
 

 

24. Aviatická pouť 

Pardubice 31. května a 1. června 2014 

 

Již po dvacáté čtvrté připravuje organizační štáb Sdružení Aviatické 

pouti leteckou podívanou. Letošní ročník nese podtitul Rytíři nebes a 

připomene letecké souboje z válečných událostí minulého století. Záštitu 

nad leteckým dnem přijal ministr obrany České republiky Martin 

Stropnický, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a 

primátorka Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková. Generálním partnerem akce 

je již tradičně společnost Enteria, český stavební holding. 

Aviatická pouť má v Pardubicích - kolébce českého letectví -dlouholetou 

tradici. Úvodní ročník Aviatické pouti se uskutečnil 11. května 1991, a 

to hned na dvou místech - na letišti v Pardubicích a souběžně i v menším 

měřítku na dostihovém závodišti v Praze-Chuchli. Datum konání nebyl 

zvolen náhodně, protože akce si dala za cíl připomenout tehdejší 

osmdesáté výročí přeletu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy-Chuchle. 

Proto také byla za místo konání zvolena obě významná místa, na kterých 

Ing. Kašpar v roce 1911 pomyslně psal první stránky, v dnešních dnech 

tak bohaté, historie českého letectví.  

Během uplynulých let se Aviatická pouť stala nejen významným leteckým 

dnem, ale zároveň i akcí, která je neodmyslitelně spjata s Pardubicemi a 

pardubickým regionem.  



  

 

Nebývalý ohlas u diváků měl dvacátý ročník uskutečněný v roce 2010, 

který se stal dějištěm důstojných oslav sta let české aviatiky. Při této 

příležitosti organizátoři připravili doslova světovou novinku v podobě 

zcela netradičního pojetí leteckého dne. Nově koncipovaný program 

návštěvníkům nepřibližoval jen letadla ve vzduchu, ale společně 

s velkoprostorovým divadelním představením na zemi také navozoval mezi 

diváky atmosféru danou pro jednotlivá období.  

V letošním roce, kdy si celý svět připomíná 100 let od vypuknutí 1. 

světové války, bude mít první komponovaná scéna zařazená v programu 

námět právě v dobách této takzvané Velké války. Ta se stala také prvním 

konfliktem, kde ve větší míře bojující strany využily letectvo. 

Velkou událostí letošní Aviatické pouti se stane představení 

legendárního amerického dvoutrupého stíhače P-38L Lightning. Na 

Aviatické pouti se ve dnech 31. května a 1. června představí společně s 

americkým dvoumotorovým bombardérem B-25J Mitchell a námořním stíhačem 

F-4U-4 Corsair. Návštěvníci Aviatické pouti uvidí jak ukázku 

jednotlivých letadel, tak celé tříčlenné skupiny, a jako opravdovou 

lahůdku slétanost dvojice Lightningu a Corsairu, během níž piloti 

předvedou i společný přemet. 

Do období druhé světové války zanese diváky i scéna odehrávající se 

v jarních měsících roku 1945. Tehdy německá vojska přesouvala své 

jednotky a také zajatce z východu směrem na západ. Právě osvobození 

kolony se zajatci bude hlavním motivem představení, ve kterém se 

z letecké techniky představí americký stíhací North American P-51D 

Mustang společně se sovětským stíhačem Jakovlev Jak-3. 

Leteckou akademii, která na pardubickém letišti působila od září 1945, 

připomene vystoupení legendárního britského stíhacího letounu 

Supermarine Spitfire. Právě na tomto typu pardubičtí akademici školili 

prvky vyšší pilotáže. Současnost leteckého výcviku na pardubickém 

letišti představí ukázky Centra leteckého výcviku. 

Bojové ukázky se nezastaví jen v období druhé světové války, ale jedna 

z komponovaných scén zahrne i Vietnamskou válku. Pozemní ukázku 



  

 

doprovodí ukázky vrtulníků Bell 47G a Bell AH-1G Cobra společně s 

americkým strojem T-28 Trojan. 

Aviatická pouť je tradičně spojena s ukázkou čtveřice „Padesátek“, ještě 

jako Chrudimská čtyřka měly na Aviatické pouti 1992 svou premiéru a 

v letošním roce se divákům v tomto složení představí naposledy. Zároveň 

však diváci uvidí slétanost dvojice nových letadel XA-42 v barvách 

Flying Bulls Aerobatics Teamu, která od příští sezony budou létat již 

v plné, čtyřčlenné sestavě. Letošní Aviatická pouť se tak stane 

jedinečnou podívanou také z důvodu, že se skupina mimořádně představí 

se šesti letadly.  

V barvách Red Bull se na Aviatické pouti představí také letecký akrobat 

a jediný český zástupce v hlavní kategorii Red Bull Air Race, Martin 

Šonka. Se svým speciálem Extra 300SR předvede opět úchvatnou sestavu, 

kterou vždy v nové sezóně obohacuje o nové, divácky atraktivní, 

akrobatické prvky.     

K pardubické Aviatické pouti patří každoročně i letové a statické ukázky 

Vzdušných sil Armády České republiky a obdobně tomu bude i letos. 

V letových ukázkách se divákům předvedou jak proudové typy JAS-39C 

Gripen a podzvukový bitevník L-159A Alca, tak bojové vrtulníky Mi-35 a 

Mi-171Š. S druhým jmenovaným typem předvedou vojáci divácky atraktivní 

ukázku záchrany „sestřeleného“ pilota z území ovládaného nepřátelskými 

jednotkami. 

Aviatická pouť nejsou jen letadla a po oba dny si mohou návštěvníci 

prohlédnout hojně zastoupenou historickou i současnou vojenskou 

techniku, automobilové veterány a na letišti si dávají dostaveníčko také 

hasiči s rozmanitou technikou. Součástí je i kulturní program a velký 

dětský den. 

 

	  


