Dny NATO 2012: Středoevropská přehlídka bezpečnosti

Již podvanácté se slezská metropole stala dějištěm akce, na kterou se tradičně chystají (nejen) fandové z celé republiky. Pozemní i vzdušné prezentace techniky armád, policie, záchranářů a dalších bezpečnostních složek přitáhly o víkendu 22.–23. září 2012 přes 200 000 nadšených a po skončení akce jistě velmi spokojených návštěvníků.

Minulost a současnost
Den NATO se poprvé konal v roce 2001, tehdy ještě na Černé louce ve středu Ostravy, ovšem roku 2003 se přestěhoval na Letiště Leoše Janáčka. V roce 2008 se akce přejmenovala na Dny NATO. Začala v podstatě jako prezentace vojenských, policejních a záchranářských útvarů ze dvou sousedních zemí, Česka a Polska, s každým ročníkem však přibývalo účastnických států, jednotek, techniky i dynamických ukázek, až se ze Dnů NATO stala nejrozsáhlejší akce svého druhu ve střední Evropě. Počínaje rokem 2010 je navíc spojena se Dny vzdušných sil Armády ČR, což odráží fakt, že se z Ostravy stalo také dějiště velkého leteckého dne, jenž pak zastínil dříve dominantní CIAF v Hradci Králové nebo v Brně. Dny NATO jsou každopádně moderně pojatou akcí, na níž se (v souladu s dnešními trendy) podílí síly vnější i vnitřní bezpečnosti, tj. jak armády, tak i policisté a záchranáři a další zásahové sbory. Letošního ročníku Dnů NATO se zúčastnilo šestnáct členských států Severoatlantické aliance, dále NATO jako celek a navíc tři neutrální země (Rakousko, Švédsko a Švýcarsko). Program obsahoval desítky pozemních i leteckých dynamických ukázek, navíc mohli návštěvníci zhlédnout řadu statických prezentací, v nichž se bezpečnostní složky pochlubily svou výbavou. Jako obvykle probíhal rovněž pestrý doprovodný program s akcemi pro děti i dospělé.

Prezentace na zemi
Nejrozsáhlejší expozici měla již tradičně Armáda ČR, která představila široké spektrum druhů pozemní techniky, od tanku T-72M4 CZ přes dělostřelecké zbraně až po ženijní či logistickou výbavu. Velký zájem budila mj. obrněná vozidla IVECO LMV, z nichž jedno bylo vystaveno v pouštní „afghánské“ kamufláži a neslo rušič STAR V, jenž slouží pro ochranu konvojů před dálkově odpalovanými náložemi. K vidění byly i protivzdušné zbraně, tedy mobilní komplexy Kub a Strela-10 a přenosný RBS-70. Některé typy techniky se později předvedly i „v akci“ na demonstračním polygonu, kde mohli návštěvníci sledovat např. útok mechanizované čety, jež byla podpořena bojovým vozidlem pěchoty BVP-2, houfnicí DANA a dvojicí vrtulníků. Mezi zahraničními armádami mělo tradičně nejsilnější zastoupení Wojsko Polskie, v jehož expozici byla vystavena řada „lahůdek“ pro fanoušky palných zbraní. Zvláštní jednotky polské armády se pochlubily mj. trojicí odstřelovačských pušek (včetně slavné zbraně AWM ráže .338 Lapua Magnum a těžké „protimateriálové“ pušky Barrett ráže 12,7 mm), těžkým kulometem Monroy ráže 12,7 mm či automatickým granátometem Heckler & Koch GMG ráže 40 mm. Některé ze zbraní si návštěvníci mohli sami podržet v ruce, avšak na polských vojácích bylo znát, že mají určité obavy o to, aby se jim výzbroj ještě také vrátila. Další pozoruhodné zbraně se nacházely ve stanech, kde se prezentovala česká a polská policie, Celní správa, polská Sluzba celna nebo Vězeňská služba. Byly ukázány nejen pistole či pušky, ale také např. granátomety či nesmrtící zbraně pro potlačování demonstrací. Mezi vozidly přitáhl největší zájem návštěvníků policejní obrněný transportér OKV-P (více ve Střelecké revue 8/2008), pojízdný rentgen Celní správy a automobily a autobusy Vězeňské služby. Příslušníci všech těchto ozbrojených sborů se potom postarali i o atraktivní dynamické ukázky na polygonu.

Ukázky ve vzduchu
Velká část návštěvníků určitě zamířila na Dny NATO zejména kvůli letecké složce programu, která nepochybně patří k tomu nejlepšímu, co lze ve střední Evropě vidět a zažít. Vzdušné síly Armády ČR samozřejmě předvedly svá bojová letadla L-159 ALCA a JAS-39 Gripen, z nichž druhý typ poprvé veřejně demonstroval (ač jen simulované) tankování za letu. Z dalších strojů je samozřejmě nutno jmenovat americký strategický bombardér B-52H Stratofortress, který tu předvedl vůbec první letovou ukázku nad střední Evropou. Veliké nadšení vzbudil i vynikající výstup britské akrobatické skupiny Red Arrows na sedmi tryskových cvičných strojích Hawk, dále letecký souboj dvojice stíhačů MiG-29AS slovenského letectva a akrobatické vystoupení dvou letounů F-16 vzdušných sil Turecka a Nizozemí. Z nejmodernějších letadel se představil mezinárodní stíhač Eurofighter Typhoon v barvách letectev Německa a Itálie, kdežto fandové historického letectví zajisté ocenili krásně zrekonstruovaný bombardér B-25J Mitchell z druhé světové války, létající ve zbarvení týmu Red Bull. Pokud jde o větší letouny, objevily se hned dva E-3 Sentry AWACS s typickými radarovými „talíři“ (jeden alianční a druhý britský), dále taktický transportní C-130H2 Hercules, trojice menších „dopraváků“ C-27J Spartan (litevský, rumunský a italský) nebo další radiolokační letoun S100D Argus ze Švédska. A naopak sektor malých turbovrtulových letadel zde zastupovaly cvičné a lehké bojové stroje Tucano a PC-9M s britskými, resp. slovinskými znaky. Program letových výstupů byl tedy opravdu „nabitý“ od začátku do konce a dobře se doplňoval s pozemními ukázkami. Pořadatelé zaslouží pochvalu i za dobře zvládnou organizaci a kvalitní zázemí. Můžeme jen doufat, že se stejně vydaří i příští ročník Dnů NATO, připravovaný na září 2013.
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