
 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 
 V Ostravě 17. září 2014 
 

Dopravu na Dny NATO 2014 lze uskutečnit různými způsoby, nejen autem! 
 

Předposlední zářijový víkend zamíří na Letiště Leoše Janáčka Ostrava opět návštěvníci z celé České 
republiky i ze zahraničí. Jejich cílem je atraktivní program víkendové show Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil AČR. Podle výsledků internetové ankety JAGELLO 2000, hlavního organizátora akce, využijí 
k dopravě na letiště v Mošnově dne 20. a 21.9.  návštěvníci v převážné většině opět automobilů, následně 
pak použijí dopravu vlakem a autobusem, či jejich kombinací. Pro maximální možnou plynulost dopravy, 
která je omezena rozměrem největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě a 
podmínkami na komunikacích v okolí letiště, připravili organizátoři akce, policisté Krajského ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje, Městské policie Ostrava a dalších složek informace, které napomohou 
se dostat na akci a zpět co nejpříjemněji.  
 

Základní doporučení Policie ČR a organizátorů je využívat prostředky hromadné přepravy, a pokud chcete 
vyjet vozidlem, tak s dostatečným  časovým předstihem! Upozornění platí dvojnásob pro cestující, kteří 
mají v den konání akce plánované odlety z Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Příjezdová cesta na letiště se 
může prodloužit o desítky minut, v krajním případě i hodinu. Policisté žádají všechny účastníky silničního 
provozu, aby respektovali pokyny policistů a organizátorů a řídili se dopravním značením. Současně také 
vybízejí k disciplinovanosti a toleranci. Vzhledem ke kumulaci vysokého počtu vozidel na jednom místě v 
jednu dobu je zajištění zcela plynulého provozu po oba dny v podstatě nemožné. Největší nápor 
v dopravě je každoročně zaznamenáván v době od 07.00 do cca 12.00 hodin. Doprava se pak ze všech 
příjezdových komunikací kumuluje v obci Mošnov, kde je směrována na centrální parkoviště, proto zde 
nárazově dochází k tvorbě kolon.  

 
Na zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí areálu letiště a jeho 
příjezdových komunikacích se budou podílet desítky policistů krajského ředitelství (zejména z řad služby 
dopravní policie). K dispozici bude vrtulník letecké služby Policie České republiky. 

 
 
Jak se dostat na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR? 
  
Automobilem 
Pro příjezd autem na akci sledujete mimořádné dopravní značení a využijte tras, které nedoporučujeme 
pro TRANZIT: 
• D1 EXIT 336 Studénka - 464 směr Mošnov 
Upozornění: silnice podél letiště je částečně uzavřena z důvodu rekonstrukce železniční trati 
• I48 Frýdek-Místek - pokračovat po I48 směr Příbor - odbočit na I58 směr Mošnov 
Upozornění: mezi Příborem a Mošnovem probíhají práce na silnici - dlouhodobě plánovaná rekonstrukce 
mostu. Byla však přijata taková opatření, která mají za cíl minimalizovat možné kolony 
• I58 Ostrava - rovně na I58 směr Mošnov 
 
Centrální parkoviště v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava je otevřeno 20. a 21. září 2014 od 6:30 do 
18:00. Cena parkovného za osobní vozidlo je 150 Kč. Docházková vzdálenost do areálu akce je cca 1 km. 

 



 
 

Vlakem 
Dle platného jízdního řádu, v železniční stanici Studénka budou v době konání akce mimořádně 
zastavovat vybrané vlaky Českých drah a stávající vlaky zastavující ve Studénce pak budou v tyto dny 
posíleny. 
 

