Den NATO:
V hlavní roli síly vnitřní bezpečnosti

Severoatlantická aliance není jen vojenskou organizací. Do jejího pole působnosti patří také vnitřní bezpečnost, boj proti terorismu a zločinnosti a zvládání nejrůznějších katastrof. To se potvrdilo i na letošním Dni NATO v Ostravě, kde kromě vojáků předvedli své umění i hasiči, záchranáři, policisté a ozbrojené síly Vězeňské služby a Celní správy.

Čtvrtý ročník Dne NATO se konal 18. září 2004 a místem akce bylo již tradičně letiště Ostrava‑Mošnov. Začátek byl naplánován na 10.15, ale návštěvníci proudili do areálu již od ranních hodin. A zdaleka ne jen z České republiky. Letmý pohled na poznávací značky zaparkovaných automobilů a častá cizojazyčná konverzace svědčily o tom, že do Ostravy zavítali diváci z celé střední Evropy. Nebylo divu, protože program letošního Dne NATO sliboval podívanou přinejmenším na evropské úrovni. Dorazil i český ministr obrany Karel Kühnl, pro něhož to byla vlastně první velká veřejná akce v jeho nové funkci. Řadu diváků zaujal ministrův dopravní prostředek – speciální VIP verze vrtulníku Mi‑17, opatřená atraktivním červenomodrobílým zbarvením.

Show polských průzkumníků
Hlavním lákadlem pro většinu návštěvníků byl nepochybně letoun včasné výstrahy a vzdušné kontroly (AWACS) typu E‑3A Sentry. Bylo to vůbec poprvé, kdy se mohli Češi seznámit i s vnitřními prostory letounu. Nejlepším důkazem zájmu o AWACS byla několik set metrů dlouhá fronta na vnitřní prohlídku stroje. E‑3A je americkým výrobkem, ale v Evropě tyto letouny slouží pod mezinárodní vlajkou NATO a stejně tak jejich osádky jsou mezinárodní. Pro zajímavost lze uvést, že tento exemplář se aktivně zúčastnil operace Allied Force (bombardování Jugoslávie v roce 1999).
Kromě letounu AWACS byli nejdůležitějšími zahraničními účastníky Poláci. Ti vyslali na Den NATO hned tři útvary: průzkumníky z 6. Brygady Desantowo‑Szturmowej z Gliwic, protiteroristickou jednotku policie z Varšavy a elitní hasičský sbor z Katowic. Průzkumníci předvedli rozmanité ukázky ze svého náročného výcviku a také své až neuvěřitelné fyzické schopnosti. První část jejich vystoupení zahrnovala nácviky bojových činností jako boj beze zbraně i se zbraní zblízka, cvičné střelby z pistolí a útočných pušek a některé konkrétní bojové situace (např. zadržení zajatce). Pak ovšem následovalo přerážení hořících desek holýma rukama či rozbíjení betonových panelů, které si vojáci pokládali na vlastní těla. Tyto scény byly divácky nesmírně vděčné, což potvrdil i nadšený a dlouho trvající potlesk.
Protiteroristický útvar demonstroval pronásledování a zadržení zločinců, kteří vykradli banku. Při krátké automobilové honičce dostihlo komando v terénním automobilu auto „zločinců“ a následovala mimořádně dobře provedená přestřelka. Do té záhy zasáhl vrtulník Mi‑17 polské policie, díky němuž „boj“ skončil porážkou a zatčením „lupičů“. Vystoupení Poláků uzavřela ukázka slaňování z vrtulníku a vyzvednutí osob pomocí lan.

