Dny NATO 2017: Zamračená show vojenských a leteckých sil

Letošní ročník Dnů NATO a Dnů vzdušných sil Armády ČR zajisté nevstoupí do historie jako ten nejpovedenější. Hlavní vinu na tom však nese to, co zatím nedokážeme příliš ovlivnit, a to počasí. Ostravské letiště, kde se tato akce tradičně koná, totiž celý víkend 16. a 17. září trápila nízká oblačnost, k níž se v neděli připojil ještě vytrvalý déšť. Navzdory této nepřízni počasí se však lákavé akce zúčastnilo zhruba 90 000 diváků.

Spektrum výzbroje ze Slovenska
Počasí se nejvíc podepsalo na leteckých ukázkách, které byly v sobotu zredukovány a v neděli (až na několik výjimek) úplně zrušeny. Nespokojenost diváků byla zajisté pochopitelná, avšak v zájmu bezpečnosti organizátoři prostě neměli jinou možnost. Nakonec se tedy neuskutečnilo ani vystoupení akrobatické skupiny Saudi Hawks ze Saúdské Arábie, která patřila mezi hlavní zahraniční hosty. Z ukázek, jež se ve vzduchu skutečně odehrály, si zasluhují uvést především ty, o které se postarala letošní speciální partnerská země, jíž bylo Slovensko. Diváci tak mohli obdivovat např. vysokou pilotáž stíhače MiG-29AS a v neděli unikátní průlet dvojice letounů, z nichž jeden absolvoval derniéru a druhý premiéru. Jednalo se o letouny pro převoz VIP, a to končící Tu-154 a nastupující Airbus A319. Slovenské letectvo vystavilo i svůj první přepravní vrtulník UH-60M Black Hawk, kdežto pozemní armáda předvedla např. samohybnou houfnici Zuzana a nákladní automobily AKTIS. Zúčastnily se i další slovenské ozbrojené složky, takže diváci mohli spatřit také mj. široké spektrum policejních vozů. Kromě státních orgánů dorazili i zástupci slovenského obranného průmyslu, z jehož výrobků přitahoval zřejmě největší zájem osmikolový obrněný transportér Corsac, příbuzný našeho vozidla Pandur II, avšak vyzbrojený věží EVPÚ Turra 30 s kanonem 2A42 ráže 30 mm.

Technika od sousedů i zbrojovek
Tradičně silná byla také účast dalších dvou našich sousedů, a to Polska a Německa. V barvách polských speciálních jednotek se představilo několik útočných vozidel, mj. obrněnce Oshkosh M-ATV a automobily HMMWV a Land Rover, kdežto německá armáda se do Ostravy vrátila s již loni vystavenými nákladními vozy MAN a tankem Leopard 2. Coby úplnou novinku sem přivezla špičkové bojové vozidlo pěchoty Puma, zatímco německá zbrojovka Rheinmetall zde vystavila konkurenční typ Lynx KF31. Oba se účastní výběrového řízení Armády ČR na nový typ pěchotního obrněnce a mezi další účastníky se řadí ASCOD, který tady propaguje skupina Czechoslovak Group. Její expozice však nabízela i další zajímavosti, mj. samohybný minomet ráže 120 mm na podvozku Pandur II. Připomeňme, že součástí této skupiny je též firma Tatra, jež se pochlubila několika vojenskými i civilnímu vozidly včetně závodního speciálu, který se kdysi proslavil na rallye Paříž-Dakar. Za zmínku stojí také historická ukázka, o kterou se letos postaral americký tank M3A1 Stuart ze sbírek VHÚ. A vrátíme-li se ještě k letadlům, je nutno uvést novinky v podobě kanadské stíhačky CF-18 Hornet či tureckého radiolokačního letounu E-7T Peace Eagle. Zbývá doufat, že se počasí pro rok 2018 umoudří a že ročník připomínající 100 let existence republiky proběhne k plné spokojenosti.
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