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Čtvrtina areálu Dnů NATO již je obsazena, nepořizujte vstupenky na poslední chvíli
Již čtvrtý den po zahájení distribuce vstupenek na letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných 
sil AČR jich je rozebráno 20 000, tedy 25 % celkové kapacity, která je dle hygienických opatření 
povolená. Od příštího týdne bude možné vstupenky rovněž párovat s certifikáty o očkování k usnadnění 
odbavení u vchodů do areálu akce.

Taková rychlost distribuce vstupenek velmi pozitivně překvapila organizátory této největší bezpečnostní 
show v Evropě. „Zavádění vstupenek na 21. ročníku akce je velkou změnou pro všechny. Jsme proto 
rádi, že naši fanoušci a dlouholetí návštěvníci chápou nutnost tohoto kroku a že nenechávají pořízení 
vstupenek na poslední chvíli,“ oceňuje Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, hlavního organizátora 
show. „Celá distribuce probíhá pouze online prostřednictvím společnosti Ticketportal a musím zdůraznit, 
že u vchodů do areálu nebudou zřízeny žádné stánky, kde by bylo možné lístky pořídit. U areálu nebude 
zřízeno ani testovací místo, protože vstupenku bude nutné tzv. zvalidovat s certifikátem o bezinfekčnosti 
předem.“

Dny NATO v Ostravě jsou součástí pilotního projektu Národní agentury pro komunikační a informační 
technologie (NAKIT), která se společností Ticketportal tuto fúzi vstupenky a ověření covidové 
kompetence připravuje. Validace tak umožní, aby se návštěvník při vstupu do areálu prokazoval pouze 
jedním dokladem, čímž se výrazně urychlí jeho odbavení. 

Držitelé vstupenek, kteří mají certifikát o očkování nebo prodělání nemoci covid-19, je budou moci 
zvalidovat již od 6. září. S předstihem bude možné ověřit i platnost certifikátu o testu, který bude platný 
v den návštěvy akce – PCR test tedy až 7 dnů předem a antigenní až 72 hodin.

„Při pořízení vstupenky je nutné vybrat způsob prokázání bezinfekčnosti a v okamžiku, kdy bude možné 
provést validaci, budou lidé upozorněni e-mailem,“ upřesňuje Pavlačík. „Děláme vše pro to, aby byly 
Dny NATO co nejpřístupnější, ale prioritou je pro nás dodržení všech bezpečnostních a hygienických 
opatření. Děkujeme i všem návštěvníkům za jejich dodržování. Chtěl bych je též vyzvat, aby pořízení 
vstupenek i validaci certifikátů provedli co nejdříve – urychlí tak sobě i ostatním odbavení na vstupu 
do areálu a budou si moci dříve užít exkluzivní statické i dynamické ukázky letošních Dnů NATO.“

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 
Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel 
jagello@jagello.org, tel. +420 596 617 683

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, Ministerstvo obrany České 
republiky, statutární město Ostrava, 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


