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Bohatá americká účast, partnerské Slovensko a středoevropská premiéra Saudi
Hawks
Letošní 17. ročník Dnů NATO v Ostravě & 8. ročník Dnů Vzdušných sil AČR přinese tradičně rozmanitý
program obohacený o řadu exkluzivních zahraničních premiér i derniér, díky čemuž si akce již nějakou
dobu udržuje status největší bezpečnostní show v Evropě. Letiště Leoše Janáčka Ostrava bude opět
po roce hostit zástupce ozbrojených sil a dalších bezpečnostních složek ze 17 zemí a Severoatlantické
aliance, které se zde společně se svou technikou představí návštěvníkům v dynamických i statických
ukázkách. Poprvé v historii akce se přitom představí tři mimoevropské země, dvě z toho premiérově,
a poprvé budou tři státy, nepočítaje ČR, prezentovat svou armádní pozemní techniku. Na mošnovské
letiště by mělo dorazit přes 80 kusů letecké techniky a přes 200 kusů pozemní techniky. Za oba dny
show pak bude možné sledovat přes 60 ukázek a 15 hodin hlavního programu.
Nedílnou součástí Dnů NATO se za poslední tři roky stala role speciálního partnerského státu, jíž se
v tomto ročníku zhostí Slovensko. Spojené státy americké se znovu vracejí se svými strategickými
bombardéry, B-1B Lancer a B-52 Stratofortress, a s létajícím tankerem KC-135. Po Jordánsku se zde
představí zástupci další arabské země, když ze Saudské Arábie na svou premiérovou ukázku ve střední
Evropě dorazí akrobatická skupina Saudi Hawks.
Vystoupení saudského týmu je často přirovnáváno k britským Red Arrows nejen proto, že jejich bývalí
členové pomáhají svým arabským kolegům s přípravou. Oba týmy používají letouny Hawk, skupina
Saudi Hawks létá se sedmi stroji vyvedenými v zelené a bílé barvě. Na akci tak bude možné vidět
vystoupení dvou akrobatických skupin, protože se po dvou letech vrací i polský tým Orlik.
„Po Jordánsku je Saudská Arábie dalším arabským státem, jehož ozbrojené síly se představí na naší
akci, a je pro nás velkou ctí a vyznamenáním, že se na mošnovské letiště daří lákat účastníky z takto
vzdálených zemí,“ uvádí Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, hlavního organizátora akce. „Stejně
jako v případě kanadského letounu CF-18, i k účasti skupiny Saudi Hawks nám pomohla spolupráce
s organizátory leteckých show ve francouzském Lens a v belgickém Sanicole.“
Po roce budou na mošnovském letišti opět k vidění dva ze tří typů současných amerických bombardérů,
které jsou schopny nést i jaderné zbraně. Nadzvukový „neviditelný“ B-1B Lancer při své loňské premiéře
dominoval statickým ukázkám, přiletí také legendární strategický bombardér B-52 Stratofortress. „Tyto
letouny se na veřejných akcích společně ukazují velmi vzácně, je proto zcela unikátní, že je bude
možné takto u nás vidět dva roky po sobě,“ vyzdvihuje Pavlačík. Oba letouny se zároveň na přelomu
srpna a září účastní dvoutýdenního cvičení Ample Strike konajícího se v České republice. Americkou
prezentaci obřích letounů navíc doplní KC-135 Stratotanker, který slouží k doplňování paliva za letu
u stíhacích letounů i právě bombardérů.
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Slovensko jakožto letošní speciální partnerský stát chystá exkluzivní premiéry i derniéry techniky svých
ozbrojených sil i dalších bezpečnostních složek. Slovenské letectvo již přislíbilo dynamickou ukázku
svého stíhacího letounu MiG-29, u něhož nově připravilo také statickou prezentaci.
Velkým magnetem bude přítomnost víceúčelového vrtulníku UH-60 Black Hawk, jež na letošních Dnech
NATO zažije mezinárodní premiéru. Tyto stroje z dílny americké firmy Sikorsky, kterých slovenská
vláda v roce 2015 nakoupila devět kusů a které jsou nyní postupně dodávány do výzbroje vzdušných
sil, reprezentují přezbrojování země na techniku západní provenience. Tento přechod bude na akci
reflektován o to více, že na statickou ukázku dorazí rovněž víceúčelový vrtulník Mi-17, které právě
UH‑60 nahrazují.
Stejně jako armádní letectvo i vládní letka spadající pod Ministerstvo vnitra představí čtyři dopravní
