Dny NATO 2018:
Velkolepá oslava stoletého výročí

Dny NATO, které se konají na letišti v Ostravě, se již před řadou let dostaly do „nejvyšší ligy“ evropských akcí s vojenskou a leteckou tematikou. Jejich vysokou prestiž potvrdil i letošní ročník, který se nesl zejména v duchu oslav sta let od vzniku Československa a na němž se jako speciální partnerská země podílely USA.

Ostravské Letiště Leoše Janáčka o víkendu 15. a 16. září 2018 znovu otevřelo své brány, které využilo přes 220 000 návštěvníků XVIII. ročníku Dnů NATO. Impozantní akce, jež slouží pro představení ozbrojených sil a zbrojního průmyslu a pro posílení bezpečnostní spolupráce zemí ve střední Evropě, byla tentokrát zaměřena především na 100 let od vzniku ČSR, a tak dostaly nezvykle velký prostor statické i dynamické ukázky z historie, ale diváci samozřejmě spatřili i široké spektrum vojenské techniky ze žhavé současnosti.

Letecké i pozemní zajímavosti členů NATO
Roli tzv. speciální partnerské země letos měly Spojené státy americké, a tak se na ploše letiště i nad ní předvedla vozidla a letadla US Army, US Air Force i US Marine Corps. Diváci mohli zhlédnout např. gigantický bombardér B-52H Stratofortress či tanker KC-135 Stratotanker, od nich nedaleko stály slavné stíhačky F-16C Fighting Falcon a bitevní vrtulníky AH-64 Apache, zatímco barvy námořní pěchoty hájila víceúčelová helikoptéra UH-1Y Venom. Ta ovšem byla i součástí firemní prezentace, protože společnost Bell doufá, že mezi uživatele tohoto stroje se záhy přidá také Armáda ČR. Pozemní útvary zastupoval legendární tank M1 Abrams a bojové vozidlo pěchoty M2 Bradley. Nedaleko se nalézala rozsáhlá expozice 16th Armored Division, slavného historického klubu, který renovuje a provozuje vozidla americké armády z éry druhé světové války (historickým vozidlům se budeme více věnovat v příštím čísle), avšak spoustou zajímavostí se samozřejmě pochlubily také jiné účastnické země. Armáda ČR tedy představila nový výcvikový vrtulník Enstrom 480B-G, zatímco z Německa dorazily helikoptéry Sea King a Sea Lynx a Norové předvedli pozorovací stroj DA-20 Falcon. Fakt, že se blíží oslava 100 let od vzniku Československa, připomněl působivý průlet soudobých i historických letadel, jež se chlubila českými a slovenskými znaky, popř. patřila do naší válečné historie, takže nad diváky prolétaly mj. stíhače Spitfire, Jak-3 nebo MiG-15UTI. Mezi vůbec nejlepší dynamické ukázky v historii akce patřilo „sólo“ francouzské stíhačky Dassault Rafale, ovšem za pohled stála také skupinová akrobacie polské skupiny Bialo-Czerwone Iskry (letadla TS-11 Iskra) či chorvatské skupiny Křídla bouře (vrtulové stroje Pilatus PC-9M). Opět se ukázaly také historické švédské stíhačky, a sice J32 Lansen, AJS37 Vigen a SK35 Draken.

Novinky domácího i zahraničního průmyslu
Na zemi budila velikou pozornost mj. výbava polské elitní jednotky AGAT, která dovezla své speciální varianty amerických automobilů HMMWV a Oshkosh M-ATV. Z moderní pozemní techniky lze zmínit ještě např. německý tank Leopard 2A6 a hned čtyři typy bojových vozidel pěchoty, jež platí za hlavní kandidáty na nový typ obrněnce v Armádě ČR, tedy typy ASCOD, CV90 (oba byly k vidění v „tankových“ verzích se 120mm kanony), Puma a Lynx KF41. Dny NATO jsou totiž tradičně též příležitostí pro prezentování domácího a zahraničního průmyslu, který samozřejmě chce využít příležitosti při modernizaci Armády ČR. Rozsáhlou expozicí se proto pochlubila např. největší česká zbrojovka Czechoslovak Group, do níž patří mj. výrobce nákladních vozů Tatra. Do Ostravy tak dorazila mj. samohybná houfnice DANA M2, obrněné automobily TITUS a Patriot nebo nákladní Tatra Force. Do struktury Czechoslovak Group ale spadají i letecké firmy, což připomenul vrtulník UH-60A Black Hawk, který slouží pro výcvik slovenských pilotů. Hodně vidět byla též firma Aero Vodochody, která samozřejmě předvedla cvičné letadlo L-39NG, nebo značka Autosalon Dajbych, která se věnuje mj. úpravám vozidel řady Toyota Land Cruiser pro vojenské a jiné zvláštní účely. Vedle armádních prezentací byly v Ostravě tradičně přítomné také policejní, pohraniční, celní, vězeňské, hasičské, zdravotnické a další sbory, jejichž technika leckdy mohla z hlediska zajímavosti směle soupeřit s vojenskou výbavou. Bylo zjevné, jak roste význam ochrany hranic a boje proti terorismu, což úze souvisí se současnou bezpečnostní situací. Dny NATO tedy připomněly i fakt, že žijeme ve světě, kde sice existují silné mezinárodní organizace jako Aliance, jenže přesto je nezbytné, aby se každá země dokázala o svou bezpečnost postarat také sama.
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