
 

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA    
 

 

  
V Ostravě 16. září 2017 

 
 
I přes nepříznivé počasí navštívilo první den akce Dny NATO v Ostravě & Dny 
Vzdušných sil Armády České republiky 65 tisíc osob 
 

 

Za účasti ministra obrany Martina Stropnického, hejtmana Moravskoslezského kraje, primátora 
Statutárního města Ostravy Tomáše Macury a dalších, byl oficiálně zahájen VXII. ročník Dnů NATO 
v Ostravě & VIII. ročník Dnů Vzdušných sil Armády České republiky. Při účasti 16 zemí se na Letišti 
Leoše Janáčka Ostrava odehrál první den největší evropské bezpečnostní show, který za proměnlivého 
počasí navštívilo přibližně 65 000 tisíc diváků.  

I přes ranní déšť se prostory Dnů NATO zaplnily nedočkavými návštěvníky, kteří si nenechali ujít 
každoroční velkolepou podívanou připravenou organizátory akce. Návštěvníci letošních Dnů NATO 
v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR měli možnost vidět necelých 300 kusů techniky ze 16 zemí, z toho 
80 letadel a vrtulníků. Poprvé v historii akce dorazila i pozemní technika ze tří států, včetně tří bojových 
vozidel pěchoty, ASCOD, Lynx a Puma, které by mohly ve výzbroji Armády ČR nahradit dosluhující 
BVP-2 sovětské výroby. 

Poprvé v historii akce byl z důvodu nepříznivého počasí zrušen jeden z bodů programu dynamických 
ukázek, vystoupení akrobatické skupiny Saudi Hawks ze Saudské Arábie. „Mrzí nás to, protože se na 
vystoupení těšili nejen návštěvníci naší akce, ale i piloti Saudi Hawks,“ řekl Zbyněk Pavlačík, předseda 
Jagello 2000, hlavního organizátora akce. „Vystoupení každé akrobatické skupiny vyžaduje nepřetržitý 
oční kontakt mezi piloty, a to dnešní oblačnost neumožňovala. Bezpečnost návštěvníků i pilotů pro nás 
vždy bude prioritou,“ dodal Pavlačík. 

Své role speciálního partnerského státu se v tomto ročníku zhostilo na výbornou Slovensko. To si 
přichystalo exkluzivní premiéry i derniéry techniky svých ozbrojených sil i dalších bezpečnostních 
složek. Jejich expozice byla neustále v obležení diváků. 

K největším magnetům akce patřila i velká letadla z expozice Spojených států. Po roce byly na 
mošnovském letišti opět k vidění dva ze tří typů současných amerických bombardérů, které jsou 
schopny nést i jaderné zbraně. Nadzvukový „neviditelný“ B-1B Lancer i legendární strategický 
bombardér B-52 Stratofortress. Prezentaci obřích letounů navíc doplnil i KC-135 Stratotanker, který 
slouží k doplňování paliva za letu u stíhacích letounů i bombardérů. 

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. 
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