
Hlavní podpora Generální partner Exkluzivní partner PodporaTitulární podpora

Akci podporuje
Public Diplomacy Division NATO

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Ostravě 12. února 2020

Partnerským státem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády ČR bude 
opět Švédsko
Švédsko bude speciální partnerskou zemí (tzv. Special Partner Nation) Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil Armády ČR 2020. Po setkání ministrů obrany členských a partnerských zemí NATO 
v Bruselu to společně oznámili český ministr obrany Lubomír Metnar a jeho švédský protějšek Peter 
Hultqvist. 

Švédsko se tak stane první zemí, která se role Special Partner Nation ujme již podruhé. Poprvé se takto 
úspěšně prezentovala na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR před pěti lety. 

„Letošní Dny NATO v Ostravě budou výjimečné už proto, že se budou konat po dvacáté. Jsme rádi, 
že Švédsko přijalo naši nabídku stát se Special Partner Nation. Dostane exkluzivní prostor pro ukázku 
své techniky a schopností, a to v roce, kdy si připomínáme 15 let od zavedení švédských strojů JAS‑39 
Gripen do výzbroje českého letectva,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. 

Švédsko není členem Severoatlantické aliance, s NATO však úzce spolupracuje. Je jedním z pěti 
aliančních „Enhanced Opportunity Partners“. Právě na prezentaci nečlenských zemí NATO, avšak 
aliančních partnerů, se Dny NATO v Ostravě chtějí do budoucna více zaměřit.  

Rozšířená prezentace jedné země na Dnech NATO v Ostravě je unikátem, který nelze nalézt na žádné 
podobné akci v Evropě. Loňskou partnerskou zemí Dnů NATO v Ostravě bylo Rumunsko, předloni se 
u příležitosti 100 let od založení Československa prezentovaly v roli SPN Spojené státy americké.

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.
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