
 

 

	

	

Žena na křídle opět nad Pardubicemi 

(English bellow) 

 

Na pardubickém nebi při letošní Aviatické pouti opět zazáří žena 

pohybující se za letu po křídle historického dvouplošníku. Organizátoři 

Aviatické pouti zařadili do letošního, více než pětihodinového, letového 

programu i unikátní vystoupení obdivované na airshow po celém světě. 

„Ve dvacátých létech minulého století byla při leteckých produkcích 

oblíbená akrobatická chůze po křídle letadla. Zejména ve Spojených 

státech sledovali diváci tuto adrenalinovou podívanou snad na každé 

airshow. V dalších létech však podobné hazardní vystoupení pochopitelně 

znemožnily zpřísňující se předpisy dbající na bezpečnost a přiznejme si, 

že i ubývalo kaskadérů odhodlaných takové vystoupení realizovat,“ 

přibližuje historii unikátního vystoupení Jan Rudzinskyj z organizačního 

štábu Aviatické pouti a plynule přechází do současnosti. „V dnešní době 

předvádí toto vystoupení jen několik málo pilotů, kterým se po křídle 

prochází nebojácné ženy. I když se velice dbá na bezpečnost, tak i 

přesto se jedná o mimořádný výkon. Když se mě někdo ptá, jak je to 

náročné, tak pro představu uvádím příklad, který zná asi každý, kdo si 

vystrčí ruku z okénka automobilu jedoucího, řekněme devadesátkou. Žena 

na křídle je vystavena dvojnásobné rychlosti, a přitom se ještě 

prochází, což je obdivuhodné. Na letošní ročník Aviatické pouti, který 



  

 

se uskuteční na pardubickém letišti ve dnech 2. a 3. června předvede své 

umění dvojice ze švýcarského sdružení 46 Aviation. Jedná se o mladý 

manželský pár Emiliana a Danielle Del Buono. Emilian pilotuje historický 

dvouplošník Boeing Stearman a po jeho křídlech se za letu prochází 

sympatická Danielle. Takže se máme opravdu na co těšit,“ uzavírá Jan 

Rudzinskyj. 

Pro návštěvníky bude pardubické letiště otevřeno ve dnech 2. a 3. června 

vždy od 8.00 hodin a vedle letových ukázek na ně čeká i bohatý pozemní 

program s velkým množstvím rozličných aktivit pro děti.  

 

 

 

 

Woman on the wing over Pardubice again 
This year's Aviation Fair will be crowned by a woman walking in flight 

on the wing of a historic biplane in Pardubice skies again. The Aviation 

Fair Organizers have added this unique performance admired at airshows 

all over the world to this year's, more than five-hour flight program. 
"In the 1920s, wingwalking was a very popular performance on airshows. 

Especially in the United States, spectators watched this adrenaline 

stunt at every airshow. In the following years however, these risky 

performances were made impossible due to tightening of safety 

regulations and let's admit that even the numbers of stuntmen willing to 

perform such performances have diminished." says Jan Rudzinskyj from the 

organizing committee of the Aviation Fair about history of the unique 

performance and goes on to the present day. "Nowadays, only a few pilots 

are performing such show, with fearless women walking on the wings. Even 

if it's very safe, it's still an extraordinary performance. When someone 

asks me how difficult it is, I give an example which is known to 

everyone who tries to push his hand out of the window of a car driving 

at ninety kph. The woman on the wing is subjected to double the speed, 

while she is moving, which is admirable. At this year's Aviation Fair, 



  

 

held at Pardubice Airport on June 2nd and 3rd, a young couple Emilian and 

Danielle Del Buono from Swiss 46 Aviation Association will perform their 

art. Emilian is flying the historic biplane Boeing Stearman and charming 

Danielle is walking on its wings. So we really do have something to look 

forward to, "concludes Jan Rudzinskyj. Pardubice Airport will be open 

for visitors on 2nd and 3rd of June from 8 am and there will be a rich 

land program with a large number of different activities for children. 


