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ÚVODNÍK
Tento měsíc vypouštíme do světa Royal 

Class Spitfiru Mk.IX a zároveň otevíráme 
objednávkové okno pro limitku NAŠI SE VRACEJÍ, 
rovněž postavenou na výliscích čtvrtkového 
Spitfira a i dalším obsahem částečně shodnou 
s Royal Classem. To není zrovna nejšťastnější, 
na druhou stranu pro obě tyto stavebnice platí 
jiné obchodní podmínky a pro jejich prodej 
jsou použity jiné prodejní postupy, takže škody 
způsobené touto termínovou kolizí budou, jak 
doufám, malé. Významným faktem rovněž je, 
že NAŠI SE VRACEJÍ je výsostně československou 
záležitostí, a proto očekáváme výrazně 
dominantní prodej právě na domácím trhu. 

Co můžete od obou modelů očekávat? Royal 
Class jsme postavili na příběhu přepravy 
pivních sudů na normandská letiště krátce 
po invazi v létě roku 1944. Příběh sám má 
sice trochu propagandistický nádech, ale 
je hezký, chytlavý, populární a modeláři si  
o jeho modelové ztvárnění říkají. O to více nás 
překvapilo, jak nedostatečně jsou markingy 
strojů, pivo údajně do Normandie přepravujících, 
zdokumentovány. Vše nasvědčuje tomu, že stroje 
byly fotografovány pro propagandistické účely 
tak, aby nebyly vidět kódy jednotek ani sériová 
čísla. Dobrat se tak k nějakému konkrétnímu 
doloženému markingu je téměř nemožné, přesto 
jsme udělali, co bylo v našich silách, a dva 
pivní markingy vám ve stavebnici nabízíme. 
Dva z celkem čtrnácti nabízených a dovolím si 
podotknout, že těch zbývajících dvanáct vám 
bezpečně zamotá hlavu při výběru konkrétního 
zbarvení pro vaše modely. Ze stavebnice bude 
možné postavit pouhé dva, volba tedy bude 
těžká, už jen proto, že možné verze Spitfiru 
Mk.IX, pro které jsou ve stavebnici k dispozici 
díly, jsou tři. Raná verze C, tedy F Mk.IXc, pozdní 
verze C, tedy LF/HF Mk.IXc, a Mk.IXe. I tady 
existovalo rané a pozdní provedení, v tomto 
případě ale věc nekomplikujeme a nabízíme 
stroje v pozdějším, de facto definitivním 
provedení této verze. K pivním markingům 
se vztahuje i bonus této stavebnice, kterou je 
pivní sklenice. Ta bude mít i další význam, kdo  
s touto sklenicí přijde k našemu stánku na letošním 
ModellBrnu, natočíme mu do ní pivo zdarma. 
Bude během této akce sloužit jako bezedná 
sklínka. Domů si pak můžete koupit i naše pivo 
Mark IX v lahvích, které pro nás bude stáčet 
pivovar Bernard.  Bohužel, tato pivní nabídka 
bude platná pouze na ModellBrnu 22. června, 
a později na E-dayi, na dni otevřených dveří 
Eduardu, který plánujeme na zatím ne přesně 
určený termín někdy kolem Vánoc a možná  
i v Plzni na PilsenKitu. Ony slavné pivní sudy jsou 
ve stavebnici mezi Brassinovými detaily, zavěšují 
se na plastové závěsníky doplněné leptem. Další 
Brassiny ve stavebnici jsou kolečka, celkem v 3 
sadách, a přídavné nádrže. Kromě Brassinů je 
stavebnice vybavena leptanými doplňky pro 
nabízené vývojové verze a jako dalším bonusem 
pak dvěma sadami leptaných vztlakových 
klapek. 

V krabici Royal Classu najdete také pytlík  
s pivním táckem, samolepku a hrací kartu pro 
vylepení samolepek. Pivních tácků je celkem 
14 typů, další možností, jak je získat, je nákup 
v našem webovém obchodě. Za každých 
zaplacených 200 Kč dostanete jeden tácek  
a samolepku. Pokud se vám podaří vylepit 
všechny pozice na hrací kartě samolepkami, 
dostanete od nás za hrací kartu slevový kupón 
pro další nákup. Přesná pravidla najdete na 
www.eduard.com/beer-game.

