
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
  V Ostravě 18. září 2013
 

Organizátoři Dnů NATO 2013 očekávají opět tisíce aut 
  
 
 
Na  největší  vícedenní  českou  akci,  Dny  NATO  v  Ostravě  &  Dny  Vzdušných  sil  AČR,  zamíří  do 
Moravskoslezského  kraje  opět  návštěvníci  z celé  České  republiky.  Jejich  cílem  je  atraktivní  program 
víkendové  show,  kterou navštívilo  v posledních  ročnících akce přibližně 200  tis. diváků  ročně.  Jejich 
doprava na akci a zpět představuje pro organizátory akce včetně policistů Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského  kraje, Městské  policie Ostrava  a  dalších  složek  samostatnou  kapitolu,  kterou  se 
zabývají dlouho před  jejím konáním. Aby  cesta na víkendovou podívanou největší  letecko‐armádně‐
bezpečnostní akce ve střední Evropě, konanou Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově ve dnech 21.‐
22.  září  2013  byla,  co  nejpříjemnější,  doporučují  pořadatelé  akce  se  seznámit  s následujícími 
informacemi a řídit se jimi. 
 
Všechny  zainteresované  složky  jsou  připraveny  udělat maximum  proto,  aby minimalizovaly  kolony  na 
cestách a další jevy, které takové přesuny velkého množství obyvatel provázejí. Vzhledem ke kumulaci tak 
vysokého počtu vozidel na jednom místě a v jednu dobu je však zajištění zcela plynulého provozu po oba 
dny v podstatě nemožné. Návštěvníci se musí připravit na to, že takové množství účastníků dopravy všeho 
typu na jednom místě vyžaduje od všech disciplinovanost i toleranci. Je nutno na akci vyjet včas a počítat 
s případným  zpožděním. Policisté  žádají  všechny účastníky  silničního provozu,  aby  respektovali pokyny 
policistů i organizátorů a řídili se dopravním značením. 
 

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

Nejčastěji  automobilem: 
Motoristům doporučujeme sledovat mimořádné dopravní značení pro směřování na Dny NATO a využít 
tras A: D1 EXIT 336 Studénka  ‐ 464 směr Mošnov, B:  I/58 Ostrava  ‐ rovně na  I/58 směr Mošnov  I/48, C: 
Frýdek‐Místek ‐ pokračovat po I/48 směr Příbor ‐ odbočit na I/58 směr Mošnov. Dopravní komplikace lze 
očekávat na příjezdu ve směru od Příbora (silnice č. I/58) v důsledku dlouhodobě plánované rekonstrukce 
mostu. Byla však přijata  taková opatření  (zejména dopravně  inženýrského charakteru), která mají za cíl 
minimalizovat možná rizika. Uvedené trasy nedoporučujeme využít pro transit. 

Poprvé v tomto roce se stala partnerem akce a oficiálním dopravním zpravodajstvím akce Zelená vlna 
Radiožurnálu, která bude ve svých pravidelných relacích vysílat přehled o situaci v dopravě. V době 
očekávané dopravní špičky příjezdu a odjezdu návštěvníků pak v intervalu každých 15 minut. 
 

Motoristé mohou slyšet aktuální situaci v dopravě už tradičně také na rozhlasové frekvenci rádia Rádio 
Čas 92,8 nebo před odjezdem sledovat pokyny na www.dny‐nato.cz., internetových portálech s 
dopravními informacemi nebo na informační lince Policie ČR  + 420 596 110 927, která bude v provozu 
21. a 22. 9. 2013 od 7.00 do 18.00 hodin. Policisté jsou prostřednictvím této telefonní linky připraveni 
poskytovat primárně informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích zejména těm řidičům, 



jejichž cílem není letiště a okolí, jen oblastí budou projíždět.  
 
Doporučujeme  si  vzít  do  vozidla  dostatek  tekutin  pro  případ  uvíznutí  v koloně.  Současně  žádáme  o 
respektování kolon vozidel účastníků s doprovodem vozidel Policie ČR nebo Vojenské policie a umožnění 
jejich hladkého průjezdu. Je to nezbytné pro bezchybnou organizaci programu akce.  
 
Na  akci  doporučujeme  řidičům  vyjet  včas,  počítat  s případným  zpožděním.  To  platí  dvojnásob  pro 
cestující,  kteří mají  v den  konání  akce  plánované  odlety  z mošnovského  letiště.  S ohledem  na  aktuální 
dopravní situaci se obvyklý čas, potřebný k dojezdu na letiště, může prodloužit o desítky minut, v krajním 
případě lze hovořit i o hodinách. 
 
Autobusem 
Společnost  ARRIVA MORAVA,  oficiální  dopravce  Dnů  NATO  v  Ostravě,  bude  zajišťovat  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 

 
Vlakem: 
V žel. stanici Studénka budou v době konání víkendové show, mimořádně zastavovat vybrané vlaky ČD a 
stávající vlaky  zastavující ve Studénce pak budou v tyto dny posíleny. Mezi  žel.  stanicí Studénka a obcí 
Albrechtičky bude obousměrně zřízena navazující zpoplatněná autobusová doprava nebo je možno využít 
značené pěší trasy z Albrechtiček na akci dlouhé cca 1,8 km nebo ze Studénky žlutou turistickou stezkou 
přes rezervaci Kotvice. 
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. 
 
Na  kole: mimo  cest  různých  tříd  doporučujeme  využít mezinárodní  cyklostezky  číslo  5  tzv.  Jantarové 
stezky, která vede v bezprostřední blízkosti Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Na této trase budou strážníci 
v cyklohlídkách  v dny  pořádání  akce  zabezpečovat  veřejný  pořádek.  Hlídky  městské  policie,  budou 
zabezpečovat informovanost návštěvníků. V případě, že by došlo k potřebě poskytnout první pomoc jsou 
hlídky také vybaveny lékárničkou.  

Nabádáme  cyklisty  k  dodržování  obecně  známých  pravidel  pro  jejich  bezpečnost,  včetně  užívání  
cyklistických přileb, u dětí povinných a případných reflexních vest. Městská polici Ostrava bude i v tomto 
roce  zabezpečovat  provoz  dvou  koláren  o  kapacitě  7500  kol.  Bezpečná  úschova  kol  je  realizována  na 
základě „Provozního řádu“ a je bezplatná.  

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. 
 

Centrální parkoviště nejblíže areálu je otevřeno už od 6.30 hod. Akce je otevřena: 
sobota 21. září 2013  8.30 ‐ 18.00 hodin  (program: 9.00 ‐ 17.00 hodin) 
neděle 22. září 2013  8.30 ‐ 17.00 hodin  (program: 9.00 ‐ 16.00 hodin) 

 

Slavnostní zahájení Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je v sobotu 21. září 2013 v 11.00 hodin.  

Více na www.natodays.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím:  

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



 
 

 
Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 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 

 


