TISKOVÁ ZPRÁVA
V Ostravě 23. září 2012
Dvanáctý ročník Dnů NATO & 3. ročník Dnů Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě
navštívilo 208.000 osob.

Ve slunečném podzimním počasí navštívilo druhý den největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve
střední Evropě 118.000 osob, dohromady za oba dny se tak přišlo podívat na víkendovou show 208.000
osob. S převahou jsou tak Dny NATO v Ostravě nejnavštěvovanější dvoudenní akcí v České republice a
patří k nejdůležitějším letecko-armádně-bezpečnostním akcím v Evropě vůbec. Diváci dávali potleskem
jasně najevo spokojenost s atraktivním programem a organizací akce.
Dvanáctého ročníku Dnů NATO & 3. ročníku Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se zúčastnilo
devatenáct zemí. Všichni jejich zástupci opakovaně pozitivně hodnotili výbornou přátelskou atmosféru akce
a úroveň jejího provedení, všichni ocenili i mimořádně vysoký zájem českých diváků. Mezi největší atrakce
letošního ročníku zcela jednoznačně patřila výjimečná účast dvou letounů US Air Force B-52, historicky první
ukázka simulace doplňování paliva za letu českého letectva a britská akrobatická skupina RED ARROWS.
Dny NATO & Dny Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě zahájil přílet dvou strategických
bombardérů B-52 v úterý 18. září, po kterém následovala řada akcí a prezentací, včetně akce „Jeden den
s dokumenty České televize“ nebo besedy s piloty v Domě knihy LIBREX. Pro příznivce motorového létání
civilními letouny proběhla ve dnech 20.-23.9. Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN. Víkendová
show proběhla ve dnech 22.-23. září na letišti Leoše Janáčka Ostrava.
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou, mimo atraktivní podívané pro diváky, také platformou k
rozvíjení mezinárodní expertní dimenze – Vrtulníková konference a místem k setkávání významných hostů
na odborné, politické a společenské úrovni. Akce se zúčastnil např. ministr obrany Alexandr Vondra,
ministryně obrany Švédského království Karin Enström a řada dalších významných osob z České republiky a
členských i partnerských států NATO, včetně velitelů letectev pěti zemí NATO. Česko-slovenskou
transatlantickou cenu na ní převzal generál Klaus Naumann, bývalý předseda Vojenského výboru NATO.
Již uplynulý dvanáctý ročník Dnů NATO & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě byl podle
hodnocení návštěvníků mistrnou ukázkou souhry všech zúčastněných bezpečnostních a záchranných složek,
které předvedly na akci to nejlepší, co měli k dispozici. „Jménem organizátorů chci poděkovat všem, kteří se
na akci podíleli a návštěvníkům za jejich disciplinovaný přístup“, řekl, Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení
Jagello, které je hlavním organizátorem.
Návštěvníci ocenili i větší plynulost dopravy na letošní víkendovou show, průměrná čekací doba v kolonách
se pohybovala v rozmezí 15-45 minut, což je minimální doba i pro podobné akce v zahraničí s mnohem větší
dopravní infrastrukturou. Zvýšení průjezdnosti na komunikacích pomohl v tomto ročníku i nový dálniční
přivaděč z dálnice D1, exit 336 Studénka, který byl vždy méně exponovaný než ostatní příjezdové
komunikace k letišti Leoše Janáčka.
Návštěvníci v tomto roce využili ve větší míře i dopravu na akci jízdními koly. Podle Městské policie Ostrava
využilo úschovny kol celkem za oba dny necelých 4.000 osob, oproti loňským 1.900 osobám. Svou premiéru

měl i nový informační systém na akci, který tak zvýšil schopnost návštěvníků se na ní orientovat a získávat
další informace. I přes vysokou návštěvnost akce nedošlo k žádným nehodám nebo zraněním.

Akce byla opakovaně komunikována v českých i zahraničních médiích, akce nebo události související s ní se
staly součástí vysílání hlavních TV zpráv v celostátním vysílání. Počet návštěv, které navštívily nové stránky
natodays.cz do vydání této zprávy, byl přibližně 280.000 návštěvníků.

KONEC ZPRÁVY

Více na www.natodays.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím:
Zbyněk Pavlačík, jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208
nebo Jaromír Krišica, krisica@crestcom.cz, +420 603 543 572

Dny NATO v Ostravě patří k nejdůležitějším letecko-armádně-bezpečnostním akcím ve střední Evropě. Jejím cílem je prezentovat
široké veřejnosti co nejširší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.
Součástí akce jsou besedy, filmové projekce, semináře a prezentace vojenské a záchranářské techniky gradující víkendovým
programem na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, který se skládá z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky,
dynamických ukázek výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů vojáků,
hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů.
Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje Policie České republiky a Letiště Leoše
Janáčka Ostrava. Akci podporuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj, Public Diplomacy Division
NATO a Statutární město Ostrava.
Občanské sdružení 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 sdružení je
informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích.
www.jagello.org