Druhý model na bázi Spitfiru, limitka NAŠI 
SE VRACEJÍ,  je velmi specifickou záležitostí 

se spoustou unikátních momentů  
a detailů. V první řadě jde o 
způsob prodeje. Model bude možné 
koupit pouze na našem e-shopu 
Eduard, a to pouze od 1.do 30. 
června 2013. Prodané modely 
posléze budou hromadně odeslány 
zákazníkům 13. srpna 2013. 13. 
srpen je výročním dnem návratu 
československých perutí operujících 
v rámci RAF do Československa po 
skončení 2. světové války. Součástí 
modelu bude obálka s poštovní 
známkou, vydanou ve spolupráci 
s Českou poštou u příležitosti 
vydání a odeslání modelu NAŠI SE 
VRACEJÍ. Známka na obálce bude orazítkovaná 
příležitostným poštovním razítkem. Model 
sám je koncipován podobně jako Royal Class, 
obsahuje dvě kompletní stavebnice s díly pro 
verze F.Mk.IXc, LF/HF.Mk.IXc a Mk.IXe, přičemž 
křídlo Mk.IXe je ve stavebnici dvakrát. Leptaná 
sada je pro základní vybavení modelu, klapky, 
na rozdíl od Royal Classu, nejsou obsaženy. 
Rovněž tak nejsou pochopitelně obsaženy 
pivní sudy, model obsahuje sadu brassinových 
kol a přídavných nádrží, obdobnou jako  
u Royal Classu. Modelářsky silným momentem 
je nabídka obtiskových verzí. Obtiskové 
aršíky, vytištěné Cartografem, nabízejí obtisky 
pro celkem 38 Spitfirů Mk.IX různých verzí. 
Dominantní část pochopitelně představují stroje 
používané u československých perutí RAF, stroje 
československých pilotů sloužících v RAF v době 
druhé světové války a stroje poválečného 
československého letectva. Výběr je ale rozšířen 
i o další stroje, původně sloužící v československém 
letectvu, později ale předané nebo prodané 
dalším uživatelům, například izraelskému nebo 
barmskému letectvu. Návod na zbarvení má 
pak jisté atributy historické publikace. Výběr 
kamufláží, splétání historických souvislostí  
a samotnou publikaci jsme opřeli o spolupráci  
s publicistou a odborníkem na Spitfiry Zdeňkem 
Hurtem. Model nabízíme standardně zabalený 
v krabici a tu navíc ve stylovém výstrojním pytli 
RAF, dostupná ovšem bude i varianta bez pytle. 
Důvodem je poměrně vysoká cena pytle, jež by 
výrazně zvýšila už tak dost vysokou cenu modelu, 

která ovšem v podobě, jakou jsem vám právě 
popsal, bude stejná, jako je cena Royal Classu. 
Bude to několik typů triček a polokošil, skleněné 
hranoly s prostorovým obrázkem Spitfiru  
a podobné produkty, které vesměs najdete na 
našem e-shopu Eduard. 

Naše červnová nabídka nesestává 
pochopitelně pouze z těchto dvou stavebnic, 
jakkoli obě jsou význačnými vydavatelskými 
počiny, a jakkoli se i brassinová nabídka točí 
opět především kolem doplňků pro Spitfire 
Mk.IX. V leptech už je tomu jinak, přičemž 
červnové nabídce dominují sady konstruované 
pro čtvrtkového F-4B/N Phantom II od Academy. 

Dámy a pánové, přeji vám příjemné čtení 
našeho infa, hezké těšení na NAŠI SE VRACEJÍ 
a já i moji spolupracovníci se budeme těšit na 
setkání s vámi na ModellBrnu 22. června. 

PS: Všem, které postihly povodně, přejeme 
mnoho sil!

Buď kit!

Vladimír Šulc

AHA... 
ONI ŘÍKALI, 
ŽE JE TA  

SKLENIČKA  
BEZEDNÁ!
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BFC

Ohromující novinka! 
Bunny Fighter stále existuje!
Z dosud nejasného zdroje jsme získali fotografie údajně po-
řízené v květnu 2013, zachycující MiG-21BFC na neznámé 
evropské základně. Pplk v.v. Eduard Kleinkönnig potvrdil, že 
zcela jistě jde o stroj, se kterým v létě 2011 absolvoval konflikt 
války o mrkev a který zanechal ve střední Africe poté, co ji 
narychlo opustil.

