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TISKOVÁ ZPRÁVA

V Ostravě 12. září 2019

XIX. Dny NATO v Ostravě & X. Dny Vzdušných sil AČR oslaví 20. výročí vstupu 
České republiky do Severoatlantické aliance společně s Rumunskem jakožto 
speciální partnerskou zemí 
Letošní Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě 
a nejvýznamnější veřejnou akci v celé České republice zaměřenou na připomenutí 20. výročí od vstupu 
do NATO a 70. výročí od vzniku Severoatlantické aliance. Víkendový program pak během 16 hodin 
poskytne téměř 70 dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Speciálním partnerským státem tohoto 
ročníku je Rumunsko, jež se představí s premiérovou leteckou i pozemní technikou.

Diváci se mohou těšit například na debutová vystoupení hned tří akrobatických týmů – francouzské 
skupiny Patrouille de France, finských Midnight Hawks a švýcarské skupiny PC-7 Team. Poprvé se 
na akci bude prezentovat pozemní obrněná technika čtyř zahraničních zemí.

„Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava se letos budou prezentovat zástupci ozbrojených sil a dalších 
bezpečnostních složek ze 17 zemí a Severoatlantické aliance, kteří předvedou své schopnosti a techniku 
v dynamických i statických ukázkách,“ upřesňuje Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, hlavního 
organizátora akce. „Plochu letiště tak celkově zaplní více než 100 kusů letecké techniky a desítky kusů 
techniky pozemní. Díky rozsahu akce do Ostravy míří rovněž rekordní počet oficiálních zahraničních 
delegací.“

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR budou významnou událostí i pro český letecký průmysl, 
když se na akci poprvé veřejnosti představí nový letoun L-39NG z produkce generálního partnera 
akce, společnosti Aero Vodochody. „Spolupráce českého letectva s domácím leteckým průmyslem je 
samozřejmostí, a tak mne těší, že právě na Dnech Vzdušných sil AČR budeme moci poprvé vidět 
letoun L-39NG, který v brzké budoucnosti české vzdušné síly zařadí do své výzbroje,“ uvádí genmjr. 
Petr Hromek, velitel Vzdušných sil AČR. „Česká veřejnost bude mít první možnost si zblízka společně 
prohlédnout i americké vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, jež v českém letectvu nahradí dosluhující 
Mi-24/35.“ 

„České letectvo se zapojí i do provedení mimořádné dynamické ukázky – hromadného seskoku 
40 českých a polských výsadkářů ze dvou letounů C-295,“ dodává genmjr. Hromek. Do výsadku se 
zapojí příslušníci českého 43. výsadkového praporu a polské speciální jednotky AGAT, každý stát 
použije svůj letoun C-295. V české novodobé historii půjde o první hromadný seskok na veřejnosti.

Role speciálního partnerského státu, jehož koncept umožňuje prezentaci bezpečnostních složek 
v mimořádném rozsahu, se v rámci letošních Dnů NATO zhostí Rumunsko. Jeho dynamické ukázky 
i statické expozice se ponesou v duchu premiér a návratů. Poprvé se na Dnech NATO představí rumunská 
pozemní technika, která bude zastoupena hlavním bojovým tankem TR-85 Bizon, kolovým obrněným 
transportérem Piranha III nebo samohybným protiletadlovým systémem Gepard. Právě rumunský tank 
TR-85 se bude navíc podílet na ukázce vedení bojové činnosti s českou armádou. Premiérově se 
představí také cvičný letoun IAR-99 Soim a také víceúčelový vrtulník IAR-330 Puma. Návratu se pak 
dočká také divácky oblíbený MiG-21 nebo C-27J Spartan. Vyjma posledního zmiňovaného, se veškerá 
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letecká technika představí jak na zemi, tak ve vzduchu. Rozsáhlou prezentaci záchranářské techniky 
pak chystá rumunské ministerstvo vnitra. 

Prezentaci pozemní techniky na letošních Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR obohatí 
kromě Rumunska a České republiky také další tři zahraniční účastníci. Zatímco Polsko bude znovu 
po roce reprezentovat speciální jednotka AGAT se svým vozovým parkem včetně obrněného vozidla 
Oshkosh M-ATV, Německo představí kromě techniky bezpečnostních složek také hlavní bojový tank 
Leopard 2, bojové vozidlo Puma a obrněný kolový transportér Boxer. Sestavu zahraniční pozemní 
techniky doplní také Spojené státy, jež budou zastoupeny hlavním bojovým tankem M1 Abrams, bojovým 
vozidlem pěchoty M2 Bradley a kolovým obrněným transportérem Stryker.

Z USA na Dny NATO zamíří již tradičně i obří letadla B-52 Stratofortress a KC-135 Stratotanker. Navíc 
se po dlouhých deseti letech vrátí transportní letoun C-5M SuperGalaxy, který svou velikostí zastiňuje 
jak KC-135 tak legendární B-52. Americké velikány doplní také již zmíněná dvojice vrtulníků AH-1Z 
Viper a UH-1Y Venom, s jejichž pořízením počítá české letectvo.

Neméně důležitá je také účast zahraničních delegací, jejichž počet je historicky nejvyšší v historii akce, 
když dorazí zástupci dvanácti států. V rámci Dnů NATO v Ostravě se uskuteční oficiální setkání velitelů 
vzdušných sil ze států Visegrádské skupiny, všechny státy V4 budou zastoupeny i ministry obrany.  
Delegaci v čele s  velvyslankyní do Ostravy vysílá partnerské Rumunsko, svoje zastoupení budou mít 
i USA, ale rovněž Thajsko a Filipíny. 

„V tomto roce slavíme kulatá výročí událostí, které jsou pro naši zemi velmi důležité. Je to 30 let, co u nás 
zvítězila demokracie a svoboda. A přesně před 20 lety vstoupila Česká republika do Severoatlantické 
aliance a stala se tak členem sebevědomého uskupení, které má za cíl přispívat k zachování 
demokracie a míru. Každým rokem si díky přehlídce také připomínáme, jak důležitá je úloha našich 
záchranářů, policistů, vojáků a všech, díky kterým se můžeme cítit bezpečně,“ řekl Ivo Vondrák, hejtman 
Moravskoslezského kraje, který akci i letos poskytl titulární podporu.

Exkluzivním partnerem akce bude i letos ŠKODA AUTO. Mladoboleslavská automobilka stejně jako 
v minulých letech představí exponáty tradiční české značky Škoda. Ve středu zájmu budou především 
novinky Škoda Scala a Škoda Kamiq. Jízdní vlastnosti vozů Škoda Kodiaq, Karoq a Octavia Scout si 
pak budou moci návštěvníci vyzkoušet na terénním polygonu. 

Firmy z holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA TRUCKS, jenž jsou speciálním partnerem akce, 
si v rámci statické expozice pro návštěvníky připravily rozsáhlou prezentaci svých vozů. Mezi ně patří 
například nejnovější provedení vojenského nákladního automobilu Tatra Tactic 4x4, Tatra Phoenix 
na podvozcích 4x4, 6x6 a 8x8. EXCALIBUR ARMY pak na Dny NATO v Ostravě přiveze obrněný vůz 
PATRIOT II, který měl premiéru na letošní výstavě IDET.

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 
Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel 
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 Ostrava, a.s. –  provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava. 

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky podporuje Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Ministerstvo 
obrany České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Public Diplomacy Division NATO. 

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


