
 

 

 

Připomenutí Velké války 

K Aviatické pouti neodmyslitelně patří i komponované letecké scény 

z prvních desetiletí rozvoje letectví. Nebudou chybět ani letos o víkendu 

28. a 29. května 2016, kdy se na pardubickém letišti uskuteční již 

šestadvacátý ročník Aviatické pouti.  

„Aviatická pouť se stala prvním leteckým dnem v České republice, kde se 

před léty divákům předvedly komponované scénky z počátků aviatiky, 

bravurně zalétané na replikách historických strojů. Patří to k naší 

tradici a každoročně si bez jejich vystoupení nedokážeme program ani 

představit. V předloňském roce jsme si ve scéně připomněli sté výročí 

zahájení první světové války a v obdobném duchu proběhlo i loňské 

vystoupení. Obdobný bude i námět scénáře při letošní Aviatické pouti. 

Takzvaná Velká válka velice zasáhla i do životů většiny českých rodin a 

dodnes o tom v řadě vesnic a měst svědčí pomníky připomínající jejich 

památku. Vojáci české národnosti bojovali na všech frontách nejen 

v zákopech, ale i ve vzdušných soubojích, kde dosahovali mnohá vítězství. 

Shodou okolností v únoru letošního roku uběhlo sto let ode dne, kdy 

Jindřich Kostrba na letounu Fokker E.III v průběhu hodiny sestřelil tři 

letadla a stal se tak prvním rakousko-uherským pilotem, který během 

jediného dne dosáhl takového výsledku,“ připomíná historickou událost 

Jaroslav Janda, organizátor Aviatické pouti. 



  

 

Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti k tomu dodává: 

„Zajímavostí letošního vystoupení bezesporu je také skutečnost, že tři 

z vystupujících letadel jsou poháněny hvězdicovými motory a i z tohoto 

pohledu zapadají do koncepce letošního ročníku, který nese podtitul 

Hvězdy na nebi. Proto jsme se ještě více než obvykle snažili do programu 

zařadit letadla poháněná hvězdicovými motory.“ 

Aviatická pouť i letos nabídne tradiční pestrý pozemní program s řadou 

ukázek vojenských klubů, veteránistů a hasičů. Pochopitelně o posledním 

květnovém víkendu nebude na Aviatické pouti chybět ani rozmanitý program 

pro děti.  

Více informací o aktualitách z připravovaného programu lze získat na 

stránkách www.aviatickapout.cz 


