
 

 

  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 
 
 V Ostravě 4. září 2012 
 

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2012 jsou připraveny! 
 
 

 
Na dnešním setkání organizačního štábu akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2012 bylo 
konstatováno, že akce je po všech stránkách připravena k finální realizaci. Všechny body programu i 
jednotlivé složky, které se podílejí na její organizaci, přecházejí do poslední fáze přípravy tak, aby 
nejnavštěvovanější vícedenní akce v České republice mohla vyvrcholit 22.-23.9. dvoudenní show na letišti 
Leoše Janáčka. Díky letošní rekordní účast dvaceti zemí bude 12. ročník Dnů NATO v Ostravě programově 
nejbohatší v celé dosavadní historii akce. Mezi nejatraktivnější body programu patří ukázka tankování za 
letu letounů českého letectva Gripen z amerického letounu K 135 Stratotanker, letová ukázka 
amerického bombardéru B-52 Stratofortress, britská legendární akrobatická skupina Red Arrows, nebo 
bombardér B-25 Mitchell z II. světové války. Akce se svým rozsahem řadí mezi nejdůležitější akce tohoto 
zaměření v Evropě. Organizátoři očekávají, že i letos potvrdí status nejnavštěvovanější vícedenní akce 
v České republice.  

Hlavním mottem 12. Dnů NATO v Ostravě & 3. Dnů Vzdušných sil AČR je připomenutí 10. výročí summitu 
NATO v Praze, který rozhodl o rozšíření Aliance o 7 středoevropských a východoevropských zemí. Svou 
účast potvrdilo 20 zemí, premiérově se účastní Švýcarsko, Slovinsko, Estonsko a Litva. Diváky čeká v každém 
z víkendových dnů 250 minut letových ukázek! Výjimečnou účast pěti display teamů potvrdilo Královské 
letectvo Velké Británie (RAF), premiérově se např. předvede letectvo Francie s dvojicí nadzvukových 
bitevníků Mirage 2000N. V rámci statických ukázek je rekordní účast i US Air Force, kromě bombardéru B-
52 budou k vidění i stíhací F-15E, F-16, tankovací  KC-135 nebo dopravní C-130 Herkules. Diváci mohou opět 
navštívit jeden ze dvou přítomných letounů systému AWACS.  V rámci 3 hodin dynamických ukázek 
pozemních jednotek uvidí diváci současnou techniku všech zúčastněných složek, včetně společných ukázek 
s polskými nebo slovenskými jednotkami. Premiérově se předvede i motocyklová četa Hradní stráže. Spolu 
s výstavou letecké i pozemní techniky tak čeká návštěvníky zážitkově bohatý víkend. Program bude 
identický po oba dny.  

Velkou pozornost věnují organizátoři i zlepšování podmínek pro návštěvníky. Prostor akce je nově rozčleněn 
na sektory, které jsou onačeny výraznými informačními sloupy, které umožní se dozvědět informace o 
programu a lépe se orientovat, popřípadě se snadněji setkat se svými přáteli nebo příbuznými. 

Vstup na akci, včetně víkendového programu na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově 22.-23. září 2012, 
je zdarma.  

KONEC ZPRÁVY 

 

 

 



 

 
 

Dny NATO v Ostravě patří k nejdůležitějším letecko-armádně-bezpečnostním akcím ve střední Evropě. Jejím cílem je prezentovat 
široké veřejnosti co nejširší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti. Součástí 
akce jsou besedy, filmové projekce, semináře a prezentace vojenské a záchranářské techniky gradující víkendovým programem na 
Letišti Leoše Janáčka Ostrava, který se skládá z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamických ukázek 
výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů vojáků, hasičů a policistů, ale také 
celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů. 

Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje Policie České republiky a Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava. Akci podporuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj, Public Diplomacy Division NATO a 
Statutární město Ostrava.  

Občanské sdružení 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 sdružení je 
informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. 

 
www.jagello.org 

 
 

Více na www.natodays.cz. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím: 

Zbyněk Pavlačík, jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208 

nebo Jaromír Krišica, krisica@crestcom.cz, +420 603 543 572 

 

• Přes 60 letadel a vrtulníků na dynamické i statické ukázky 

• Přes 4 hodiny (4h10min=250 minut) letových a téměř 3 hodiny (2h50minut=170 minut) pozemních 

ukázek 
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