Podpora Bundeswehru v Ostravě:
Široké spektrum vozidel s černými kříži

V minulém čísle jsme vám nabídli reportáž z letošních Dnů NATO v Ostravě. Nyní se ale k této události ještě vracíme, a sice formou zachycení několika zajímavých vozidel, která jako součást své podpory vystavila německá armáda.

Spolková republika Německo se letos těšila statusu tzv. speciální partnerské země, takže měla možnost vystavit široké spektrum svojí pozemní i letecké techniky. Největší pozornost diváků samozřejmě přitahovala bojová vozidla, mj. tank Leopard 2A5 a 155mm samohybná houfnice PzH 2000, a tak poněkud stranou zájmu zůstávala různá podpůrná technika, jejíž většina nesla označení JSSC (Joint Support Service Command, německy Kommando Streitkräftebasis). Jde o nezávislou složku ozbrojených sil (ty zbylé reprezentují pozemní síly, letectvo, námořnictvo a zdravotnická služba), jež se stará především o materiální podporu. Přivezla tak např. několik těžkých nákladních automobilů, mezi něž náležel vůz MAN s hákovým paletovým nákladním zařízením Multi A4 nebo osmikolová cisterna na podvozku IVECO 340 E 42 N, jež pojme asi 18 000 litrů. Kromě logistiky JSSC zabezpečuje rovněž detekci a likvidaci zbraní hromadného ničení, a tudíž se v expozici objevil i šestikolový transportér Fuchs ve variantě pro chemický a radiační průzkum a souprava TEP 90, jak se označuje vozidlo IVECO převážející zařízení pro dekontaminaci. Další úkol JSSC tvoří psychologické operace, ke kterým se užívá mj. obrněný vůz ATF Dingo ve zvláštní úpravě PSYOPS. A pod toto velení patří i vojenská policie, kterou v Ostravě zastupoval obrněný automobil Enok (tzn. pancéřovaná úprava vozu Mercedes-Benz řady G) nebo vodní dělo na šasi Yak, jak Němci nazývají švýcarské vozidlo Duro IIIP. Kromě ryze vojenské techniky se představila i výbava agentury THW (Technisches Hilfswerk), jež se stará o pomoc při různých přírodních a průmyslových katastrofách. Většinu jejích vozidel sice tvoří vozy od značky MAN, speciální technika však využívá šasi Tatra Phoenix, jak v Ostravě dokázal výkonný jeřábový systém Palfinger PK 41002.
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