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TISKOVÁ ZPRÁVA

Ostrava 9. září 2021

Vstupenky na Dny NATO mizí, aktuální vývoj může ovlivnit podmínky
Výroční Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR, které se uskuteční 18. – 19. září 2021, budou 
první takto velkou akcí v České republice od vypuknutí pandemie. Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava se 
sejdou desetitisíce fanoušků letecké a armádní techniky a bezpečnostních sborů. Na základě vývoje 
počtu nově nakažených v průběhu tohoto týdne však organizátoři konzultují o podmínkách konání akce 
s ministerstvem zdravotnictví.

Na akci bylo dosud uvolněno do distribuce 30 tisíc vstupenek na každý den akce. Zvažováno je v tuto 
chvíli neuvolnění poslední, třetí vlny vstupenek po 10 tisících, což by snížilo celkovou víkendovou 
kapacitu z 80 na 60 tisíc návštěvníků.

„Děkujeme všem našim fanouškům, kteří se na Dny NATO letos chystají, za přízeň. Průběžně 
informujeme o průběhu rezervace vstupenek - volných míst na sobotu i neděli postupně ubývá, ale 
stále je jich dostatek - 6 000 na sobotu, 18 000 na neděli,“ uvádí Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 
2000. „O dalším postupu budeme obratem informovat.“

Hlavním tématem 21. ročníku bude prezentace bezpečnostních prostředků budoucnosti ve formě 
premiéry letounu 5. generace F-35A Lightning II, bezpilotního letounu MQ-9 Reaper, který bude vůbec 
poprvé k vidění na veřejně přístupné akci, či modernizačních projektů Armády ČR.

Kromě výše zmiňovaných ukázek a expozic se návštěvníkům představí druhoválečný letoun Douglas 
C-47 Dakota, řecký F-16 Zeus Demo Team, švédská historická letka ve složení Tunnan, Draken, Viggen 
či letouny JAS-39 Gripen v podání českého, maďarského a švédského letectva. V dynamické ukázce se 
představí také evropský transportní velikán A400M Atlas německého letectva. 

Na pořádání akce se vztahují standardní hygienická opatření. Pro regulaci počtu návštěvníků budou 
poprvé v historii akce distribuovány vstupenky, jejichž pořízení bude pro vstup do areálu nezbytné 
a které budou jednodenní. Alespoň polovina všech návštěvníků musí mít též dokončené očkování 
(nejméně 14 dní) nebo doložit doklad o prodělání onemocnění covid-19 do 180 dní od nákazy. 

Druhá polovina návštěvníků se vedle výše uvedených dvou podmínek může prokázat i negativním 
výsledkem testu na onemocnění covid-19, tj. negativní PCR test ne starší než 7 dní nebo negativní 
antigenní test ne starší než 72 hodin. Jednu z těchto podmínek musí splnit všichni návštěvníci starší 
šesti let, děti do šesti let nebudou muset mít ani vstupenku.

U areálu nebude zřízeno testovací místo ani tam nebudou distribuovány vstupenky. Pro snazší odbavení 
u vstupu do areálu doporučujeme všem návštěvníkům předem spárovat vstupenku s jejich covidovým 
certifikátem přes aplikaci Tečka. Celý postup nezabere ani minutu Vašeho času, ale výrazně zrychlí 
Vám i ostatním odbavení u vstupů do areálu. 
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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


