
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prezentace armády ČR 
Jas-39 Gripen 
Víceúčelový bojový letoun společnosti Saab/British Aerospace, jednomístný, jednomotorový středoplošník s jednoduchým deltakřídlem a plně stavitelným 
plovoucím předkřídlem. 
Aero L-159 Alca 
Jednomístný, jednomotorový lehký víceúčelový taktický bojový podzvukový letoun. 
Aero L-39 Albatros 
Všestranný lehký bitevní letoun určený pro základní, pokračovací i bojový letecký výcvik. 
Mil Mi-24 Hind  
Dvoumotorový bitevní a víceúčelový vrtulník určený pro přímou podporu pozemních jednotek, ničení tanků a obrněných cílů. 
W3-A Sokol 
Dvoumotorový středního víceúčelový vrtulníku polské výroby. 
 
Letové vystoupení a paravýsadek z různých výšek 
Antonov An-2 - (2x) 
L-60 Brigadýr (Doris) 
Z-37 Čmelák 
Výsadek parašutistů z několika typů letadel v různých výškách. 
 
Fly-In Aero, 3.setkání Pardubice 
Aero Ae-45S 
Československý dopravní celokovový dvoumotorový letoun, který se zejména v padesátých letech proslavil v mnoha zemích světa. 
Aero Ae-145S  
Upravená verze Ae-45 s výkonějším motorem Walter M-332 
Aero C-104) 
Dvoumístný cvičný, akrobatický dvouplošník s obdélníkovým, mírně šípovým křídlem.  
Bücker Bü-131 (typový doprovod) 
Školní, cvičný dvouplošník, prvotní výrobek německé firmy Bücker Flugzeugbau 
Aero L-29 Delfín 
Vojenský, proudový cvičný letoun, během 60. let standardním proudovým cvičným letounem států varšavské smlouvy.  
 
Třetí ročník setkání letounů značky Aero v zemi svého původu. Skupinové průlety, sólo vystoupení jednotlivých typů. 
 
Skupinové vystoupení Trenér (15x) 
Slétanost skupiny Follow me trio, 
Akrobatické  sólo J. Duras a R.Ponížil 
Zlín Z-126  
Zlín Z-226  
Zlín Z-326  
Zlín Z-526 
Jedinečné skupinové vystoupení letounů typové řady Zlín. Průlety tvořené formacemi, podbarveno akrobatickým vystoupením sólisty. 
 
Flying Bulls Aerobatic Team 
Zlín Z-50LX  - (4x) 
Originální skupinová slétanost a akrobacie světoznámé čtyřky. 
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8.00 h – otevření letiště veřejnosti 
8.00 h – 18.00 h - pozemní program 
8.00 h – 14.00 h – komerční a fotografické lety pro veřejnost 
14.00 h – 17.00 h - hlavní letový program 
17.30 h – 19.30 h - komerční a fotografické lety pro veřejnost 
20.00 h – uzavření letiště 



Letouny II.světové války (Sólová letová vystoupení a programové skupinové průlety.) 
North American P-51D Mustang 
Americký jednomístný dolnoplošný stíhací letoun dlouhého doletu. 
Jakovlev Jak-3 
Sovětský stíhací dolnoplošný letoun, považovaný za jeden z nejlepších stíhacích letounů II. sv.války. Poprvé na českém nebi v zimní kamufláži ! 
Lockheed P-38 Lightning 
Jednomístný dvoutrupý stíhací-bombardovací letoun s dvojitými ocasními plochami, považován za jeden z nejlepších spojeneckých bojových strojů 2. 
světové války. PREMIÉROVÉ VYSTOUPENÍ NA LETECKÉM DNI V ČR ! 
de Havilland DH-82 Tiger Moth 
Britský cvičný dvouplošník z let předválečných, válečných i poválečných. 
Jakovlev Jak-11 (Let C-11) 
Sovětský cvičný dvoumístný dolnoplošník, poválečně v licenční československé výrobě. Na AP 2009 v nové kamufláži ! 
 
Akrobacie 
Extra 300- František Pytlík 
Vrcholná akrobacie slovenského showpilota. 
Jakovlev Jak-55 - Uli Dembinski 
Přemožitel vlastního rekordu v počtu přemetů za jeden let- 333krát. 
Suchoj Su-31 - Martin Šonka 
Reprezentant ČR v letecké akrobacii v královské kategorii UNLIMITED. 
Extra 300RS - Peter Besenyei (pouze v sobotu) 
"Star" leteckých závodů série Red Bull Air Race, první muž, který proletěl hlavou dolů pod slavným Řetězovým mostem v srdci Budapešti. TIP PRO AP 
2009 !  
 
Repliky historických předválečných letounů 
Avia B.H.-1 Experimental 
První série úspěšné typové řady sportovního letounu B.H. (r.1920) 
Avia B.H.-5 
Celodřevěný dvoumístný cvičný sportovní a kurýrní letoun (r.1923) 
Průlety ve formacích a následná sólová vystoupení. 
 
Bezmotorové létání 
L-13AC Blaník (4x) 
Skupinové vystoupení větroňů akrobatické sólo Miloše Ramerta. 
S-1 Swift 
Bezmotorová akrobacie mistra ČR po vypnutí z aerovleku Z-226. 
 
Letouny z období I.světové války 
Sopwith Camel F.1 
Fokker Dr.1 
Simultánní letecký souboj historických replik legendárních letadel.     
 
Letecké průkopnictví 
Bleriot XI 
Replika typu letounu prvního českého aviatika Inž. Jana Kašpara.          
Romantické vystoupení s připomínkou starých časů. 
 
Obecné letectví 
R-44 Robinson  
Vystoupení lehkého užitkového vrtulníku. 
 
Dopravní letouny 
Provoz letiště pardubice 
V průběhu Aviatické pouti budou na letišti odbavovány charterové lety. Typy letounů na webové prezentaci letiště Pardubice. 
                    6.6. 11:20 / 12:20  B737-800 Travel Service 
                    7.6. 8:40 / 9:30  B737-300 AEROFLOT-NORD 
                    7.6. 11:00 / 12:00  B737-500 Sky Express 
                    7.6. 16:40 / 18:00  TU-204 Red Wings 
 
 
Charakter programu je pracovní, změna programu vyhrazena. Jednotlivá vystoupení budou kombinována programově a tématicky. 
Ilustrační náhledy budou doplněny. Aktualizace ze dne 27.5.2009 

Komplexní informace o AP na:  www.aviatickapout.cz         nebo         www.fly-in.aero 


