Dny NATO 2018: Ostrava oslavila sto let od vzniku Československa

XVIII. ročník Dnů NATO na Letišti Leoše Janáčka se pochopitelně nesl i v duchu blížícího se výročí založení Československa. Na rozdíl od předchozích dvou ročníků dobře vyšlo počasí, a tak si diváci mohli vychutnat působivé spektrum dynamických ukázek ve vzduchu a na zemi a obdivovat statickou expozici moderních i historických letadel i vozidel. Největší prostor patřil speciálnímu partnerskému státu, jímž byly letos USA.

Široká škála americké techniky
Američané dostali a přijali tuto nabídku především kvůli svému podílu na vzniku ČSR a jejich ozbrojené síly se pochlubily značně širokou „nabídkou“ pozemní i letecké techniky. Nadšenci proto záhy obklopili tank M1 Abrams a bojové vozidlo pěchoty M2 Bradley a nedaleko mohli spatřit např. bombardér B-52 Stratofortress, bitevní helikoptéry AH-64 Apache či víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom, jenž je žhavým kandidátem i pro českou armádu. Americká účast ale měla rovněž historickou dimenzi, jelikož nedaleko se nacházela expozice klubu 16th Armored Division z Plzně. Ten předvedl např. polopásová vozidla M3 a M16, šestikolový obrněnec M8 Greyhound či vzácný letištní traktor Clarktor M6. Opodál bylo k vidění několik typů vozidel a zbraní z dějin Československa, např. proslavený tank T-34-85, replika tančíku TČ vz. 33, dělo Krupp kalibru 75 mm, automobil GAZ-67 či bitevní vrtulník Mi-24D. Do sektoru vrtulníků se řadila i sice nenápadná, ovšem důležitá novinka Armády ČR, a to moderní výcvikový vrtulník Enstrom 480B-G. Vrcholem oslav jubilea vzniku ČSR ale nesporně byl impozantní skupinový průlet, v němž se představily různé historické i moderní stroje českého a slovenského letectva, mj. legendární britský Spitfire či proudový MiG-15UTI.

Ukázky ze současnosti i historie
O nádhernou podívanou ve vzduchu se však starala též řada skupinových i sólových účastníků ze zahraničí. Mezi ty nejlepší spadala akrobacie francouzské stíhačky Dassault Rafale, průlety proudových stíhaček švédské firmy SAAB či vystoupení chorvatské skupiny Křídla bouře, jež používá vrtulové letouny PC-9M. Také letošní Dny NATO však samozřejmě posloužily i jako prezentace domácího i zahraničního zbrojního průmyslu, který chce využít příležitosti, jež mu poskytuje proces modernizace Armády ČR. Kromě už zmíněného vrtulníku UH-1Y Venom se tak ukázal např. cvičný letoun Aero L-39CW, fakticky demonstrátor nového letounu L-39NG, který již sbírá první komerční úspěchy. Objevily se také všechny čtyři obrněnce, které platí za seriózní uchazeče o zakázku na nové bojové vozidlo pěchoty Armády ČR, tedy typy ASCOD, CV90 (ty oba byly k vidění v „tankových“ verzích se 120mm kanony), Puma a Lynx. Skupina Czechoslovak Group, do níž patří i značka Tatra, vystavila rovněž např. samohybnou houfnici DANA M2, obrněné automobily TITUS a Patriot a několik historických automobilů Tatra. Do dějin sáhla i firma Škoda Auto, která prezentovala terénní auta modelů 1100 VO/P, 973, 903 a Trekka. Dny NATO 2018 tak mohly sloužit i jako doklad, že slavná tradice českého průmyslu a ozbrojených sil představuje i potenciál pro budoucnost.
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