Zatím nevíme o poloze letounu více, ale budeme pátrat dál  
a informovat vás!                                                           JanZ

Doporučujeme článek z Infa Eduard 11/2012 popisující osudy 
Eduarda Kleinkönniga a jeho MiG-21BFC zde: http://www.eduard.
com/store/out/media/InfoEduard/archive/2012/info-eduard-
-2012-11CZ.pdf
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MODELY
Overtrees jsou levnou možností jak získat kompletní plastové rámečky 
modelu Spitfire Mk.IXc late version a využít tak širokou nabídku obtisků 
stavebnic Eduard v edicích ProfiPACK, Limited Edition a Royal Class, 
nebo obtisků aftermarketové produkce. Overtrees jsou vydávány jen 
příležitostně na omezenou dobu a jsou k dispozici pouze na E-shopu 
Eduard. Overtrees obsahují pouze plastové díly, neobsahují fotolepty, 
masku, obtisky a stavební návod. 

K těmto sadám plastových výlisků doporučujeme fotolept  
pod katalogovým číslem 8281-lept, 8282-LEPT, 8283-LEPT.

8289X 
Spitfire Mk.IXc late version 
overtrees
1/48

8292X 
Spitfire Mk.IXc early version
1/48

8293X 
Spitfire Mk.IXe
1/48
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MODELY

Spitfire Mk.IX  
Royal Class 1/48 
Cat.No. R0008

Exkluzivní vydání Spitfiru Mk.IX v edici Royal Class.
Stavebnice obsahuje plastové díly pro dva modely s možností tří 
variant Spitfiru Mk.IX (IXc raná, IXc pozdní a IXe, přičemž sestava 
dovoluje postavení dvou různých variant, např. pozdní IXc, Mk.IXe).

tři druhy křídla (F Mk.IXc, LF/HF Mk.IXc, Mk.IXe)
14 pestrých a zajímavých markingů
fotoleptané přistávací klapky (2 sady)
brassinové doplňky 
(kola, pivní sudy, přídavná nádrž)
pivní sklenice pro pivo Eduard „Mark IX“
obtisky Cartograf (markingové), 
obtisky Eduard (popisky)

KOUPIT  Spitfire Mk.IX  1/48 Royal Class
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MODELY

F Mk.IXc, MH358, S/L James E. Storrar, velitel No. 65 
Squadrony, základna Kingsnorth, září 1943

Mk.IXe, W/Cdr J. E. Johnson, velitel No. 144 Wingu, červen 1944LF Mk.IXe, No. 132 Squadron, 1944

Mk.IXc, Maj. Garth Jared, velitel 309th FS / 31st FG 
USAAF, základny Pomigliano / Castel Volturno, Itálie, 
přelom 1943/ 1944

LF Mk.IXc, princ Emanuel Galicin, No. 72 Squadron 
RAF, letiště Ramatuelle, Francie, podzim, 1944

LF Mk.IXc, MJ628, W/Cdr Daniel le Roy du Vivier, 
velitel No. 324 Fighter Wingu,  Itálie, květen 1944

LF Mk.IXe, NH432, F/O Max A. Collet, No. 485 
Squadron, letiště Maldegem, Belgie, konec 1944

Mk.IXe, PV181, W/Cdr Rolf Arne Berg, velitel No. 132 
Wingu, základna Twente, Nizozemí, přelom 1944 – 1945

F Mk.IXc, EN526, W/Cdr A. Gabszewicz, velitel 
Northolt Wingu, základna Northolt, léto 1943

LF Mk.IXc, MH779, No. 453 Squadron, 
letiště Ford, červen 1944

F Mk. IXc, EN398, F/O Ian Keltie, No. 402 
Squadron, základna Kenley, březen 1943

HF Mk.IXe, Jean-Marie Accart, velitel No. 345 Squadrony, 
základna Deanland, září, 1944

LF Mk.IXe, maj. Vasilij A. Macijevič, velitel 26. GIAP, Lenin-
gradská oblast, květen 1945

LF Mk.IXe, SL632, 101st Tayeset, Izraelské letectvo, konec roku 1949
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MODELY

ProfiPACK 1/48 
Cat.No. 8264

MODELY

obsah a bonusy

brassinové doplňky

Spitfire Mk.IX Royal Class 1/48 

přídavná nádrž (2 ks)
kola hlavního podvozku 
(3 páry v libovolné kombinaci vzorku 
pneumatiky /hladké a se vzorkem/
a disků /4 a 5 paprskových/)
pivní sudy (2 ks)

pivní sklenice fotolepty

2 kusy

přistávací klapky
19 cm
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MODELY

Doprovodné produkty
Spitfire Mk.IX Royal Class 1/48 

maska

obtisky

TRR0008-02
POLOKOŠILE
Polokošile s výšivkou motivu 
Spitfire Mk.IX s podvěšenými 
pivními sudy.
Barva polokošile - antracit. 

