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V Ostravě 3. září 2015 
 
 
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky opět ve znamení premiér 
 
 
 
Armádní a bezpečnostní složky šestnácti zemí se zúčastní nadcházejících Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil Armády České republiky, které se uskuteční už o víkendu 19. a 20. září na mošnovském 
letišti Leoše Janáčka. I letošní 15. ročník akce slibuje opět velmi atraktivní program čítající celkem 43 
ukázek obohacený několika českými i mezinárodními premiérami. Každý den nabídne návštěvníkům 240 
minut dění ve vzduchu a stejný počet na zemi.  

Velkou událostí bude premiérová účast Jordánska, které do Ostravy vysílá elitní jednotku svých speciálních 
sil tvořenou pouze ze ženských příslušnic. Pro jednotku Female Company for Special Security Tasks (FCSST) 
to bude první představení se na akci tohoto druhu mimo Jordánsko. Její příslušnice, které představují špičku 
jordánských bezpečnostních sil, se představí v efektní dynamické ukázce společně s českými kolegy ze 102. 
průzkumného praporu z Prostějova.  

Jordánsko je dnes jednou z frontových zemí, které přímo aktivně bojují se zločinnou organizací Islámský stát 
a dynamická ukázka – osvobození rukojmích – bude ukázkou jejich reálného výcviku. Účast FCSST se 
podařilo vyjednat díky podpoře českého velvyslanectví v Ammánu, které nyní plní roli Kontaktní ambasády 
NATO. 

Švédsko, letos po Polsku historicky druhá partnerská země Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 
Armády České republiky, se bude prezentovat ve velmi širokém spektru. Na mošnovském letišti se představí 
jeho pozemní, letecká i historická vojenská technika. 

Švédsko se zapíše do historie akce jako vůbec první země, která použije svých strategických přepravních 
kapacit k dopravě pozemní techniky. Švédsko totiž využije svých možností v rámci mnohonárodního 
programu Strategic Airlift Capability (SAC), jehož je účastnickou zemí a použije k dopravě letoun C-17 z 
alianční základny v maďarském městě Pápa. Jeden z největších strategických dopravních letounů na světě, 
C-17 Globemaster III, navíc zůstane po celou dobu na statické ukázce a návštěvníci si jej tak budou moci 
prohlédnout po dlouhých osmi letech, kdy se v České republice na Dni NATO v Ostravě a CIAFu v Brně 
veřejnosti představil naposledy.  

Již potřetí v řadě se zúčastní Švédská historická letka, tentokrát se třemi stroji pro leteckou ukázku – 
nadzvukovými Viggenem, Drakkenem a vůbec prvním švédským proudovým strojem Tunnan, který se 
v Česku objeví vůbec poprvé, plus doprovodným cvičným letounem Saab 105. Půjde tak o historicky největší 
účast této unikátní letky, která v uplynulých dvou ročnících prezentovala vždy pouze se dvěma stroji a u 
návštěvníků měla vždy velmi vysoký ohlas. 

Velkou událostí bude premiéra českého nástupce legendárního Aero L-39 Albatros – demonstrátoru L-39NG 
– který se představí české i světové veřejnosti vůbec poprvé na letošních Dnech NATO v Ostravě & Dnech 
Vzdušných sil AČR. Tento stroj z produkce AERO Vodochody AEROSPACE a.s. má vysoké předpoklady 
navázat na slavnou historii cvičných proudových letadel tradičního českého výrobce. L-39 NG je založený na 
úspěšném Aero L-39 Albatros, na nejslavnějším českém letounu, který od svých prvních dní do současnosti 



 
 

zůstává nejpoužívanějším cvičným proudovým letadlem na světě. 

Ze zahraničních účastníků jistě stojí za zmínku účast protiponorkového letounu P-3 Orion norského 
královského letectva, který se veřejně v České republice představí poprvé a v neděli navíc i na letové ukázce 
a také návrat „hvězdy“ loňského ročníku – amerického konvertoplánu CV-22B Osprey, který bude k vidění 
na statické ukázce po oba dva dny. Stroj se sklopnými rotory, jež se může chovat jako vrtulník i jako letadlo, 
před rokem ohromil návštěvníky, kteří si ho mohli prohlédnout i zevnitř. Kvůli svým operačním povinnostem 
musel bohužel odletět již v sobotu. Dalším magnetem bude bohatá premiérová prezentace zástupců všech 
tří složek německých ozbrojených sil, tedy jak pozemních (Heer), vzdušných (Luftwaffe), tak i námořnictva 
(Marine) s dynamickou ukázkou vrtulníku pozemních sil.  

České vzdušné síly se samozřejmě představí v maximální možné míře. Taktické letectvo bude tradičně 
zastoupeno stíhacími letouny JAS-39 Gripen, které nedávno byly nasazeny i na alianční misi Air Policing na 
Islandu. „Poprvé od roku 2008 si diváci budou moci opět vychutnat také dynamickou ukázku 212. taktické 
letky zahrnující efektní simulovaný úder na pozemní cíl pomocí dvou podzvukových bitevních letounů L-159. 
Na statické ukázce si diváci budou moci prohlédnout jak klasický L-159, tak cvičný proudový letoun L-39ZA i 
dvoumístný L-159T1. 

 

 
 
V případě dotazů kontaktujte, prosím: 
Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel 
jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další tiskové podklady naleznete: 
www.natodays.cz/tiskova-sdeleni                                       www.natodays.cz/fotografie-v-tiskove-kvalite  

 
 
 
 
 

 

Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou Jagello 2000, Generální štáb Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Policie České republiky, Zdravotnická záchranná služba 
Moravskoslezského kraje a Letiště Ostrava, a.s. – provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky podporuje statutární město Ostrava, Ministerstvo obrany České 
republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj a Public Diplomacy Division NATO. Hlavním mediálním 
partnerem akce je Česká televize. 
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 spolku je informovat veřejnost 
o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. 
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