
 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
 V Ostravě 10. září 2014 
 
Prestiž Dnů NATO v Ostravě se neustále zvyšuje 
 
Hlavním lákadlem XIV. ročníku největší bezpečnostní show v Evropě, Dnů NATO v Ostravě & V. Dnů 
Vzdušných sil Armády České republiky, je evropská premiéra unikátního amerického konvertoplánu CV-
22B Osprey pro speciální jednotky a rekordní počet ukázek bojových nadzvukových letounů z celé Evropy. 
Potvrzením vnímání zvyšující se důležitosti Dnů NATO mezi spojenci České republiky je i konání řady 
neveřejných akcí, z nichž nejdůležitější je Mezinárodní supersonická konference o budoucnosti 
nadzvukového letectva, Evropská konference k problematice informační kriminality a oficiální jednání 
politických ředitelů ministerstev obrany členských států NATO. 
 
Organizátoři akce připravili v tomto ročníku jednu významnou koncepční novinku. Každý rok bude jeden stát 
tzv. Speciální partnerskou zemí, která se představí v širším měřítku, než je obvyklá účast států. První 
partnerskou zemí, která představí armádu na letošním ročníku, bude Polsko. Diváci uvidí např. Mig-29, F-16, 
Su-22, tank Leopard 2, vozidla HMMWV speciálních sil a bojové vozidlo Rosomak. 
 
Akce není jen šou pro diváky, ale současně platformou k rozvíjení mezinárodní expertní dimenze a místem k 
setkávání významných hostů na odborné, politické a společenské úrovni. „Za dobu třinácti ročníků akce se 
Ostrava s Českou republikou, díky Dnům NATO, dostala na mapu řešení aktuální světové bezpečnostní 
problematiky,“ říká Zbyněk Pavlačík, předseda JAGELLO 2000, hlavního organizátora akce a 
spoluorganizátora konferencí. Na supersonickou konferenci, organizovanou Ministerstvem obrany ČR, je 
přihlášeno více než 80 leteckých odborníků z celého světa, kteří budou řešit budoucnost nadzvukového 
letectva. Na konferenci k problematice informační kriminality, organizované Policejním prezidiem ČR a 
EUROPOLem, zazní aktuální trendy v kyberkriminalitě a bude publikována zpráva o stavu informační 
kriminality v Evropské unii za rok 2013.  Na páteční Galavečeři pro nejvýznamnější hosty akce dojde k 
udělení tzv. česko-slovenské transatlantické ceny, která je udělována významným osobnostem na poli 
světové bezpečnosti.  
 
Nad letošními Dny NATO v Ostravě zavlaje vlajka NATO a 16 vlajek účastnických států, které umožní 
návštěvníkům shlédnout především atraktivní leteckou techniku v dynamických i statických ukázkách. 
Kromě premiéry unikátního CV-22B Osprey amerického letectva, předvede na ostravském nebi postupně 
dánské, řecké a nizozemské letectvo efektní letové ukázky víceúčelových nadzvukových strojů F-16. Švédská 
historická letka představí letové schopnosti AJS 37 Viggen a Saab 35C Draken. Oba tyto výjimečné stroje se 
spolu představí vůbec poprvé na jedné akci v České republice. Spolu s JAS 39 Gripen českých vzdušných sil 
provedou ojedinělý společný průlet, který neměli diváci nikde, mimo Švédska, možnost shlédnout. V 
premiéře se představí Finsko s atraktivní letovou ukázkou F-18 Hornet, k vidění bude opět Mig 29 
slovenského a polského letectva, přehlídka letadel a vrtulníků českého letectva a společný průlet všech 
proudových letounů českého designu od Aero Vodochody.  Mnoho letounů bude k vidění také na statických 
ukázkách, kde např. Německo, se svou historicky největší účastí na Dnech NATO, představí pět strojů. 
Kromě návštěvníkům známých stíhačů Eurofighter Typhoon, to budou ve svých premiérových představeních 
lehké vrtulníky Bo 105 a vrtulník WS-61 Sea King, určený k plnění různých úkolů na moři. Raritní průzkumné 
Phantomy RF-4E představí turecké letectvo. 
 
 



 
 

Tradičně se návštěvníci mohou těšit na ukázky těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamické 
ukázky výcviku speciálních jednotek, a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů vojáků, hasičů a 
policistů, celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů.  
 
Přímo na letišti bude vysílat mobilní studio Radia Čas Dny NATO 88,6 FM. Zde budou mít přehled o 
programu a celém dění na letišti a v okolí. Nezapomeňte si s sebou vzít rádio, telefon nebo jiný přístroj se 
sluchátky! Speciální Radio Čas Dny NATO naladíte na frekvenci 88,6 FM, která bude mít dosah asi 5 km v 
okolí letiště. 
 
Víkendové show XIV. ročníku  Dnů NATO v Ostravě & V. Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se koná  
20.-21. září 2014 na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Vstup na jednu z největších vícedenních návštěvnických 
akcí v České republice je zdarma, areál se otevírá v 8:30!  Více na www.natodays.cz 
 
 
 

-konec zprávy- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 

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

 
 
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 Leoše Janáčka Ostrava.  
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. 
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