Dny NATO 2014: Bezpečnost není samozřejmostí

Na ostravském letišti Leoše Janáčka se o víkendu 20. a 21. září odehrál již 14. ročník akce, jež se vypracovala na pozici největší letecké, vojenské a bezpečnostní show ve střední Evropě. To potvrdila i vysoká návštěvnost, jejíž počítadlo přesáhlo 225 000 lidí. Tento ročník Dnů NATO však probíhal v nezvykle napjaté atmosféře, živené hlavně krizemi na Středním Východě a na Ukrajině. Pestrý program statických i dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi tak (více než kdy jindy) sloužil také jako „demonstrace síly“ Aliance.

Vzácný Osprey i stíhací letouny
Jistě největším lákadlem tohoto ročníku byl Osprey, jediný sériově vyráběný konvertoplán, tj. letadlo s překlopnými rotory. Vzácnost návštěvy podtrhnul fakt, že šlo o variantu CV-22B pro zvláštní síly US Air Force, která se veřejně neobjevuje příliš často. Osprey nabídl krátkou, ale lákavou ukázku, během které ukázal i „transformaci“ mezi režimy vrtulníku a stroje s pevným křídlem. Další výjimečnou atrakcí ve vzduchu bylo vystoupení stíhacího letounu F-18 Hornet, který nesl barvy finského letectva. Jeho účast získala nečekaný význam i tím, že kvůli nynější mezinárodní situaci již Finsko seriózně přemýšlí o členství v NATO. Podobně je tomu rovněž ve Švédsku, odkud dorazila dvojice starších stíhaček Draken a Viggen, které pak převedly své schopnosti ve spolupráci s nejmodernějším švédským strojem JAS-39 Gripen, pochopitelně se znaky České republiky. Další „mezigenerační“ show nabídla letadla Aero L-29, L-39 a L-159, jimž na zemi sekundoval model vyvíjeného letounu L-39NG a premiérově předvedený tovární demonstrátor L-39CA. Jako vždy na obloze „řádily“ dobře známé nadzvukové stíhače nových i starých členských zemí jako MiG-29 a F-16. Z nadzvukových letadel představených na zemi pak největší pozornost přitahovaly dva turecké průzkumné stíhače RF-4E Phantom II, které na show mimo Turecko vyrážejí pouze výjimečně.

Vojenská a bezpečnostní technika
Již zmíněné Polsko bylo v tomto ročníku tzv. partnerskou zemí, a proto představilo ve velkém rozsahu rovněž svou pozemní techniku, mj. tank Leopard 2A, osmikolový obrněný transportér Rosomak či automobily speciálních jednotek. V největším měřítku prezentovala svoji výzbroj samozřejmě Armáda ČR, v jejíž expozici byl kromě dobře známé techniky k vidění také např. obrněný sanitní automobil IVECO LOV Zdrav, zavedený jen ve třech exemplářích. Milovníci historie si zajisté přišli na své při ukázkách automobilu Škoda 903, šestikolového velitelského vozidla z roku 1941. Dny NATO tradičně připomenuly i důležitost sborů vnitřní bezpečnosti a jejich mezinárodní spolupráce; ostatně proto se konají v regionu, kde úzce kooperují policejní, celní a pohraniční útvary Česka, Slovenska, Polska a Německa. Diváci tedy mohli zhlédnout i dva velice dramatické zásahy zvláštních jednotek Policie ČR a polské Pohraniční stráže, první proti narušitelům pořádku ve vlaku a druhý proti pašerákům drog v letadle. V sekci statických ukázek pak na návštěvníky čekala široká škála techniky bezpečnostních sil, z té méně obvyklé mj. čluny české a saské říční policie nebo specializovaná hasičská vozidla. Také tyto expozice připomněly, že udržování bezpečnosti představuje náročný úkol, že mezinárodní spolupráce je nezbytná a že bezpečnost rozhodně není samozřejmostí.
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