KOUPIT  Spitfire Mk.IX  1/48 Royal Class

KOUPIT  na e-shop Eduard
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648108 
Spitfire drop tank

1/48  Eduard

648109 
Spitfire 500lb bomb set  
1/48  Eduard

Odhazovatelná podtrupová přídavná 
nádrž doutníkovitého tvaru pro Spitfire.

Detailní set 500 librové pumy se závěsníkem pro pozd-
ní varianty Spitfirů. Model samotné pumy se skládá ze 
samostatného těla, zádi a fotoleptaných pojistek.

Detailní podtrupová přídavná nádrž v ploché variantě,  
o objemu 90 galonů, používaná u pozdních variant Spitfirů.

648116
Spitfire 90gal slipper tank 

1/48  Eduard

KOUPIT Spitfire drop tank  1/48

KOUPIT Spitfire 90gal slipper tank 1/48 

KOUPIT Spitfire 500lb bomb set 1/48 
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BRASSIN

648107 
AIM-54C Phoenix   
1/48    

648115
Spitfire wheels - 4 spoke  

1/48   Eduard

KOUPIT  Spitfire wheels - 4 spoke  1/48

KOUPIT AIM-54C Phoenix  1/72

Detailní kola hlavního pod-
vozku pro Spitfire 1/48 od 
Eduardu ve variantě se 4 pa-
prskovými disky a hladkým 
povrchem pneumatiky. 
Každé kolo se skládá z pneu-
matiky s vnitřním diskem (brz-
dovým kotoučem) a samostat-
ným vnějším diskem.

Americká, radarem naváděná raketa určení 
vzduch-vzduch.
Každá ze 4 raket v sadě se skládá ze dvou dílů 
– těla rakety s křidélky a samostatné zádě.
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 VÝBĚR MĚSÍCEFOTOLEPTY

P-51K gun bay   1/32  Tamiya (32778)

P-51K interior S.A.  1/32   Tamiya  (32776)

P-51K exterior  1/32  Tamiya  (32327)
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FOTOLEPTY

He 111H-6 interior S.A.  1/32  Revell  (32766)

P-61A/B engine  1/32   Hobby Boss  (32341)

He 111H-6 exterior   1/32  Revell  (32331)
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FOTOLEPTY
F-4B airbrakes   1/48   Academy  (48779)

F-4B interior S.A.   1/48   Academy  (49644)

F-4B seatbelts   1/48   Academy ( 49605)
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FOTOLEPTY
Prince of Wales  1/350   Tamiya  (53079)

Prince of Wales cranes and railings  1/350  Tamiya  (53089) Prince of Wales lifeboats  1/350  Tamiya (53092)
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48767  MiG-21F-13 exterior  (BIG4987)

(BIG3579)

72554  Sunderland Mk.I maintenance platforms  (BIG7281)

72551  Sunderland Mk.I bomb racks (BIG7281)

BIG3579  PLANTS III. Tropic and Subtropic  1/35

BIG4987 MiG-21F-13  1/48  Trumpeter

BIG7281  SUNDERLAND Mk.I  1/72  Italeri

Všechny popsané sady jsou dostupné samostatně, ovšem  
s každou kolekcí BIG ED ušetříte až 30%.

BIG3579  PLANTS III. Tropic and Subtropic  1/35

BIG4987 MiG-21F-13  1/48  Trumpeter

36206    Leaves Palm Washington Filifera colour

36210  Leaves Palm Cocos Nucifera colour

36207   Leaves Palm Howea Belmoreana colour

48767  MiG-21F-13 exterior 48768  MiG-21F-13 accessories 48769  MiG-21F-13 undercarriage

49621   MiG-21F-13 S.A. EX387  MiG-21F-13

BIG7281  SUNDERLAND Mk.I  1/72  Italeri

72552  Sunderland Mk.I surface panels72554  Sunderland Mk.I maintenance platforms 73472  Sunderland Mk.I interior S.A.

CX343  Sunderland

72551  Sunderland Mk.I bomb racks 72553  Sunderland Mk.I exterior
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NOVINKYČERVEN 2013
MODELY
R0008     Spitfire Mk.IX             1/48     Royal Class

OVERTRESS
8292X     Spitfire Mk.IXc  early version            1/48     Eduard
8289X     Spitfire Mk.IXc  late version            1/48     Eduard 8293X     Spitfire Mk.IXe                              1/48     Eduard

