Dny NATO 2016:
Vojenská a letecká show na světové úrovni

O víkendu 17. a 18. září dorazili na ostravské letiště znalci a fandové vojenství a letectví, které tam přilákal další ročník Dnů NATO. Letošní program byl v řadě ohledů rekordní a ve vzduchu i na zemi bylo stále na co se dívat.

Dny NATO si již získaly své pevné místo v kalendáři leteckých, vojenských a bezpečnostních akcí v Evropě, avšak letošní ročník už lze označit za show světového formátu. Organizátoři se vlastně dostali na hranici kapacity areálu, neboť na statické a dynamické ukázky dorazilo přes sto vojenských letounů a vrtulníků a ještě vyšší počet různých vozidel. Vedle širokého spektra ozbrojených a bezpečnostních sil a sborů se představily rovněž české zbrojní firmy, pro něž se Dny NATO stávají důležitou marketingovou příležitostí.

Široké spektrum ukázek ve vzduchu
Mezi hlavní lákadla leteckých vystoupení patřil italský akrobatický tým Frecce Tricolori, jenž létá s desítkou strojů Aermacchi MB-339. Působivé ukázky ale předvedla i další letadla, např. špičkový francouzský stíhač Dassault Rafale nebo modernizovaný rumunský MiG-21 LanceR (pro oba typy se jednalo o jejich první výstup v České republice). Letošní ostravská show byla vysoce zajímavá rovněž kvůli přítomnosti stíhačů Eurofighter Typhoon všech pěti evropských uživatelů, tedy Německa, Velké Británie, Itálie, Španělska a Rakouska. Podle očekávání se na akci významně podílely též ozbrojené síly USA, které využily částečného souběhu s cvičením Ample Strike 2016. Na ploše tak mohli návštěvníci spatřit dva strategické bombardéry B-52H Stratofortress a B-1B Lancer, letoun pro doplňování paliva ve vzduchu KC-135, konvertoplán CV-22B Osprey a konečně bitevní vrtulník AH-64D Apache. Z dalších zajímavostí lze zmínit např. účast litevského letectva, v jehož barvách dorazily dva letouny L-39 Albatros či vrtulník AS 365N3 Dauphin, švédskou historickou letku se stroji firmy Saab, švýcarský letoun F/A-18 Hornet, norský protiponorkový hlídkový letoun P-3C Orion a prezentaci cvičného stroje Aero L-39CW. Tak se označuje demonstrátor projektu L-39NG, který se objevil již na předchozích dvou ročnících, avšak tentokrát byl už vybaven i novým americkým motorem firmy Williams. Podobně jako loni a předloni byl takřka neustále „v obležení“ zahraničních delegací, což by se snad mohlo stát příslibem perspektivného úspěchu na trhu.

Německá technika a domácí průmysl
Pokud jde o pozemní techniku, určitě největší pozornost přitahovala expozice Německa, které letos získalo status tzv. speciální partnerské země. Vystavilo tedy široké spektrum vozidel, jež zahrnovalo mj. tank Leopard 2A5, bojové vozidlo pěchoty Marder, samohybnou houfnici PzH 2000, obrněnce Dingo a automobily značek MAN a Mercedes-Benz. Němci ostatně vystavili i řadu typů letecké techniky včetně mnoha vrtulníků, mezi nimiž se snad největšímu zájmu těšil bitevní EC 665 Tiger. Vedle techniky německé armády se v tomto sektoru nacházela i vozidla Německého Červeného kříže, saské policie a agentury THV (Technisches Hilfswerk), která se podílí zejména na odstraňování následků různých nehod a katastrof. Z komerčních firem měla rozhodně největší stánek zbrojní korporace Czechoslovak Group, do jejíž struktury nepatří jen zbrojovka Excalibur Army, ale také automobilka Tatra, výrobce radarů Retia a mnoho dalších značek. Firma CSG také těsně spolupracuje s nadnárodní zbrojovkou General Dynamics Land Systems, a proto vystavovala dva z jejích typů techniky, a sice pásové bojové vozidlo pěchoty ASCOD a obrněný automobil Eagle V. Z techniky na podvozku Tatra mohli návštěvníci vidět např. policejní modifikaci šestikolového obrněnce TITUS, mostní automobil AM-50 EX nebo modernizovanou samohybnou houfnici DANA-M1M ráže 152 mm. Dny NATO se proto staly nejen vysoce působivou ukázkou schopností ozbrojených sil členů NATO, ale také příležitostí pro představení potenciálu českého zbrojního průmyslu.
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