
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 
 
  V Ostravě 10. září 2013 
 

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2013 ve znamení dvacetiletého výročí od založení 
České republiky a vzniku samostatných bezpečnostních složek. 

 
 
 
Program 13. ročníku nejnavštěvovanější vícedenní akce v České republice se nese ve znamení dvacátého 
výročí samostatné existence Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky.  Svou účast 
na  nejdůležitější  letecko‐armádně‐bezpečnostní  akci  ve  střední  Evropě  potvrdily  vojenské  i  policejní 
jednotky ze šestnácti zemí. Spolu s českými vojáky, policisty, hasiči, záchranáři a celníky opět předvedou 
návštěvníkům  to nejlepší z prostředků, kterými disponují v oblasti zajišťování bezpečnosti. Mezi hlavní 
atrakce  víkendové  show  na  Letišti  Leoše  Janáčka  Ostrava  v  Mošnově  21.‐22.  září  2013  bude  patřit 
slavnostní  společný  průlet  taktických  letectev  České  a  Slovenské  republiky,  ojedinělá  demonstrace 
čerpání  paliva  za  letu  dvou  letounů  JAS‐39  Gripen  z letounu  C‐130  Herkules,  prezentace  těžkého 
transportního letounu An‐124 Ruslan, výjimečná akrobatická vrtulníková skupina Patrulla ASPA a divácky 
oblíbená letecká akrobatická skupina Turkish Stars. 

Každoročně  přesvědčují  Dny  NATO  své  návštěvníky  a  příznivce  o  své  výjimečnosti,  neustálém  růstu 
významu a kvality programu akce i jejího provedení. 13. ročník tento trend plně potvrzuje. Pro návštěvníky 
je opět připravena prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamické ukázky 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.  Ve  společných 
ukázkách se představí např. zásahové jednotky polské a české policie, slovenské a české jednotky vězeňské 
služby a poprvé i jednotky policie z německého Saska. 

Letošní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády České republiky, které jsou ve znamení 20. výročí 
vzniku  samostatné  České  republiky,  ozdobí  dvě  mimořádné  letecké  události  na  zemi  i  ve  vzduchu. 
Slavnostní společný průlet  taktických  letectev obou států, kdy se  letouny  JAS‐39 Gripen a bitevníky L‐159 
Alca z výzbroje Vzdušných sil AČR předvedou se stíhači MiG‐29 a cvičnými letouny L‐39 Albatros Vzdušných 
sil Ozbrojených sil Slovenské republiky. „Na českém nebi bylo česko‐slovenskou formaci možné vidět velmi 
zřídka, věřím, že to bude silný zážitek pro všechny návštěvníky," uvedl velitel Vzdušných sil Armády České 
republiky plukovník Libor Štefánik. 

Na  statické  ukázce  se  představí  legendární  těžký  transportní  letoun  An‐124  Ruslan,  který  je  jinak  na 
podobných akcích k vidění velmi zřídka, a to po celé Evropě. V tomto roce jde o jeho jedinou prezentaci v 
rámci  celé  Evropy,  která  bude  doplněna  navíc  atraktivní  ukázkou  vjezdu  bojové  techniky  do Ruslanu  2x 
v každém  víkendovém  dni.  „Díky  úzké  spolupráci  s  Armádou  České  republiky  budou  mít  návštěvníci 
výjimečnou možnost si prohlédnout legendární Ruslan, který hraje dlouhodobě klíčovou roli při zajišťování 
strategického transportu pro zabezpečování misí v Afghánistánu,“ sdělil Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení 



 
 
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 

 
 

Jagello 2000, hlavního organizátora akce. 

Podruhé ve své historii se představí na mošnovském  letišti  i divácky oblíbená  letecká akrobatická skupina 
Turkish Stars a poprvé uvítají diváci Dnů NATO v české premiéře i španělskou akrobatickou skupinu Patrulla 
ASPA,  létající na pěti vrtulnících EC 120 Colibri! Další premiérou na akci bude  i vystoupení historické  letky 
švédského  letectva, které na mošnovské  letiště vysílá na  letovou ukázku dvě  skutečné  lahůdky –  stíhače 
Saab AJS 37 Viggen a J29F Tunnan.  

Na  statických  ukázkách  najdou  návštěvníci  např.  opět  nepřehlédnutelný  letoun  včasné  výstrahy  E‐3A 
AWACS ze sil NATO, britské Tornado GR4,   nejmodernější variantu  francouzského stroje Mirage 2000 5F, 
německé Tornado IDS, F‐16 holandského letectva  nebo slovinský cvičný PC‐9M Hudournik, vrtulníky A 109 
belgického nebo OH 58 Kiowa rakouského letectva a.j. 

Mimo množství  dynamických  a  statických  ukázek  budou moci  návštěvníci  Dnů  NATO  v  Ostravě &  Dnů 
Vzdušných  sil  AČR  přímo  na  mošnovském  letišti  zhlédnout  také  výstavu  Válečná  korespondence 
připravenou  Slezským  zemským  muzeem.  Diváky  zavede  do  doby  1.  a  2.  světové  války,  kdy  dopisy, 
korespondenční lístky nebo pohlednice představovaly jediný způsob komunikace mezi frontou a zázemím. 
 
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR nejsou jen programem pro diváky. Jsou také platformou k 
rozvíjení mezinárodní expertní dimenze a místem k setkávání významných hostů na odborné, politické a 
společenské úrovni. V tomto roce je očekávána např. návštěva ministrů obrany několika členských států 
NATO. 

Součástí akce je také doprovodný program – čtvrtek 19.9. Jeden den s Dokumenty ČT, Minikino kavárna 
Ostrava, pátek 20.9. Beseda s piloty v Domě knihy Librex.  

Vstup na akci, včetně víkendového programu na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově 21.‐22. září 2013, 
zůstává nadále bezplatný.  

KONEC ZPRÁVY 

Více na www.natodays.cz. 

 

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 

 
 


