
 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
  

V Ostravě, 16. září 2015 
 

Do Ostravy míří letečtí giganti 
 
 

V úterý večer byl definitivně potvrzen přílet legendárního strategického bombardéru B-52 
Stratofortress amerického letectva, který po 3 letech opět zavítá na akci Dny NATO v Ostravě & 
Dny Vzdušných sil Armády České republiky.  Účast B-52 je na podobných evropských akcích i v 
tomto roce výjimečná.  Jeho rozměry, s úctyhodným rozpětím křídel 56,4 metry, budou na statické 
ploše víkendové show na Letišti Leoše Janáčka Ostrava k nepřehlédnutí. V tomto roce bude 
„padesátdvojce“ sekundovat McDonnell Douglas C-17 Globemaster III švédského letectva, třetí 
největší dopravní sériové letadlo na světě s rozpětím 51,8 m, které už do Ostravy zavítalo v 
minulosti. Trojici největších exponátů doplňuje, v české premiéře, unikátní tankovací McDonnell 
Douglas KDC-10 nizozemského letectva s rozpětím 50,4 m. Ale, i další vystavená letadla svými 
rozměry dovedou zaujmout: tankovací Boeing KC-135 Stratotanker amerického letectva s rozpětím 
41,5 m a několik dopravních Lockheed C-130 Hercules se solidními 40,4 m rozpětí křídel. Herkules 
je považován za nejdůležitější současný dopravní letoun na světě. Přes 40 jeho variant slouží v 
přibližně šedesáti zemích světa. Ale tím výčet „velké“ letecké techniky nekončí, k vidění bude i 
dopravní C-27 Spartan nebo C-160 Transall a další, menší dopravní letadla. 
 
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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