Tanky a vrtulníky útočí
Českou republiku zastupovalo velké množství útvarů armády i složek vnitřní bezpečnosti. Mezi akcemi pozemního vojska vzbudil největší ohlas útok mechanizovaného družstva na vozidle BVP‑2 a přepad nepřátelského postavení skupinou hloubkového průzkumu 102. průzkumného praporu. Druhou akci navíc podpořil bitevní vrtulník Mi‑24 a doplnily ji vynikající pyrotechnické efekty. Ze vzdušných zbraní upoutal pozornost diváků hlavně obratný vrtulník W‑3A Sokol a jeho ukázky vysoké pilotáže.
Naše vzdušné síly představily i další techniku. Hned na začátku Dne NATO se oči diváků zvedly k jasné obloze, kde sledovaly průlety dvou letounů MiG‑21MF, dvou L‑159A a seskok parašutistů z helikoptéry Mi‑17. Na letištní ploše byl umístěn třetí stroj L‑159, tentokrát i s raketami vzduch‑vzduch AIM‑9 Sidewinder. Již zmíněný 102. průzkumný prapor vystavoval bezpilotní průzkumný letoun Sojka III a kompletní soupravu pro jeho operační nasazení. Protivzdušnou obranu reprezentovaly dva přehledové radiolokátory ST‑68 a P‑37M.
Svým způsobem poučnou podívanou poskytlo defilé trojice tanků, které názorně dokládaly pokrok, jakého tanková technika v uplynulých letech dosáhla. Diváci mohli srovnat lehký tank LT‑38 z období těsně před druhou světovou válkou, legendární T‑34 z druhé světové války a moderní T‑72M4 CZ (česká armáda odebrala již 17 kusů). Jeho jízda se však neobešla bez menšího pozdvižení. Osádka tanku zřejmě neodhadla prostor nutný pro otáčení věže a hlaveň 125mm děla lehce poškodila opodál stojící policejní vůz.
Velice lákavou expozici nabízel stánek Vojenského opravárenského ústavu 025 z Nového Jičína. Uvnitř jednoho ze stanů byl promítán působivý dokumentární film o tanku T‑72M4 CZ a diváci si mohli potěžkat některé zbraně, mezi nimi i 12,7mm kulomet NSVT pro tento tank. Na ploše stála další technika naší armády, která se ve VOP 025 vyrábí, modernizuje nebo opravuje: chemický automobil ACHR‑90, cisternový automobil CAP‑6M, 122mm raketomet Grad a 152mm samohybná houfnice Dana. Další stánky nabízely možnost prohlédnout si vybavení našich vojenských zdravotníků, chemiků, ženistů a pyrotechniků.

Diváky přilákal SPOT 55
Přes působivé ukázky akcí armádních sil však bylo zřejmé, že Severoatlantická aliance se stále více soustřeďuje na problém vnitřní bezpečnosti. Přibližně polovina bodů programu byla vyhrazena útvarům bojujícím proti terorismu, kriminalitě a nejrůznějším katastrofám. Samozřejmě nemohly chybět zásahové jednotky Policie České republiky a Městské policie, ale diváci měli i jedinečnou možnost zhlédnout akce dvou méně známých útvarů, Skupiny operativního nasazení Generálního ředitelství cel a Operační skupiny Vězeňské služby. Obě se jen zřídka objevují v médiích; zejména proto, že obvykle zasahují v případech okamžité potřeby (např. při pokusu o průnik hraničním přechodem nebo vzpouře vězňů), a také proto, že je třeba chránit identitu (a tím i bezpečnost) jejich příslušníků.
Policie České republiky jednoznačně vyvracela občasná tvrzení o údajné zastaralosti svého vybavení. Nejlepším důkazem byly výkonné hlídkové a stíhací vozy zahraničních značek a především velitelský vůz na bázi automobilu Ford Transit, vybavený špičkovou řídící, komunikační a navigační elektronikou. Policejnímu sektoru ovšem díky své velikosti dominovalo vodní dělo na podvozku nákladního automobilu Tatra T‑815.
Velice silně byl zastoupen Hasičský záchranný sbor a Civilní ochrana, tedy síly, jejichž úkolem je vzdorovat ohni a jiným živelným pohromám. Hasiči přivezli nejmodernější vybavení včetně požárních automobilů MAN a Renault s kontejnerovým systémem nástaveb. Civilní ochrana přilákala diváky především ukázkovým nasazením protipožárního tanku SPOT 55, ale kromě něj vystavovala i další techniku: mostní automobil AM‑50, přepravník mostů PM‑55, plošinu T‑815 PP‑27 o výšce 27 m, vyprošťovací automobil T‑815 AV‑15, kolový nakladač KN‑251 a pásový obojživelný transportér PTS‑10.
Podle reakcí odborné i laické veřejnosti se dalo soudit, že se letošní Den NATO velice vydařil. Po zkušenostech s některými jinými military akcemi v České republice oceňovali návštěvníci zejména skutečnost, že program byl co do obsahu dodržen bezchybně a časové změny byly víceméně zanedbatelné. Zbývá jen doufat, že se alespoň stejně tak dobře vydaří i Den NATO v roce 2005.
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