stroje. V průletu bude možné vidět letoun Airbus A-319, z blízka se pak na statické ukázce představí
vrtulník Mi-171 a letoun Fokker 100, který se na Mošnově objeví poprvé. Zcela exkluzivní záležitostí pak
bude účast stroje Tu-154. Tento typ sloužil až do roku 2007 i v českém letectvu, na Dnech NATO se však
nikdy nepředstavil. Nyní se tak bude jednat o jeho premiéru, ale současně i derniéru před vyřazením
z aktivní služby a reálně poslední možnost jej spatřit a snad i vstoupit na jeho palubu.
Kromě slovenských vzdušných sil se Dnů NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR zúčastní
i ty pozemní, včetně dělostřelecké jednotky a jednotky protivzdušné obrany. Stranou nezůstávají ani
civilní bezpečnostní složky. „Naše akce klade důraz na přiblížení mezinárodní bezpečnostní spolupráce.
Společná historie i úzké bezpečnostní vazby mezi Českou republikou a Slovenskem jakožto speciálním
partnerským státem budou demonstrovány mimo jiné i v dynamických ukázkách zástupců celních správ
a policejních sborů obou zemí,“ zdůrazňuje Pavlačík.
Široké veřejnosti se poprvé společně představí rovněž trojice obrněných bojových vozidel, jež by
v české armádě mohla nahradit dosluhující vozidla BVP-2 sovětské výroby. Německé pozemní síly
budou prezentovat nové vozidlo Puma, které momentálně zavádí do své výzbroje. Na jeho výrobě
se podílí firma Rheinmetall, která ve své expozici ukáže i obrněnec Lynx. Poslední z trojice je vozidlo
ASCOD od společnosti General Dynamics, jež bude možno ve výbavě s bezosádkovou zbraňovou
stanicí SAMSON Mk II vidět i v dynamické ukázce.
Letošní Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR přináší i další zajímavé ukázky a premiéry.
Jednou z nich bude na statické ukázce kanadský stíhací letoun CF-18 Hornet, další pak turecký letoun
včasné výstrahy E-7T, který bude při unikátní příležitosti možné vidět spolu s aliančním letounem
AWACS typu E-3A.
Premiérové ukázky si přichystali rovněž čeští účastníci akce. Poprvé tak v dynamické ukázce ukáže
svůj výcvik jednotka Aktivních záloh spadající pod Krajské vojenské velitelství Ostrava. Za premiérové
se dá označit i vystoupení letounu JAS-39 Gripen v provedení nového display pilota kpt. Iva Kardoše.
Ten teprve v květnu získal certifikát k provádění ukázek na veřejných akcích a již o dva měsíce později
porota na Royal International Air Tattoo v britském Fairfordu, zřejmě největším svátku vojenské letecké
techniky na světě, vyhlásila vystoupení českého pilota za nejlepší zahraniční ukázku.
Premiérově se představí i zcela nový vůz Avia řady D v provedení Euro 6, který společnost Avia Motors
(patřící do holdingu CSG) chystá do výroby.
Doprovodný program Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR začíná již ve středu 13. září
Akčním odpolednem v Dolních Vítkovicích, na němž svou techniku představí vybraní účastníci akce.
Ve čtvrtek se pak koná Den s dokumenty ČT v Minikině Kavárna a v pátek se bude možné setkat se
zástupci účastníků na oblíbených Besedách s piloty v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz.
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V případě dotazů kontaktujte, prosím:
Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel
jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208

Další tiskové podklady naleznete:
www.natodays.cz/tiskova-sdeleni

www.natodays.cz/fotografie-v-tiskove-kvalite

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 Ostrava, a.s. – provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava.
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky podporuje statutární město Ostrava, Ministerstvo obrany
České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj a Public Diplomacy Division NATO.
Hlavním mediálním partnerem akce je Česká televize.
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 spolku je
informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích.
www.natodays.cz
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