Autobusem 
Společnost ARRIVA MORAVA, a.s., oficiální dopravce Dnů NATO v Ostravě, bude zajišťovat obousměrnou 
zpoplatněnou dopravu autobusy, a to na trasách: 
 

 zastávka Železniční stanice Studénka - zastávka Albrechtičky, mateřská školka 
od zastávky Albrechtičky, mateřská školka je značená pěší trasa do 1,3 km vzdáleného areálu akce 
interval: návaznost na vlakové spoje s ohledem na aktuální stav volných autobusů a propustnost 
komunikací 
   

 zastávka Ostrava ÚAN (stanoviště č. 5) - zastávka Dubina - zastávka Petřvald, Petřvaldík 
interval: cca 30 minut s ohledem na aktuální stav volných autobusů a propustnost komunikací 
   

 zastávka Hotelový dům Hlubina - zastávka Dubina (dle volné kapacity) - zastávka Petřvald, 
Petřvaldík 

interval: cca 20 minut s ohledem na aktuální stav volných autobusů a propustnosti komunikací 
 
Prodej jízdenek budou zajišťovat přímo řidiči v autobusech. V letošním roce bude jako novinka zavedena 
cenově zvýhodněná zpáteční jízdenka, která má usnadnit odbavení na cestě zpět. Jízdenka platí pouze pro 
stejnou linku, na níž byla využita cesta tam. Další podrobnosti naleznete na webových stránkách ARRIVA 
MORAVA nebo www.natodays.cz 
 
Jízdním kolem 
Vzhledem k očekávanému hezkému počasí doporučujeme využít k dopravě na akci jízdními koly. 
Vzdálenost např. z Ostravy jih je cca 20 km a představuje hodinu jízdy v příjemném terénu. Městská 
policie Ostrava bude již čtvrtým rokem zabezpečovat provoz dvou koláren o kapacitě 8000 kol. Bezpečná 
úschova kol je realizována na základě provozního řádu a je bezplatná. Strážnici v cyklohlídkách budou 
rovněž v dny pořádání akce zabezpečovat veřejný pořádek na mezinárodní cyklistické trase č. 5, která 
vede Poodřím přímo na letiště. Nabádáme cyklisty k dodržování obecně známých pravidel pro jejich 
bezpečnost, včetně užívání cyklistických přileb, u dětí povinných a případných reflexních vest.  
 
Pěšky 
Cestu na mošnovské letiště z okolních obcí nebo z vlakových nádraží či autobusových zastávek lze provést 
pěšky. Zvlášť příjemná může být CHKO Poodří, kde Vám pomůže mobilní průvodce pro chytré telefony a 
zařízení s operačním systémem Android (ke stažení na www.natodays.cz) Dozvíte se zde mnoho 
zajímavého o místech, kterými budete procházet. Při cestě přes CHKO Poodří se navíc mohou i cyklisté 
setkat se členy stráže přírody CHKO Poodří, jejichž úkolem bude nejen pěší a cyklisty upozorňovat na 
vhodné chování v CHKO, ale budou také na požádání poskytovat informace o CHKO a zodpovídat Vaše 
dotazy. 
 
Informace k dopravě lze získat na: 

  www.natodays.cz, na internetových portálech s dopravními informacemi a z dalších veřejně 
dostupných zdrojů včetně Zelené vlny Radiožurnálu 

 Je zřízena informační linka Policie ČR:  + 420 596 110 927, která bude v provozu v sobotu a neděli 
(20. a 21. 9. 2014) od 7.00 do 18.00 hodin. Prostřednictvím této telefonní linky budou policisté 
poskytovat primárně informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích zejména těm 
řidičům, jejichž cílem není letiště a okolí, jen oblastí budou projíždět. Linku mohou samozřejmě 
využít i motoristé, kteří míří na dny NATO, ale dopravu v místě a okolí budou usměrňovat 
policisté, přičemž tvorbě kolon se zřejmě řidiči nevyhnou. 

http://www.natodays.cz/
http://www.natodays.cz/


 
 

 Mimořádném dopravním zpravodajství Rádia Čas 92,8 FM přímo z akce 
 

Akce je otevřena: 

sobota 20. září 2014 8.30 - 18.00 hodin (program: 9.00 - 17.00 hodin) 

neděle 21. září 2014 8.30 - 17.00 hodin (program: 9.00 - 16.00 hodin) 
 

 
-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. 

 

www.jagello.org 
 

mailto:jagello@jagello.org

