
 

Připomenutí počátků leteckých soubojů 

Nebyla by to Aviatická pouť, aby v jejím programu chyběly komponované 

letecké a pozemní scény. Mezi ty divácky nejatraktivnější patří ty 

z období první světové války. Proto je pochopitelné, že obdobná scéna 

nebude chybět ani na letošním ročníku Aviatické pouti, která se 

uskuteční na pardubickém letišti o víkendu 3. a 4. června 2017.   

„Rok 1917 přinesl v oblasti letectví řadu významných událostí, tou 

nejvýznamnější, ale zároveň i nejsmutnější se stala skutečnost, že 

letecké souboje získaly na intenzitě a masovosti a ti piloti, kteří se 

ještě nedlouho předtím střetávali na obloze v takřka rytířských 

soubojích muže proti muži, se museli nyní vystřílet ze soubojů, do 

kterých bylo zapojeno velké množství letadel. Takový počet letadel se 

v dnešních podmínkách nikdy nepodaří do scény zakomponovat, jednak 

z nedostatku letadel a pilotů, a také z důvodu vymezeného prostoru 

určeného pro předvádění. Tomu pochopitelně odpovídá i scénář letošní 

scény z období první světové války, ve které návštěvníci nebudou o nic 

ochuzeni a na nebi uvidí zajímavé ultralehké repliky historických 

strojů,“ přibližuje jednu ze scén Jan Rudzinskyj z organizačního štábu 

Aviatické pouti. 

Organizátor Aviatické pouti Jaroslav Janda informaci doplňuje slovy: „S 

obdobím první světové války a zejména s bojovou účastí našich legionářů 

v Rusku je spjat i nejrozměrnější exponát letošní Aviatické pouti, 

kterým bezesporu bude překrásná replika legionářského vlaku. Ta bude po 



  

 

oba dny, tedy v sobotu 3. a v neděli 4. června, vystavena včetně 

historické parní lokomotivy v areálu letiště v prostoru výstupní stanice 

osvědčené železniční kyvadlové dopravy, jež opět zajistí pohodlnou 

dopravu návštěvníků přímo do centra dění.“  

Více informací o aktualitách z připravovaného programu lze získat na 

stránkách www.aviatickapout.cz 



  

 

Beginnings of dogfights reminder 

 

 

It would not be the Aviation Fair if its program lacked composed air and 

ground based scenes. Among the most attractive ones for the audience are 

those of the First World War. It is therefore understandable that a 

similar scenes will also be at this year's Aviation Fair, taking place 

at Pardubice airport during the weekend 3rd and 4th June 2017. 

"Year 1917 brought series of major events regarding aviation, the most 

important, but also the saddest one was the fact that air battles gained 

intensity and mass character, where the pilots who have had once clashed 

in the sky in almost chivalrous combat of man against man, had to shoot 

their way through the battles with large number of airplanes involved. 

Such a number of aircraft can never be incorporated into the scenes 

under today`s conditions, partly because of lack of aircraft and pilots, 

and also because of restricted area dedicated for demonstrations. This 

of course is reflected in the script of the First World War scene, in 

which visitors will not be deprived of anything and see interesting 

ultralight replicas of historical machines in the sky, "says Jan 

Rudzinskyj of the organizing committee of the Aviation Fair about the 

scene. 

Aviation Fair organizer Jaroslav Janda adds his words to the 

information: "Period of the First World War and especially the combat 

participation of Czech legionnaires in Russia is connected with this 

year's biggest showpiece of the Aviation Fair, which undoubtedly will be 

beautiful replica legionary train. Both days, i.e. Saturday 3rd and 

Sunday, June 4th, it will be present including historic steam locomotive 

at the airport`s railway station, beside the proven rail shuttle, again 

providing comfortable transport of visitors directly to the center 

stage. " 

More information about the upcoming program is available on the website 

www.aviatickapout.cz 


