
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

  
V Ostravě 18. září 2016 

 
 
Letošní rekordní XVI. Dny NATO v Ostravě & VII. Dny Vzdušných sil Armády České republiky 
skončily 

 

Výjimečným zážitkem byl společný průlet letounů Eurofighter Typhoon letectev tří zemí. 
Skončil tak symbolicky druhý den XVI. Dnů NATO v Ostravě & VII. Dnů Vzdušných sil Armády 
České republiky, který navštívilo 85.000 tisíc návštěvníků. Spolu se sobotní návštěvností, 
ovlivněnou vytrvalým deštěm, navštívilo akci za oba dny dohromady přibližně 130.000 tisíc 
osob. Největší bezpečnostní show v Evropě byla letos připomínkou 15. výročí vzniku akce, 
která začínala ve skromných podmínkách ostravského výstaviště na Černé louce. Byla více 
než důstojnou oslavou, na kterou se nezapomíná. Návštěvníci viděli zatím nejbohatší program 
dynamických ukázek i zatím největší přehlídku statické techniky v historii této akce, řadu 
exkluzivních premiér a přes sto kusů letecké techniky. 
 

 
„Naprostá většina našich předešlých informací je věnována programu, poslední zprávu letošních Dnů 
NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky chci věnovat poděkování každému 
jednotlivci, který se na hladkém průběhu organizace naší akce podílel,“ řekl Zbyněk Pavlačík, 
předseda Jagello 2000. „Bez jejich dokonalé souhry není možné docílit priority naší akce, a to je 
maximální bezpečnost všech jejich návštěvníků i účastníků,“ dodal Zbyněk Pavlačík. 

 

V letošním roce byly na akci poprvé použity bezpečnostní prohlídky při vstupu do areálu, které se staly  
standardem u jiných akcí podobného rozsahu (např. Colours of Ostrava, Zlatá tretra aj.) I přes 
vysokou náročnost jejich provedení u akce takové návštěvnosti, jako jsou Dny NATO, organizátoři 
obstáli a získali cenné zkušenosti pro konání dalších ročníků. Náročnou přípravu a organizaci si 
zasloužilo také počasí, které patřilo k nejkomplikovanějším v celé historii akce. 

 

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. Hlavním 
mediálním partnerem je Česká televize.  

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.  

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. 

 
 

www.jagello.org 

 

http://www.natodays.cz/tiskova-sdeleni
http://www.natodays.cz/fotografie-v-tiskove-kvalite
http://www.natodays.cz/fotografie-v-tiskove-kvalite

