Dny NATO 2015:
Bezpečnostní show ve stínu bezpečnostní krize

O víkendu 19. a 20. září 2015 se na ostravském letišti konal patnáctý ročník Dnů NATO, největší bezpečnostní show ve střední Evropě. Její program ovšem znatelně ovlivnil fakt, že evropská bezpečnost musí čelit několika krizím.

Druhá polovina září je tradičně dobou, kdy ostravské Letiště Leoše Janáčka hostí Dny NATO, které jsou spojeny s Dny vzdušných sil Armády ČR. Jako vždy mohli diváci, jejichž počet byl na úrovni dřívějších rekordních čísel (asi 225 000 lidí), zhlédnout neobyčejně bohatý program ukázek letecké i pozemní techniky a schopností vojenských a dalších jednotek, které se starají o obranu a bezpečnost členských zemí Aliance.

Švédská „invaze“ do Ostravy
Napětí ve vztazích s Ruskem, konflikty na Středním Východě a uprchlická krize se však nutně podepsaly i na programu ostravské show. Muselo být odřeknuto několik avizovaných novinek a nedorazili ani někteří tradiční účastníci, jelikož reálné operační mise musejí mít samozřejmě přednost před veřejnými ukázkami. Další pozoruhodnou skutečností byl status Švédska, jež se stalo speciální partnerskou zemí tohoto ročníku Dnů NATO, ačkoliv není členem Aliance, což se ale patrně brzy změní, neboť skandinávská velmoc se k členství pomalu, ale jistě přibližuje. V každém případě ale vyslala do Ostravy hned tři velmi zajímavé typy pozemní techniky, a to bojové vozidlo pěchoty CV90 (které patří i mezi kandidáty na nové BVP pro českou armádu), dvoudílný pásový obrněnec BvS 10 a samohybnou houfnici FH-77BW L52 Archer (jež se má pro změnu ucházet o místo náhrady houfnice DANA v naší armádě). Pozoruhodná však byla i sestava techniky švédského letectva, protože byl k vidění vrtulník UH-60M, tankovací letadlo C-130H Hercules i několik historických letadel, konkrétně stíhačky Draken, Viggen a Tunnan a ještě cvičný SAAB 105. A k ozbrojeným silám Švédska měla vztah i další ukázka z historie, kterou byl tančík AH-IV-Sv, vytvořený koncem 30. let firmou ČKD právě pro armádu severní velmoci a nedávno získaný pro sbírky VHÚ Praha.

Vzdušné a pozemní novinky
K velice zajímavým položkám v programu náležela premiéra letadla Aero L-39NG, tedy nové generace slavného cvičného Albatrosu. Letoun s novým americkým motorem a avionikou, jež pochází převážně od českých firem, již přitahuje velký zájem států a privátních provozovatelů legendárního „Albíka“ a firma Aero se netají svými ambicemi na trhu. Hned vedle L-39NG se nacházelo lehké bojové letadlo Beechcraft AT-6C Wolverine, na rozdíl od Albatrosu opatřené turbovrtulovým pohonem. Přítomnost vrtule sváděla některé návštěvníky k odhadům, že jde o jakéhosi „veterána“, přestože se ve skutečnosti jedná o supermoderní stroj. Z dalších produktů amerického průmyslu dorazil konvertoplán CV-22B Osprey (jenž byl i největším lákadlem na loňském ročníku), legendární obří bombardér B-52H Stratofortress či tankovací stroj KDC-10 v barvách nizozemského letectva. Na obloze byly pro změnu k vidění zajímavé letové ukázky dvojice u nás ne příliš často vídaných vrtulníků, a to italského AW139 (HH-139A) a britského námořního stroje Sea Lynx. Nádhernou leteckou akrobacii pak zajistil polský tým Orlik, který létá na strojích PZL-130 TCII. Na zemi demonstroval svoje schopnosti např. pásový obrněnec ASCOD (další uchazeč o místo nového BVP v Armádě ČR) či šestikolový obrněný automobil TITUS, zkonstruovaný na speciálním podvozku značky Tatra.

Akce policie a dalších složek
Dny NATO ovšem neznamenají jen předvádění nové vojenské techniky. Mezi nejatraktivnější položky v programu patřilo vystoupení protiteroristické jednotky z Jordánska, kterou tvoří jen ženy a která se mimo svou zemi představila vůbec poprvé. Mnozí diváci si zajisté povšimli, že Jordánky, které spolupracovaly s elitními českými vojáky, byly vyzbrojeny českými útočnými puškami CZ 805 BREN. Nebyla to však jediná „mezinárodní“ ukázka, jelikož v programu byl zahrnut také mj. zásah českých a polských protiteroristických sil, jehož se účastnily i speciální verze automobilů Toyota Hilux z arzenálu Poláků. Odehrála se také společná operace českých a slovenských celníků a česko-polský policejní zásah proti hromadnému narušování veřejného pořádku, při kterém byla nasazena i vodní děla. A vedle silových složek se předvedli i hasiči a záchranáři, kteří také patří do současného komplexního pojetí bezpečnosti, jaké prosazují Dny NATO. Diváci si tak mohli prohlédnout i rozsáhlé spektrum policejní a hasičské techniky, kde stojí za zmínku např. polský policejní automobil Mitsubishi L200 s granátomety nebo mobilní rentgen české Celní správy. Hlavní poselství letošních Dnů NATO však přece jen patřilo spíše do vojenského sektoru, protože jím bylo demonstrování připravenosti Aliance nasazovat svoje ozbrojené kapacity pro obranu členských zemí i spojenců.
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