Dny NATO 2016: Prezentace armád i výrobců

Ostravské letiště Leoše Janáčka se o víkendu 17. a 18. září 2016 stalo dějištěm již šestnáctého ročníku Dnů NATO. Navzdory nepříznivému počasí tedy dorazily desetitisíce návštěvníků, na něž čekal opravdu impozantní program, protože díky účasti víc než stovky letounů a vrtulníků se tato show zařadila mezi akce světové úrovně. K tomu přispěla také rozsáhlá účast firem, jež využily Dny NATO pro představení svých výrobků.

Letecká a pozemní technika sil NATO
Podobně jako v předchozích dvou letech měl jeden z účastníků status tzv. speciální partnerské země a vystavil široké spektrum své letecké i pozemní techniky. Tentokrát šlo o Německo, jež předvedlo např. tanky Leopard 2, pěchotní obrněnec Marder, samohybnou houfnici PzH 2000, nejrůznější automobily značek MAN a Mercedes-Benz či řadu vozidel policie ze Saska. Co se týče letecké techniky, v německých barvách sem dorazily mj. nadzvukové stíhače Eurofighter Typhoon, přepravní letoun Airbus A400M Atlas, protiponorkové hlídkové letadlo P-3C Orion nebo bitevní vrtulník EC 665 Tiger. Pro poslední zmíněné typy šlo vlastně o první představení v České republice. Unikátní podívanou ale nabídl i letoun Eurofighter Typhoon, protože vedle těch německých dorazila i letadla z Velké Británie, Itálie, Španělska a Rakouska, a proto se na obloze představily stroje všech pěti evropských uživatelů „Tajfunů“. Působivou expozici měly také ozbrojené síly USA, jež vyslaly některé stroje z probíhajícího cvičení Ample Strike 2016. Diváci tak mohli zhlédnout mj. bitevní vrtulník AH-64 Apache, konvertoplán CV-22B Osprey a dvojici strategických bombardérů B-52H Stratofortress a B-1B Lancer. Ve vzduchu si získal pozornost mj. francouzský stroj Dassault Rafale či modernizovaný rumunský MiG-21, jelikož i tyto dva typy prodělaly „českou premiéru“. Působivý byl také průlet švédské historické letky s letadly firmy Saab, ukázka švýcarského stíhače F/A-18 Hornet a italská akrobatická skupina Frecce Tricolori. Skutečně pozoruhodně silnou účast mělo malé letectvo Litvy, jež poslalo mj. vrtulník AS 365N3 Dauphin a dva letouny L-39 Albatros.

Novinky českého zbrojního průmyslu
Jiný exemplář letounu Albatros se řadil i mezi největší lákadla tohoto ročníku, protože značka Aero Vodochody představila stroj L-39CW. Šlo o exemplář, který funguje coby demonstrátor modernizované verze L-39NG, ale tentokrát se již objevil i s novým americkým motorem. To, jak byl neustále „obsypán“ zahraničními delegacemi, snad lze brát i jako opatrný příslib, že se na trhu prosadí. Ale zdaleka nejrozsáhlejší komerční expozici měl v Ostravě zbrojařský gigant Czechoslovak Group (dříve Excalibur Group), tedy holding, pod který patří např. automobilka Tatra, zbrojovka Excalibur Army či výrobce radarů Retia. Intenzivně rozvíjí také mezinárodní spolupráci, mj. s americkou korporací General Dynamics Land Systems. Na ostravském letišti se tedy představil mj. pásový pěchotní obrněnec ASCOD s novou věžičkou. Spadá do nabídky oné americké korporace a patří také mezi favority chystaného výběrového řízení na vystřídání bojových vozidel pěchoty BMP-1/2 v české armádě. Ukázku své veliké pohyblivosti předvedl obrněnec TITUS na šestikolovém podvozku Tatra (více o něm v č. 7/2016) a expozice značky Czechoslovak Group nabízela i seznámení s obrněným automobilem Eagle V, který se rovněž řadí do portfolia General Dynamics Land Systems. Skutečně živo bylo okolo zmodernizované samohybné houfnice DANA-M1M ráže 152 mm, o kterou se nyní zajímá i Armáda ČR, jež se pořád nechce vzdát populárního systému DANA (více o něm v č. 5/2013). Letošní ročník Dnů NATO tak jasně prokázal, že tato akce již není „jen“ velkou show pro veřejnost, ale že získala i povahu prezentace schopností českého zbrojního průmyslu.
 
Lukáš Visingr

Publikace: Střelecká revue 11/2016

