
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AEROSALON  a  STATIKA LETOUNŮ  - v pozemní části AP. 
Je statickou součástí letového programu. Komerční část je rozmístněním propojena s letouny, které jsou aktivní i v letovém programu. Samostatnou část 
tvoří statika armádních letadel. Do komerční části se lze přihlásit u pořadatele AP (viz kontakty). 
 
KOMERČNÍ AUTOSALON  - v pozemní části AP. 
Pro návštěvníky je ve spolupráci s prodejci automobilů připraven autosalon, který tvoří nosnou část pozemního programu AP. Na exkluzivní ploše se 
prezentují nejen klasické značky prodávané na českém trhu, ale i luxusní vozy. Nákladní auta mají vlastní plochu. Nechybí autopříslušenství. V průběhu 
našeho autosalonu můžete s vystavujícími prodejci uzavřít kupní smlouvu a stát se majitelem nového vozu. Do autosalonu se můžete přihlásit u pořadatele.  
 
VOJENSKÁ TECHNIKA  - v pozemní části AP. 
Na vyhrazeném prostoru je připravená pro naše návštěvníky armádní technika a technika soukromých sběratelů vojenských prostředků a techniky. 
K prohlédnutí i k osahání jsou zde bojové prostředky od ručních zbraní až po pásovou techniku s odborným výkladem personálu. 
K účasti se můžete přihlásit u pořadatele AP. 
 
LETECKÁ  ARCHEOLOGIE  - v pozemní části AP. 
Součástí Aviatické pouti je tématický blok věnovaný nálezům letecké techniky s období II. světové války a techniky před a po tomto období, která je 
historicky unikátní a pro návštevníky AP atraktivní podívanou na součásti originální techniky od motorových částí až po osobní věci pilotů. Dýchne zde na 
Vás nostalgie, vlastenectví a hrdinství lidí, kteří se obětovali ve válečném konfliktu. Poděkování patří leteckému nadšenci Honzovi Pohorelcovi.. 
 
MILITARI CAR MEET  - v pozemní části AP. 
Na Aviatické pouti se každoročně sjíždějí sběratelé a nadšenci do vojenských automobilů. Jejich udržované vozy jsou s dobovým příslušenstvím 
a uniformovanou posádkou jsou k dispozici pro návštěvníky AP, kteří tady mají možnost prodiskutovat všechna úskalí tohoto náročného koníčka. Současně 
probíhá vzájemná burza náhradních dílů. K účasti se můžete přihlásit u pořadatele AP. 
 
SETKÁNÍ AUTOVETERÁNŮ  - v pozemní části AP. 
Spoluprací s panem Moučkou od roku 1994 vznikla tradice účasti starých automobilů nebo jejich replik na naší Aviatické pouti. Od roku 2007 se této 
spolupráce ujal Veterán Club Pardubice, díky jemu se na ploše pardubického letiště objevily desítky krásných veteránů. Návštěvníkům pro nadcházející AP 
můžeme slíbit rozšíření značek i jejich množství. Poděkování patří Veteran Club Pardubice a In Memoriam panu Moučkovi. 
K účasti se můžete přihlásit u pořadatele AP. 
 
MOTOSETKÁNÍ  - v pozemní části AP. 
V roce 1998 jsme zkusili vytvořit při autosalonu i motosraz. Výsledkem byla účast 300 motorek a velký ohlas. Letos se pokusíme tento programový blok 
vyzdvihnout na náš standart pozemního programu tak jako u ostatního odvětví. 
Poděkování patří členům MOTOKLUBU JIRY za spolupráci. Přihlášení na:  www.MOTOKLUB-JIRY.IC.cz. 
 
DĚTSKÝ DEN S AP A ČESKÝM ROZHLASEM A NADACÍ NROS  - v pozemní části AP. 
Dlouhodobou spoluprací s Českým rozhlasem Pardubice vznikl projekt atrakcí a soutěží, jenž v průběhu Aviatické pouti zpříjemňuje pobyt našim dětem. 
Profesionálové rozhlasového týmu dokáží na pardubickém letišti rozproudit dětské emoce a dospěláckou hravost. Letošní rok je ve znamení spolupráce 
s nadací NROS a projektem POMOZTE DĚTEM! Přijďte si hrát !! 
 
KULTURNÍ PROGRAM  - v pozemní části AP. 
Po celou dobu Aviatické pouti je na ploše pro naše návštěvníky připraven kulturní program, sestavený v základu z živé i reprodukované hudební produkce 
a doprovodných akcí. Účelem je proložit celodenní program na pardubickém letišti nezávislou poslechovou produkcí a vyplnit nutné programové mezery. 
Některá tématická letová vystoupení jsou i účelně hudební produkcí podbarvena pro celkový prožitek návštěvníka. 
 
VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ TRHY - v pozemní části AP. 
Co by to bylo za akci, kdyby právě u nás chyběli stánky s občerstvením, stánky s drobnostmi, ale především stánky modelářskými a leteckými věcmi. 
Najdou si i kuriozitky - proč ne, vždyť u nás strávíte i celý víkend. 
 
??? - MÁTE NÁPAD? - rádi pro naše návštěvníky rozšíříme pozemní program Aviatické pouti o další prvek. Pokud máte zajímavou techniku, 
bezproblémové jednání a chuť jí s námi do toho ... 
S nápadem a k účasti se můžete přihlásit u pořadatele AP 

AVIATICKÁ POUŤ 2009,  TŘETÍ ROČNÍK AERO FLY-IN PARDUBICE,  6.6. a 7.6.2008 letiště Pardubice 
 

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 



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

Pro inspiraci vybíráme z techniky, kterou v prostoru pozemního programu AP 2009 mimo jiné uvidíte: 
 
Svoboda OT64 hasičský speciál Mladá Boleslav 
Klub vojenské historie 276th SQDN RAF,o.s. uniformovaný tábor RAF Praha 
RC TRUCKÉŘI RC modely trucků rádiem řízené v měř.1:14 Pardubice 
Jindřich Kinski Jeep Willys Přelouč 
VVC Březník Jeep Willys Březník 
VVC Březník Tatra 805 (vysoká skříň) Březník 
VVC Březník Jeep Březník 
VVC Březník Tatra 138 4x4 Březník 
VVC Březník ARO M461 Březník 
VVC Březník UAZ 469 modrý letištní  Březník 
VVC Březník bojový trabant Březník 
Bohumír Čáp, 5xmistr ČR, mistr Evropy Avia trial speciál Přelouč 
Bohumír Čáp, 5xmistr ČR, mistr Evropy ZIL 157 Přelouč 
Napa Truck Tatra 813 trial speciál Pardubice 
VÚ Pardubice Tatra 815 (AČR) Pardubice 
VÚ Pardubice Land Rover (AČR) Pardubice 
VÚ Pardubice Praga V3S (AČR) Pardubice 
VÚ Pardubice Pojízdná houfnice Dana (AČR) Pardubice 
MOTOKLUB-JIRY organizovaný motosraz  Černá za Bory 
Letecký archiv vykopávky letecké válečné techniky Čepí 
Velorex club Pardubice tříkolky Velorex Pardubice 
Velorex club Pardubice motocykly ČZ a Jawa  Pardubice 
Velorex club Pardubice sidecar Velorex  Pardubice 
Velorex club Pardubice Škoda Octavia  Pardubice 
Velorex club Pardubice Škoda Minor Pardubice 
Velorex club Pardubice hasičský speciál Praga RN Pardubice 
Road Motor Media "ameriky" Dražkovice 
Klubu vojenské historie ČSLA PLDVK (ještěrka)  Kolín 
Klubu vojenské historie ČSLA Výstava výzbroje a výstroje z doby ČSLA  Kolín 
VCC Kolín has. speciál pro Luftwaffe , Mercedes -Benz r.1943  Kolín 
SDH ŽIVANICE has.automobil ROBUR  LO 3000 Fr 3 – M/K r.v.1974   Živanice 
SDH ŽIVANICE has.stříkačka SMEKAL Slatiňany r.v.1936 Živanice 
SDH Trnová veteran hasič Mercedes Benz z r.1940 Pardubice 
GFI Czech and Slovak Republics historický autobus Škoda 706 RTO Hradec Králové 
Jiří Lacina UAZ 452A sanita r.v. 1978 Chrudim 
Airsoft military klub Pardubice 212. Sturmtrupp Pardubice 
Airsoft a military klub Ostřešany 20th Divizion Special Forces Group Ostřešany 
SDH Rosice n.L. hasičský speciál Praga RN Rosice nad Labem 
Hummer Club Hummer H2, Hummer H3X, Hummer H3T Praha 
Rafani Offroadmaraton - speciál Čistá u Litomyšle 
Petr Seidl GAZ  
KVH Pardubice Dobový vojenský tábor z 2. sv. války Pardubice 
KVH Pardubice Praga RN Pardubice 
KVH Pardubice Dodge WC52 Pardubice 
KVH Pardubice Dodge WC57 Pardubice 
KVH Pardubice Jeep Willis Pardubice 
KVH Pardubice moto Pardubice 
Hasičský sbor Pardubice hasičská technika Pardubice 
 
 
Charakter programu je pracovní, změna programu vyhrazena. Jednotlivá vystoupení budou kombinována programově a tématicky. 
Aktualizace ze dne  31.5.2009. 
 
 
 
 
 



 


