Dny NATO 2015: Ukázka připravenosti Aliance

O víkendu 19. a 20. září 2015 proběhl na ostravském Letišti Leoše Janáčka již patnáctý ročník Dnů NATO, tradičně spojených s Dny vzdušných sil Armády ČR. Rekordní počet diváků měl možnost zhlédnout rozsáhlý program vzdušných a pozemních ukázek, který byl však znatelně ovlivněn současnými bezpečnostními problémy.

Několik novinek a působivých ukázek
Kvůli napětí ve vztazích s Moskvou, válkám v arabském světě a masivní imigraci totiž musela být zrušena část oznámených premiér a nedorazili ani někteří dlouholetí účastníci. Přesto však ostravské letiště nabídlo divákům opravdu působivou podívanou. Český zbrojní průmysl mohl představit novinku v podobě letounu Aero L-39NG, nové verze slavného Albatrosu, kdežto na polygonu pro pozemní ukázky „řádil“ šestikolový obrněný automobil TITUS, využívající šasi značky Tatra. Nechyběl ani pohled do historie, o který se postaral tančík AH-IV-Sv, vyrobený kdysi firmou ČKD pro švédskou armádu. Z pozemních ukázek, jež nebyly zaměřeny přímo na techniku, přitáhlo asi největší pozornost osvobození rukojmí, které uskutečnili společně vojáci Česka a Jordánska. V případě druhé země by ale bylo přesnější napsat „vojákyně“, protože šlo o speciální ženskou jednotku. Rozhodně nebylo bez zajímavosti, že Jordánky byly vyzbrojeny puškami CZ 805 BREN. Další velice působivé „mezinárodní“ zásahy uskutečnili čeští a polští policisté; v tom prvním šlo o protiteroristickou akci, během níž přišly ke slovu i zvláštní verze vozů Toyota Hilux, zatímco druhý zásah mířil proti masivnímu narušování veřejného pořádku a přišla při něm ke slovu rovněž policejní vodní děla. Jako obvykle samozřejmě nechyběly ani ukázky prací Celní správy, hasičského sboru či záchranářů, jelikož Dny NATO se dlouhodobě snaží o propagaci skutečně komplexního pojetí bezpečnosti.

Spektrum pozemní i letecké techniky
Většinu diváků ale asi přece jen lákaly zejména expozice současné vojenské techniky. Letošní ročník Dnů NATO byl neobvyklý tím, že speciální partnerskou zemí bylo Švédsko, které není (zatím, dalo by se doplnit) členem Aliance. Každopádně se zde představilo mj. bojové vozidlo pěchoty CV90 se 40mm kanonem, samohybná houfnice Archer ráže 155 mm (podrobněji o ní v čísle 5/2014) nebo dvoudílný pásový obrněnec BvS 10. Z letecké techniky severské velmoci byl k vidění mj. vrtulník Hkp 16 (místní název pro „Černého jestřába“ čili UH-60M), stíhačky Draken, Viggen a Tunnan (třetí jmenovaný stroj s typickým sudovitým trupem se nad Českem objevil vůbec poprvé) nebo cvičný SAAB 105. Obrovskou pozornost přitáhl (stejně jako loni) i americký konvertoplán CV-22B Osprey a přehlédnout se logicky nedal obrovský bombardér B-52H Stratofortress. Představil se rovněž např. turbovrtulový bojový letoun AT-6C, námořní vrtulník britské výroby Sea Lynx, italský univerzální vrtulník AW139 (HH-139A), holandský letoun pro vzdušné tankování KDC-10 či obrovský transportní letoun C-17A Globemaster III, zatímco z pozemní techniky je třeba zmínit pásové bojové vozidlo ASCOD, které je (podobně jako CV90) nabízeno i Armádě ČR. Opravdu pestrá škála vojenské, policejní a jiné techniky a atraktivní ukázky zásahů různých bezpečnostních složek tak byly demonstrací kapacit Aliance a její připravenosti zasáhnout ve prospěch členů i spojenců.

Lukáš Visingr

Jordánská ženská protiteroristická jednotka v akci
Mezi nejpůsobivější ukázky tohoto ročníku Dnů NATO určitě patřila společná operace vojáků 102. průzkumného praporu Armády ČR a jordánské elitní jednotky FCSST (Female Company for Special Security Tasks). Jak ostatně napovídá i jméno, jedná se o výlučně ženský útvar pro zvláštní bezpečnostní operace, např. záchranu rukojmí zadržovaných teroristy, což byl i námět oné ukázky. Čeští vojáci byli vysazeni na lanech z přepravního vrtulníku Mi-171Š a jordánské vojákyně, mimochodem vyzbrojené puškami CZ 805 BREN, dovezl na místo automobil Land Rover 130 Kajman. Následoval rychlý postup k pozicím teroristů a intenzivní přestřelka, která samozřejmě skončila „smrtí“ nebo „zajetím“ teroristů a osvobozením rukojmích. Ukázku poté zakončila evakuace pomocí vrtulníku Mi-171Š, který dosedl nedaleko. Celou operaci navíc ze vzduchu jistila bitevní helikoptéra české armády Mi-24V.
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