
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
 V Ostravě 20. září 2014 
 
První den víkendové show na Dnech NATO & Dnech Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě ve 
znamení návštěvnického rekordu z roku 2011. 
 
 
VIX. ročník Dnů NATO v Ostravě & V. Dnů Vzdušných sil Armády České republiky na Letišti Leoše Janáčka 
Ostrava zahájil premiér České republiky B. Sobotka s Ministrem obrany M. Stropnickým, Hejtmanem 
Moravskoslezského kraje M. Novákem. Za příjemného podzimního počasí se odehrál první den největší 
evropské bezpečnostní show, kterou navštívilo 140 tisíc diváků. Pod vlajkami šestnácti zemí a vlajkou 
NATO proběhlo celkem 8 hodin samostatných i společných dynamických ukázek, z toho 4 hodiny se 
odehrály na ostravském nebi.  Součástí byly 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.  Hlavními atrakcemi 
sobotního programu byly evropská premiéra unikátního amerického konvertoplánu CV-22B Osprey pro 
speciální jednotky a rekordní počet ukázek bojových nadzvukových letounů z celé Evropy. 

 
Organizátoři akce připravili v tomto ročníku jednu významnou koncepční novinku, a tou je představení 
armády jednoho partnerského státu v širším měřítku. První partnerskou zemí, která představuje armádu na 
letošním ročníku, je Polsko. Diváci viděli MiG-29, F-16, Su-22, tank Leopard 2, vozidla HMMWV speciálních 
sil a bojové vozidlo Rosomak. 
 
Kromě premiéry unikátního CV-22B Osprey amerického letectva se na ostravském nebi postupně předvedlo 
dánské, řecké a nizozemské letectvo efektní letové ukázky víceúčelových nadzvukových strojů F-16. Švédská 
historická letka představila letové schopnosti AJS 37 Viggen a Saab 35C Draken, spolu s JAS 39 Gripen 
českých vzdušných sil provedly ojedinělý společný průlet. Podobnou lahůdkou byl i průlet letounů české 
produkce L-29, L-39 a L-159. V premiéře se představilo Finsko s atraktivní letovou ukázkou F-18 Hornet. Na 
statických ukázkách, které byly stále v obležení, byl k vidění tankovací letoun KC 135, KC 130 Hercules, 
stihačky Eurofighter Typhoon, lehké vrtulníky Bo 105, vrtulník WS-61 Sea King i průzkumné Phantomy RF-4E 
tureckého letectva. 
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Více na www.natodays.cz. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím: 

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

 
 
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 

 

mailto:jagello@jagello.org

