
 

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA    
 

 

  
V Ostravě 17. září 2017 

 
 
XVII. Dny NATO v Ostravě & VIII. Dny Vzdušných sil Armády České republiky konané za velmi 
komplikovaných povětrnostních podmínek skončily. Poděkování patří především divákům. 
 

 

Výstřelem z tanku T-72M4CZ při poslední dynamické ukázce symbolicky skončil druhý den XVII. Dnů 
NATO v Ostravě & VIII. Dnů Vzdušných sil Armády České republiky. V celé historii této akce poprvé 
došlo k odvolání většiny letových ukázek nedělního programu z důvodu nepříznivých povětrnostních 
podmínek. I přes vytrvalý déšť si však na Letiště Leoše Janáčka Ostrava našlo v neděli cestu přibližně 
25 000 návštěvníků. V součtu se sobotou show na akci za oba dny dohromady dorazilo 90 000 osob. 

 
Návštěvníci největší bezpečnostní show v Evropě měli možnost vidět řadu zajímavých premiér a 
bohatou přehlídku statické techniky. Program dynamických ukázek se celkově odehrával více na zemi, 
než jak bylo obvyklé v jiných ročních akce. To, že i v tak náročných povětrnostních podmínkách se přišli 
na XVII. Dny NATO v Ostravě & VIII. Dny Vzdušných sil Armády České republiky podívat návštěvníci 
v takovém množství, znamená, že si akce získala základnu skutečně věrných příznivců. 
 
O vysoké mezinárodní prestiži akce svědčí letošní účast 16 zemí s vojenskou technikou a z toho tři 
neevropských: USA, Kanady a Saúdské Arábie. Na mošnovské letiště bylo k vidění přes 80 kusů letecké 
techniky a přes 200 kusů pozemní techniky, kterou prezentovaly poprvé 3 země.  

Plánovaný program dynamických letových ukázek bylo nemožné splnit, vzhledem k velmi nepříznivému 
počasí. Zatímco v sobotu bylo z důvodu počasí rozhodnuto o nekonání vystoupení saudskoarabských 
Saudi Hawks, v neděli byl až na vrtulníky a slovenskou vládní letku, odvolán celý program letových 
ukázek.  

„Je to poprvé za celou historii akce, kdy jsme museli k takovému kroku přistoupit. Nejde jen o vytrvalý 
déšť, ale především o spodní základnu mraků, která znemožňovala bezpečné provedení letů,“ řekl 
Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, hlavní organizátor akce. „Všechny zúčastněné složky dělaly 
vše potřebné, aby program proběhl k veškeré spokojenosti návštěvníků, kteří se přišli podívat na svou 
oblíbenou akci. Všem patří mé poděkování,“ dodal Pavlačík. 

 

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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