání minimálních
vojenských technických požadavků se C-27J
Spartan ukázal jako nejlepší," uvedla vláda.
„Koupě jednoho letounu C-27J Spartan také
částečně splní schopnostní cíle Aliance.
K úplnému splnění cílů by však byla
zapotřebí dvě taková letadla. “

Letouny
Rafale
pro
Indii
letí
z francouzského
výrobního
závodu
v Bordeaux do Indie po vlastní ose bez
mezipřistání. Při letu několikrát doplňují
palivo z francouzských tankerů. Tento rok
premiérově doplní letounům při přeletu
palivo tankery letectva Spojených arabských
emirátů (SAE). Jde o viditelný důkaz velmi
dobrých vztahů mezi Francií, SAE a Indií.
Abú Zabí navíc uvažuje o koupi až 60
letounů Rafale. Připomeňme také, že před
několika dny došlo k pevnému odsouhlasení
prodeje 50 letadel F-35A Lightning II
do SAE.“
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FRANCIE: Rafale, tankery, vrtulníky: Miliardový prodej francouzských zbraní do Indie
Podle
francouzského
magazínu
Air&Cosmos Francie a Indie jednají
o potenciálním
prodeji
dalších
víceúčelových
stíhaček
Rafale,
víceúčelových tankovacích letadel A330200 MRTT (Multi Role Tanker Transport)
a vrtulníků AS565MBe Panther. Indie hodlá
za francouzské zbraně zaplatit pět miliard
euro (130,5 miliardy Kč).
Indie v roce 2016 u francouzské společnosti
Dassault Aviation objednala 36 víceúčelových nadzvukových taktických letadel
Rafale (včetně zbraní a provozního zázemí)
za více než osm miliard euro. Indické
letectvo již převzalo osm letadel Rafale;
všechny letouny z původní objednávky získá
do roku 2022.
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