
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 
 
 V Ostravě 22. září 2012 
 
První den dvanáctého ročníku akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2012 potvrdil 
výjimečnost akce. 
 

 
První den dvanáctého ročníku akce Dny NATO v Ostravě & třetího ročníků Dnů Vzdušných sil AČR 2012 
potvrdil svým rozsahem, programem a účastí status své výjimečnosti.  I přes dopolední nepřízeň počasí 
sledovalo přibližně 90 tisíc diváků strhující dynamické ukázky všech zúčastněných ozbrojených i 
záchranných složek devatenácti zemí světa. Nejatraktivnější částí programu byla precizní ukázka simulace 
tankování za letu českého Gripenu, monumentální let strategického bombardéru B-52 US Air Force a 
skvělé vystoupení britských Red Arrows. Hlavním mottem 12. Dnů NATO v Ostravě & 3. Dnů Vzdušných 
sil AČR je připomenutí 10. výročí summitu NATO v Praze, který rozhodl o rozšíření Aliance o 7 
středoevropských a východoevropských zemí. Akce se zúčastnila řada představitelů politického i 
společenského života, včetně ministra obrany A. Vondry. 

Tento ročník je právem považován za rekordní, účastní se ho 19 zemí, oproti loňským sedmnácti. Nově 
zavlály na stožáru vlajky Švýcarska, Slovinska, Estonska a Litvy. Nejatraktivnější část programu patřila 250 
minutám letovým ukázek, z nichž nejvíce zaujala letová ukázka doplňování paliva za letu českého letectva, 
kdy letoun JAS-39  Gripen simuloval čerpání paliva z tankeru KC-135 francouzského letectva. Výjimečnou 
účast pěti display teamů mělo Královské letectvo Velké Británie (RAF), včetně legendární akrobatické 
skupiny Red Arrows, která mimo Velkou Británii vystoupí letos jen ve čtyřech zemích včetně ČR. Ojedinělý 
zážitek připravili návštěvníkům i piloti amerického bombardéru B-52, kteří opakovaně předvedli letmý 
dotyk při přistání a opětovný start, kdy potlesk diváků nebral konce.  Poprvé se předvedlo mimo svou zemi 
letectvo Francie s dvojicí nadzvukových bitevníků Mirage 2000N - takzvaný Ramex Delta, který doposud v 
zahraničí nikdy nevystupoval, italské letectvo s ukázkou stíhače Eurofighter Typhoon a dopravním letadlem 
C-27J Spartan, Švýcarsko s vrtulníkem Super Puma nebo Slovinsko s výcvikovým strojem PC-9M Hudournik. 
Zaujal i display team F-16 Soloturk tureckého letectva nebo SU-22  polského letectva.  Na zemi měli 
možnost návštěvníci zhlédnout dynamické ukázky bojových  a záchranných jednotek všech přítomných 
složek včetně ukázek s mezinárodní účastí. Velkým lákadlem pro diváky Dnů NATO v Ostravě byla společná 
ukázka policejní zásahové jednotky z Ostravy a zásahové jednotky SPAP z polských Katovic, které předvedly 
další ze série svých zajímavých ukázek, a dokonce opět s výsadkem z vrtulníku Mi-8 polské policie. 

V rámci statických ukázek byli mimo techniky pozemních jednotek k vidění i strategický bombardér B-52, 
stíhací F-15, F-16, dopravní C-130 Herkules, HawkTMk1, KingAir B200 a další. I tentokráte mohli diváci 
navštívit jeden ze dvou přítomných letounů systému AWACS. Celkově bylo v rámci statických i dynamických 
ukázek přes 90 letadel a vrtulníků. Celkově diváci viděli necelé3 hodiny dynamických ukázek pozemních 
jednotek. 

Návštěvníci mohli také zhlédnout výstavu, která návštěvníkům představila zajímavý život českého letce, 
brigádního generála Zdeňka Škarvady, který ve službách britského Královského letectva padl do německého 
zajetí, přežil tříměsíční pochod smrti a po skončení války musel pracovat jako horník. Přesto se nikdy 
nevzdal. Výstava je i dárkem k jeho životnímu jubileu devadesáti pěti let. 
 

KONEC ZPRÁVY 

 

Více na www.natodays.cz. 

 



 

 

Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje Policie České republiky a Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava. Akci podporuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj, Public Diplomacy Division NATO a 
Statutární město Ostrava.  

Občanské sdružení Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické 
alianci a bezpečnostní politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem sdružení je 
informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. 

 

www.jagello.org 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím: 

Zbyněk Pavlačík, jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208 

nebo Jaromír Krišica, krisica@crestcom.cz, +420 603 543 572 

 

 

 
 

 

Dny NATO v Ostravě patří k nejdůležitějším letecko-armádně-bezpečnostním akcím ve střední Evropě. Jejím cílem je prezentovat 
široké veřejnosti co nejširší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti. 
Součástí akce jsou besedy, filmové projekce, semináře a prezentace vojenské a záchranářské techniky gradující víkendovým 
programem na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, který se skládá z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, 
dynamických ukázek výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů vojáků, 
hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů. 

Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje Policie České republiky a Letiště 
Leoše Janáčka Ostrava. Akci podporuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj, Public Diplomacy 
Division NATO a Statutární město Ostrava.  

Občanské sdružení Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické 
alianci a bezpečnostní politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem sdružení je 
informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. 
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