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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Den otevřených dveří letiště Náměšť nad Oslavou 
1956 - 2016 

 
 
V sobotu 1. října 2016 od 08.00 do 15.30 hodin se u příležitosti 60. výročí založení leteckých 
útvarů posádky Náměšť nad Oslavou uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LETIŠTĚ 
NÁMĚŠŤ (DOD 2016) určený pro širokou veřejnost. Oslavy výročí jsou organizovány ve 
spolupráci s Vojenským leteckým klubem Náměšť nad Oslavou a městem Náměšť nad 
Oslavou. Za Armádu České republiky přislíbili svoji účast zástupce náčelníka Generálního 
štábu AČR – ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Petr Mikulenka, velitel 
vzdušných sil Armády České republiky brigádní generál Jaromír Šebesta, brigádní generál 
Libor Štefánik a brigádní generál Jiří Verner. Mezi pozvanými hosty jsou rovněž hejtmané 
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, zástupci Integrovaného záchranného systému Kraje 
Vysočina, bývalí velitelé posádky Náměšť a další významní hosté. 
 
V průběhu celé akce DOD 2016 se budou prezentovat letecké a pozemní útvary AČR 
s rozmanitou vojenskou technikou. Vystoupí zde například 7. mechanizovaná brigáda se 
statickou ukázkou tanku T-72M, vozidla Land Rover Defender 130 Kajman, svoji techniku 
představí rovněž 25. protiletadlový pluk či 15. ženijní pluk. Prezentovat se budou také 
Univerzita obrany Brno, Krajské vojenské velitelství Jihlava, Vojenská Policie, Vojenská 
střední škola Moravská Třebová. V zajímavém doprovodném programu je rovněž připraveno 
společné vystoupení Ústřední hudby AČR a Čestné jednotky AČR, ukázka bojového umění 
nebo výcviku služebních psů a také vyhlídkové lety vrtulníky společnosti Heli Czech. 
Statickou ukázku letounu Su-22M4 přislíbilo polské letectvo. Kromě vojenské techniky 
mohou diváci shlédnout historickou vojenskou techniku Veteran Car Club Třebíč nebo 
maketu stíhacího letounu Spitfire, se kterou se představí Spitfire Club Jihlava. 
 
Během dopoledního programu proběhne křest knihy s názvem „Historie vrtulníkového 
letectva v českých zemích od roku 1945 po současnost“, která, pod záštitou bývalého ZNGŠ – 
NŠ generálmajora Bohuslava Dvořáka, vznikla k 5. výročí nasazení vrtulníků Mi-171Š do 
mise ISAF. 
 
Vlastní letecké ukázky začínají ve 12.00 hodin a diváci se mohou těšit kromě letecké techniky 
Vzdušných sil AČR také na speciálního hosta programu  - Czech Flying Legends s leteckým 
vystoupením stíhacího letounu MiG-15UTI, který jako vůbec první letoun přistál na nově 
vybudovaném letišti Náměšť dne 14. ledna 1960. Účast tohoto letounu bude pro mnohé 
pamětníky jedním z vrcholů oslav. Kromě toho se diváci mohou těšit na vzrušující leteckou 
podívanou skupiny „Rytíři nebes“ se svými historickými stíhacími stroji Sopwith F1 Camel  
a Fokker Dr. 1.  
 
Vstupné je zdarma. 



Pro účast zástupců médií je nutná akreditace do čtvrtka 29. září 2016 do 15.00 hod., a to 
pouze písemně na e-mailovou adresu 22.zl@army.cz. Do e-mailu, prosím, uveďte jméno, 
redakci, pozici (fotograf / redaktor / kameraman), číslo novinářského průkazu a kontakt 
(telefon, e-mail). 
 
 


