
 

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA    
 

 

  
V Mošnově 16. září 2018 

 
Víkendovou show Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR 2018 navštívilo 

celkem 220 tisíc osob 
 

 

Letošní XVIII. ročník Dnů NATO v Ostravě & IX. Dnů Vzdušných sil Armády České republiky konané na 
Letišti Leoše Janáčka Ostrava byl ukončen symbolickým rozsypem vlčích máků z letícího letounu 
Bronco. Byl věnován připomenutí stého výročí vzniku Československa i jeho ozbrojených sil. Díky 
společnému úsilí všech zainteresovaných složek a partnerů byl jeho velmi důstojnou oslavou a potvrdil 
svou kvalitou, rozsahem a bezpečností pozici největší bezpečnostní akce v Evropě. Na nedělní akci se 
přišlo podívat 125.000 osob, což včetně sobotní návštěvnosti představuje celkem 220.000 návštěvníků. 

Víkendový program během 16 hodin poskytnul přes 60 dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. V 
souvislosti s letošními Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR bylo na letišti Leoše Janáčka 
Ostrava k vidění přibližně 100 kusů letecké techniky. I celkový součet kolové a pásové techniky, 
kterou bylo vidět na dynamických či statických ukázkách, je úctyhodný. Včetně techniky, která akci 
celou zabezpečovala, to bylo více než 500 kusů pozemní techniky. Jen AČR, na které spočívá hlavní 
zátěž zabezpečení akce, využívala v rámci akce 330 vozidel všech typů. 

Na mošnovském letišti se premiérově prezentovali zástupci Chorvatska a společně s ozbrojenými 
silami a dalšími bezpečnostními složkami z 20 zemí a Severoatlantické aliance, předvedli své 
schopnosti a techniku v dynamických i statických ukázkách. Spojené státy, v roli speciálního 
partnerského státu, předvedli i premiérově pozemní techniku. Tu prezentovali i další dva zahraniční 
účastníci, Německo a Polsko. V tomto roce, navíc, byl program obohacen o historické prvky. V rámci 
statické expozice byl, díky spolupráci se Slezským zemským muzeem, věnován rozsáhlý prostor 
historické vojenské technice i jejím replikám. Ty, společně s nejmodernějšími stroji, ilustrovaly 
technologický pokrok, jímž si československé a následně české ozbrojené síly prošly. Velkou měrou 
pak tomuto historickému nadhledu napomohly i expozice muzeálních kousků společností Škoda auto 
a TATRA TRUCKS. 

I když páteční nácviky probíhaly v dešti, který vydatně skrápěl mošnovské letiště sobotní ráno, příjemně 
letní počasí pak provázelo oba víkendové dny. Návštěvníci zaplnili i volné travnaté plochy a často na 
dekách a vleže sledovali okolní program. Díky organizátorům, partnerům a všem, kteří se starali o 
program, jeho zabezpečení a další služby, si mohli užít víkend plný zážitků. 
 

 

 

 



 

 

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                     
 
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 Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, 
Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 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. 
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