
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
 V Ostravě 18. září 2012 
 

Dny NATO v Ostravě ovlivní zásadním způsobem víkendovou dopravu na Ostravsku a Novojičínsku 
  
 

 
V loňském roce navštívilo největší letecko-armádně-bezpečnostní akci ve střední Evropě přibližně 
225.000 diváků.  Díky letošní rekordní účast dvaceti zemí a vzhledem k výjimečnému programu akce 
Dny NATO & Dny Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě, je velmi pravděpodobné, že 
obdobné množství osob navštíví ve dnech 22. - 23. září 2012 víkendovou show na Letišti Leoše Janáčka 
Ostrava v Mošnově opět i v tomto roce. Všechny organizační složky akce, včetně služby Dopravního 
inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava a Městské policie Ostrava, jsou připraveny k řešení 
komplikované dopravní situace, která je, u jedné ze dvou největších vícedenních akcí v České republice, 
nevyhnutelná. Návštěvníkům se doporučuje vyjet včas, počítat s případným zpožděním, být 
disciplinovaný, tolerantní a dbát pokynů pořadatelů a dopravních policistů. Usnadní tak cestování sobě 

i ostatním! 

Už tradičně se návštěvníci akce Dny NATO & Dny Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě mohou 
dopravit na akci několika způsoby: 

 

Pěšky: organizátoři doporučují respektovat přístupové cesty do areálu tzv. zóny pro pěší a cyklisty a při 
pohybu na vozovce se pohybovat po levé straně.  Dejte pozor na projíždějící vozidla. 

 

Na kole: mimo klasických cest různých tříd je možno využít mezinárodní cyklostezky číslo 5 tzv. Jantarové 
stezky, která vede v bezprostřední blízkosti Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Při cestě přes CHKO Poodří se 
navíc mohou cyklisté setkat se členy stráže přírody CHKO Poodří, jejichž úkolem bude nejen pěší a cyklisty 
upozorňovat na vhodné chování v CHKO, ale budou také na požádání poskytovat informace o CHKO a 
zodpovídat Vaše dotazy. Cyklisté mohou rovněž opět počítat s asistencí městských strážníků, kteří budou 
na křižovatkách cyklostezky s hlavními komunikacemi a budou vybaveni lékárničkami pro případné 
ošetření drobných úrazů. Samozřejmě, nabádáme cyklisty a ostatní účastníky silničního provozu k 
dodržování obecně známých pravidel a především apelujeme na jejich bezpečnost – cyklistické přilby a 
případné reflexní vesty pro děti by měly být naprostou samozřejmostí. Cyklisté mohou nechat jízdní kola 
pod dohledem městských strážníků ve dvou kolárnách na akci. Při použití kola je to z Ostravy Jih jen cca 
20 km. 

 

Automobilem: dopravní opatření bude na akci vykonávat několik desítek policistů a množství policejní 
techniky, včetně vrtulníku. Bude nainstalováno více než 100 kusů mimořádných dopravních značek, 
použito informačních tabulí i značení na dálnici D1 pro směrování na Dny NATO. Motoristé mohou slyšet 
aktuální situaci v dopravě na rozhlasové frekvenci rádia DNY NATO 88,6 FM nebo před odjezdem sledovat 
pokyny na www.natodays.cz. Byla zřízena i zvláštní linka dopravní policie +420 596 110 927. V areálu 
Letiště Leoše Janáčka Ostrava je 22. a 23. září 2012 zřízená centrální odstavná plocha s provozní dobou 
pro oba víkendové dny od 7.00 do 18.00 hodin. 

 

Vlakem: v železniční stanici Studénka budou v době konání víkendové show, v sobotu 22. a v neděli 23. 
září 2012, mimořádně zastavovat vybrané vlaky Českých drah a stávající vlaky zastavující ve Studénce pak 
budou v tyto dny posíleny. Sledujte jízdní řády ČD! 



Mezi železniční stanicí Studénka a obcí Albrechtičky bude obousměrně zřízena navazující zpoplatněná 
autobusová doprava. Autobusová doprava je zřízena pouze ze stanice Studénka. V případě příjezdu na 
nádraží Ostrava-Svinov nebo Ostrava hl.n. doporučujeme využít navazujících vlakových spojů do 
Studénky. Z železniční stanice Studénka je možné do areálu akce jít také pěšky či jet na kole, a to přes 
Chráněnou krajinnou oblast Poodří. 

 
Autobusem: společnost Veolia Transport Morava, oficiální dopravce Dnů NATO v Ostravě,  
bude zajišťovat již tradičně na víkendovou show obousměrnou zpoplatněnou dopravu autobusy,  
a to na trasách: 

1. zastávka Železniční stanice Studénka - zastávka Albrechtičky, mateřská školka 
2. zastávka Ostrava ÚAN (stanoviště č. 5) - zastávka Dubina - zastávka Petřvald, Petřvaldík 
3. zastávka Hotelový dům Hlubina - zastávka Dubina (dle volné kapacity) - zastávka Petřvald, 

Petřvaldík 
4. kmenová linka 333 Ostrava – Mošnov 

 

Vlastním letadlem: majitelé a provozovatelé letadel mohou opět k příletu využít své vlastní stroje. V době 
konání akce je na LLJO velice živý provoz. Je proto nutné dodržovat systém, který umožní bezpečný pohyb 
všech účastníků leteckého provozu. K jeho hladkému průběhu slouží systém tzv. slotů pro přílety a odlety. 
Podrobnosti pro zájemce o přílet vlastním letadlem a možnost rezervace slotu pro přílet a odlet naleznete 
na www.flyin.cz. 

 

Vrtulníky společnosti Heli Czech s.r.o.: zajímavou zážitkovou možnost dopravy vrtulníkem přímo na místo 
konání Dnů NATO v Ostravě, od Globusu z Ostravy, spolu s dalšími službami, nabízí již druhým rokem 
společnost Heli Czech s.r.o. Více informací o nabídce a možnost rezervace dopravy vrtulníkem naleznete 
na www.heliczech.cz.  
 

Akce je otevřena: 

 

sobota 22. září 2012 8.30 - 18.00 hodin (program: 9.00 - 17.00 hodin) 

neděle 23. září 2012 8.30 - 17.00 hodin (program: 9.00 - 16.00 hodin) 

 

Více na www.natodays.cz. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím: 

Zbyněk Pavlačík, jagello@jagello.org, +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. 

 
www.jagello.org 

 


