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První červnový víkend bude v rámci 23. Aviatické 
pouti nad Pardubicemi k vidění letoun Lockheed P-38 
Lightning. Tento stroj historicky spjat nejméně se dvěma 
slavnými jmény. Prvním z nich je francouzský spisovatel 
a letec Antoine de Saint-Exupéry, který v průběhu 
II. světové války operačně létal tyto letouny u 23. fotografické 
perutě 5. průzkumné skupiny v exilové Aarmée de l‘air. Dne 
31. července 1944 odstartoval ze základny na Korsice  
k průzkumnému letu nad jižní Francii odkud se již nevrátil. 
Trosky jeho letadla byly nalezeny na dně Středozemního 
moře až roku 2000, přesto se příčinu pádu stroje dodnes 
nepodařilo objasnit a případ patří k největším výzvám 
leteckých historiků a archeologů jakož i milovníků Exupéryho 
tvorby i jeho samotného jako lidské bytosti. 
 Na druhé straně planety se útok formace lightningů stal osudným pro admirála Isoroku Yamamota, 
obávaného velitele úderu na Pearl Harbor i celého císařského námořnictva. V rámci operace nazvané Vengeance 
zaútočilo dne 18. dubna 1943 osmnáct strojů P-38G 339. perutě 347. stíhací skupiny USAF na bombardér Mitsubishi 

G4M Betty, doprovázený stíhačkami A6M2 Zero, ve kterém se Yamamoto 
přesouval na inspekci japonských jednotek dislokovaných na Šalamounových 
ostrovech a Nové Guinee. Tělo admirála bylo nalezeno v troskách jeho letadla 
následující den v džungli ostrova Bougainville.
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Foto: Saint Exupéry v kabině průzkumného Lightningu F5 při provádění 
důležitých úkonů, tzv. Cockpit Drillu.

Do ParDubic míří letaDlo slavných

Foto: Lockheed P-38L ze sbírky The Flying Bulls v Salzburgu, který vystoupí na 23. Aviatické pouti. Za řízením 
bude zkušený letec Raimund Riedmann, jehož umění mohli návštěvníci v Pardubicích obdivovat v roce 2011, 
kdy zde předváděl famózní čtyřmotorový dopravní letoun Douglas DC-6. Práci tomuto muži závidí snad 
všichni piloti na světěbudoucí, současní i bývalí. Sedlá totiž všechny stroje ze sbírky Flying Bulls a tak není 
výjimkou, že během jediného dne usedne za řízení stíhačky z druhé světové války, cvičného proudového Alpha 
Jetu akrobatického speciálu a ultramoderního bizjetu Dassault Falcon 900.


