
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
 V Ostravě 21. září 2014 
 
Nedělní Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky navštívil prezident České 
republiky 
 
Poprvé v historii konání všech dosavadních ročníku Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády 
České republiky navštívil akci na Letišti Leoše Janáčka Ostrava prezident České republiky, Miloš Zeman. 
Pozdravil přítomné návštěvníky a prohlédl si část výstavy letadel na statických ukázkách. Nedělní teplé 
polojasné počasí využilo k návštěvě akce 85 tisíc diváků, celkem za oba dny pak 225 tisíc návštěvníků. To 
je na úrovni nejvyšší návštěvnosti v historii akce v roce 2011. Hlavní hvězdou dynamických ukázek byl 
konvertoplán amerického letectva CV-22B Osprey pro speciální jednotky, rekordní počet ukázek bojových 
nadzvukových letounů z celé Evropy, zákrok speciální pořádkové jednotky Policie ČR a polské Straži 
Graniczné ve vlaku a dětští hasiči Lvíčátka. Dny NATO v Ostravě navštívil v sobotu premiér Česká 
republiky, Bohuslav Sobotka v rámci oficiálního jednání politických ředitelů ministerstev obrany a šéfů 
obranných poradců členských států NATO, také zástupce generálního tajemníka NATO, Alexander 
Vershbow. Akce se zúčastnilo 16 států. 
 
Čtrnáctý ročník Dnů NATO v Ostravě & V. Dnů Vzdušných sil Armády České republiky začal symbolicky 
příletem konvertoplánu amerického letectva CV-22B Osprey v pátek 19. září a skončil dynamickou ukázkou 
zteče 7. mechanizované brigády Armády České republiky.  Diváci viděli po oba dny skoro nepřetržitý 
šestnáctihodinový tok dynamických ukázek na zemi i ve vzduchu. Spolu s technikou na zemi tak vidělo 
225.000 návštěvníků to nejlepší, čím disponuje Česká republika a její spojenci na poli bezpečnosti. Dny 
NATO v Ostravě jsou tak stále nejnavštěvovanější dvoudenní akcí v České republice a vděčí za to především 
divákům spokojeným s atraktivním programem a organizací akce na velmi vysoké úrovni.  Na přípravě akce 
se dlouhodobě podílí přibližně 1.800 osob, z toho jen u Armády České republiky 900 osob a 400 kusů 
techniky celkem. Dlouhodobou snahu všech organizátorů ocenil při nedělní návštěvě akce prezident České 
republiky, Miloš Zeman, který řekl: „Která organizace dokáže za deset let zdvacetinásobit svou úspěšnost?“ 
„Vnímáme to jako velké ocenění naší práce a současně i závazek pro budoucnost,“ uvedl Zbyněk Pavlačík, 
předseda Jagello 2000, hlavní organizátor akce.  
 
Novinka tohoto roku, a to prezentace armády jedné partnerské země v širším měřítku, než je obvyklé, se 
viditelně osvědčila.  Technika polských jednotek 11. Diwizje Kawalerii Pancernej, Wojsk Specialnych a 
dalších byla v neustálém obležení návštěvníků. Organizátoři v současnosti už jednají o prezentaci 
účastnických států na ročník 2015 a 2016. 
 
I když se v každém ročníků akce nejčastěji hovoří o hlavní atrakci akce, jako byl v tomto ročníku 
konvertoplán Osprey, originalitou Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky je 
právě komplexnost ukázek a jejich pestrost.  Kde mohou vidět návštěvníci v jednom dni zákrok pořádkové 
policie na výtržníky ve vlaku, speciálních jednotek na překupníky drog u letadla, průlet několika typů letadel 
najednou nebo oddíl jízdní policie v historických uniformách? 
 
V souvislosti s letošním ročníkem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se ještě 
více prohloubil fakt, že akce není jen show pro diváky, ale i platformou k rozvíjení mezinárodní expertní 
dimenze a místem k setkávání významných hostů na odborné, politické a společenské úrovni. „Za dobu 
čtrnácti ročníků akce se Ostrava s Českou republikou, díky Dnům NATO, dostala na mapu řešení aktuální 

 
 



světové bezpečnostní problematiky,“ říká Zbyněk Pavlačík, předseda JAGELLO 2000.  Na supersonickou 
konferenci, organizovanou Ministerstvem obrany ČR přijelo či přiletělo více než 70 leteckých odborníků z 
celého světa, kteří řešili budoucnost nadzvukového letectva. Na konferenci k problematice informační 
kriminality, organizované Policejním prezidiem ČR a Europolem, zazněly aktuální trendy v kyberkriminalitě. 
Na páteční Galavečeři pro nejvýznamnější hosty akce došlo k udělení České a slovenské transatlantické 
ceny, která je udělována významným osobnostem na poli světové bezpečnosti. Českou a slovenskou 
transatlantickou cenu získal polský prezident Bronislav Komorowski a bývalý slovenský velvyslanec v USA 
Martin Bútora. 
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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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