
 

Aviatická pouť již tento víkend 

Již o tomto víkendu, ve dnech 2. a 3. června, se na pardubickém letišti uskuteční 

tradiční Aviatická pouť. Letošní, již dvacátý druhý ročník je zaměřen na připomenutí 

století vzdušných soubojů. A právě tomuto tématu budou věnována jednotlivá dějství 

komponovaného programu složeného z několika velkoprostorových „divadelních“ 

scén zaměřených na jednotlivé scény z významných válečných soubojů. Letové 

ukázky historických strojů bude doplňovat pozemní děj, ve kterém nadšenci v 

dobových uniformách předvedou, jak probíhaly bitvy v jednotlivých obdobích, ze 

kterých budou letadla. Návštěvníci se tak budou moci přenést časem od první 

světové války, přes souboje v Tichomoří v roce 1941 a evropskou frontu na konci 

druhé světové války až k bojům v Koreji a ve Vietnamu a je dost možné, že uvidí i 

budoucnost, kterou ještě na žádném leteckém dnu neviděli. V celém programu 

vystoupí řada historických letadel, z nichž mnohé se představí v české premiéře. 

Mezi nimi nebudou chybět takové legendy jako je Spitfire Mk.XVI, Messerschmitt Bf 

109, Jak-9 či zcela unikátní Curtiss P-40B, který jako jeden z mála přežil zdrcující 

útok na Pearl Harbor. Do Pardubic přiletí také dvoumotorový F-4F Phantom II 

proslavený v období vietnamské války, nebo bitevní Suchoj Su-25UBK. Pozvání 

přijala i posádka s legendárním vrtulníkem Bell-47G, všeobecně známým ze seriálu 

M.A.S.H.  Bohatý program Aviatické pouti složený z velkoprostorových představení 

doplní akrobatická vystoupení předních českých letců a tradiční velkoskupina letadel 

Trener. 

 

Doprava na Aviatickou pouť 



 

Aviatická pouť je jednou z největších akcí v Pardubickém kraji a každoročně do místa 

konání přiláká tisíce návštěvníků. V souvislosti s tím lze, nejen v okolí letiště, 

předpokládat při příjezdu dopravní zdržení. „Na Aviatickou pouť se návštěvníci 

mohou dostat jak automobily, tak prostředky hromadné dopravy. Pro návštěvníky s 

automobilem jsme samozřejmě zajistili dostatek parkovacích míst a po oba dny bude 

k parkování využita také uzavřená silnice v úseku nadjezd Paramo – Dražkovice. 

Přesto bych rád poprosil návštěvníky, aby, pokud to půjde, volili jiné formy dopravy 

na letiště než automobily. I když se společně s posílenými hlídkami dopravní policie 

budeme snažit vše zvládat, musíme počítat i s výrazně omezujícím faktorem jakým je 

dopravní propustnost pardubických komunikací,“ říká Josef Hadinec ze Sdružení 

Aviatické pouti. 

 

A jaké jiné možnosti mají návštěvníci Aviatické pouti? Po Pardubicích lze využít 

posílených spojů MHD a také zvláštní linky vedoucí z Třídy Míru přes Masarykovo 

náměstí a Hlavní nádraží na letiště. První spoj zvláštní linky bude odjíždět v 11.10 

minut a další budou následovat ve 20minutových intervalech. Obdobně bude zajištěn 

i odvoz návštěvníků v opačném směru. 

 

Pro spojení z celé republiky je výhodné využít četných spojů a služeb Českých drah, 

které navíc pro návštěvníky Aviatické pouti připravily slevy. V místě akce lze použít 

kyvadlovou dopravu pomocí historického motoráčku Pardubického spolku historie 

železniční dopravy, který zdarma a pohodlně doveze návštěvníky s platnou 

vstupenkou na Aviatickou pouť až do samotného centra dění na letišti. 



 

Samotný přístup návštěvníků do areálu letiště se již tradičně uskuteční hlavní bránou 

a částečně i bránou u dostihového závodiště. Na obou místech bude možné zakoupit 

jak vstupenky, tak i oblíbené katalogy. Navíc brána u dostihového závodiště bude 

letos premiérově otevřena pro návštěvníky i v pátek odpoledne, kdy budou moci 

diváci přijít na letiště a za snížené vstupné sledovat hlavní část příletů účinkujících 

letadel. 

 

Již se stalo tradicí, že Aviatické pouti se pravidelně zúčastňují také kluby vojenské 

historie a samozřejmě nebudou chybět ani letos. Jejich dominantní ukázkou bude 

rozsáhlé polní ležení Československé lidové armády s vojenskou technikou ze 

sedmdesátých a osmdesátých let. „Z dalších pozemních zajímavostí bych například 

vzpomenul setkání veteránistů, ukázky Armády ČR a Policie ČR, ale i kulturní 

vystoupení pro děti a dospělé. Na Aviatické pouti není zcela jistě pozemní program 

jen doplňkový, ale i samostatně by mohl být plnohodnotnou zajímavou akcí. Diváci si 

určitě přijdou na své jak ve vzduchu, tak na zemi. Navíc je potěšitelné, že proti 

hrozivě vyhlížejícím předpokladům již nejčerstvější předpovědi slibují sice chladnější, 

ale nedeštivé počasí, tak věřme, že to vyjde,“ říká Josef Hadinec z organizačního 

týmu AP. Kulturnímu programu je věnována samostatná tisková zpráva. 

Pro diváky je připraven program, který je během několika hodin provede historií 

letectví a dost možná je přiblíží i k budoucnosti, ale o tom se budou moci přesvědčit 

na vlastní oči již 2. a 3. června v Pardubicích. 

 

Aktuální informace a podrobnosti o programu lze získat na stránkách 

www.aviatickapout.cz 


