Dny NATO 2013: Ve znamení široké spolupráce

O víkendu 21. a 22. září se uskutečnil již třináctý ročník akce, která dnes reprezentuje největší leteckou, vojenskou a bezpečnostní show ve střední Evropě. Dny NATO přitáhly na ostravské letiště asi 145 000 návštěvníků, které čekal bohatý program leteckých a pozemních statických a dynamických ukázek, jež působivě demonstrovaly schopnosti a spolupráci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, a to nejen zemí Aliance.

Program leteckých ukázek
Většina návštěvníků z řad široké veřejnosti zřejmě dorazila na Dny NATO hlavně kvůli tomu, co obsahovala letecká složka. A skutečně bylo na co se dívat. Letos totiž zavítaly dokonce dvě vynikající akrobatické skupiny, a to turečtí Turkish Stars s letouny NF-5 (jedna z mála skupin, jež předvádějí skupinovou akrobacii na nadzvukových stíhačkách) a španělská Patrulla ASPA s vrtulníky EC 120B Colibri. Další vzácné lákadlo představovaly dva švédské proudové stroje náležící již do historické epochy, a to stíhač AJS-37 Viggen a cvičný SAAB 105. Samozřejmě nemohly chybět dobře známé soudobé stroje českého letectva (dvojice stíhačů JAS-39 Gripen předvedla i vzdušné tankování), stejně jako letouny našich spojenců z NATO, např. F-16 nebo Tornado. Působivou podívanou nabízely i letouny opatřené speciálními výtvarnými motivy na ocasních plochách či vystoupení bitevního vrtulníku AH-1S Cobra, jenž patří soukromé firmě Heli Czech. Zajisté nejimpozantnějším exponátem ale byl obří transportní letoun An-124, jenž v barvách společnosti Volga-Dněpr poskytuje letecké přepravní kapacity členům NATO. Jako jeden z vrcholů programu mohli návštěvníci sledovat otvírání přední i zadní nákladové rampy, po nichž najížděl a vyjížděl obrněný transportér Pandur II.

Spektrum pozemní techniky
Neméně zajímavou podívanou nabídly pozemní dynamické ukázky, ve kterých vedle moderní techniky Armády ČR vystoupil i historický lehký tank LT vz. 35. Ale nebyli to zdaleka jenom vojáci, kdo předvedl své schopnosti a výbavu, neboť Dny NATO tradičně představují akci, na níž participují i sbory vnitřní bezpečnosti, a to nejenom z Česka, ale také ze Slovenska, Polska a Německa (resp. státu Sasko). Návštěvníci tak mohli vidět ukázky činnosti policistů a rovněž méně známých speciálních jednotek Celní správy a Vězeňské služby. Na volné ploše pak bylo vystaveno široké spektrum policejní, hasičské i záchranářské techniky, a to včetně nezvyklých vozidel, např. obrněného transportéru OT-64 slovenské policie. Armáda ČR předvedla pestrou škálu výbavy od obrněných bojových vozidel přes ženijní techniku po protivzdušné komplety. Na své si přišli i milovnici střelných zbraní, kteří mohli zhlédnout a potěžkat řadu moderních i historických „kousků“ z arzenálu vojska (velký zájem přitahovala mj. 12,7mm odstřelovačská puška OPU vz. 96 alias Falcon), Hradní stráže, Policie ČR či prvorepublikové Finanční stráže, v jejímž stanu se nacházely i slavné kulomety ZB vz. 26 a 37. Dny NATO tedy znovu ukázaly nejen možnosti propojení vojenského a nevojenského sektoru bezpečnosti spojeneckých zemí, ale rovněž spojení minulosti, současnosti a budoucnosti.
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