LEPTY                                
32327      P-51K exterior 1/32      Tamiya
32331      He 111H-6 exterior 1/32      Revell
32335      Ju 87R exterior 1/32      Trumpeter
32341      P-61A/B engine 1/32      Hobby Boss
32749      Ju 87R interior S.A. 1/32      Trumpeter
32766      He 111H-6 interior S.A. 1/32      Revell
32768      Ju 87R seatbelts 1/32      Trumpeter
32770      P-61 seatbelts 1/32      Hobby Boss
32773      Seatbelts Luftwaffe WWII Fighter FABRIC 1/32
32776      P-51K interior S.A. 1/32      Tamiya
32778      P-51K gun bay  1/32      Tamiya
48773      F-4B exterior 1/48      Academy
48776      P-40E/K landing flaps 1/48      Italeri
48779      F-4B airbrakes 1/48      Academy
48780      Bf 109E-4/E-7 1/48      Eduard
49605      F-4B seatbelts 1/48      Academy
49631      Sea Hurricane S.A. 1/48      Italeri
49644      F-4B interior S.A. 1/48      Academy
49652      P-40E/K S.A. 1/48      Italeri
53079      Prince of Wales  1/350 1/350    Tamiya
53089      Prince of Wales crans and railings   1/350    Tamiya
53092      Prince of Wales lifeboats  1/350 1/350    Tamiya
73480      Vampire T.11 1/72      Airfix
8281-LEPT  Spitfire Mk.IXc late  version 1/48      overtrees (lept)
8282-LEPT  Spitfire Mk.IXc early version     1/48      overtrees (lept) 
 
8283-LEPT  Spitfire Mk.IXe 1/48      overtrees (lept)
  

ZOOMY
33117      P-51K interior S.A.  1/32 1/32      Tamiya
33121      He 111H-6 interior S.A.  1/32 1/32      Revell
33124      Ju 87R interior S.A.  1/32 1/32      Trumpeter
FE631      Sea Hurricane S.A. 1/48      Italeri
FE644      F-4B interior S.A. 1/48      Academy
FE652      P-40E/K interior S.A. 1/48      Italeri

MASKY
EX389       Nesher/Dagger  1/48 1/48       Italeri
EX390       Spitfire PR.XIX  1/48 1/48       Airfix
EX391       Merlin HC.3  1/48 1/48       Airfix
EX395       Jaguar GR.1/GR.3  1/48 1/48       Heller
EX398       P-40E/K  1/48 1/48       Italeri
JX150       He 111H-6  1/32 1/32       Revell
JX152       Lynx HAS.3  1/32 1/32       Revell
JX154       Ju 87R  1/32 1/32       Trumpeter
JX156       P-51K  1/32 1/32       Tamiya

BIG ED
BIG3579       PLANTS III. Tropical and Subtropical   1/35
 
BIG4987       MiG-21F-13 1/48        Trumpeter
BIG7281       SUNDERLAND Mk.I 1/72        Italeri

BRASSIN
648107        AIM-54C Phoenix 1/48
 
648108        Spitfire drop tank 1/48        Eduard
648109        Spitfire 500lb bomb set 1/48        Eduard
648115        Spitfire wheels - 4 spoke 1/48        Eduard
648116        Spitfire 90gal slipper tank 1/48        Eduard
 

GLOSÁŘ J&T
NO TO JE HROZNÝ! 
VŽDYŤ TAM NENÍ 
ANI JEDEN ČECH!

NO TO JE HROZNÝ! 
SAMEJ ČECH, KDO 

SE V TOM MÁ  
VYZNAT?!

KOUPIT na e-shop Eduard
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HISTORIE

Aktuální článek rubriky „Historie“ 
je ukázkou z publikace Naši se 
vracejí, Spitfiry Mk.IX českoslo-
venských pilotů od Zdeňka Hur-
ta. Je koncipována jako historický  
a obrazový průvodce zbarvením  
a označováním a bude součás-
tí stejnojmenné limitované edice 
Spitfiru Mk.IX 1/48 od Eduardu, 
kat. č. 1181. Stavebnice je navrže-
na vy stylu Dual Combo.
Publikace popisuje historii spojení 
Spitfirů Mk.IX a československých 
pilotů RAF. Sleduje jej od počátků 
v roce 1942, přes působení Čecho-
slováků na Spitfirech Mk.IX u brit-

ských squadron, nasazení typu u 
čs. squadron, období před invazí, 
hony na V-1, akce nad kontinen-
tem, konec války a návrat do osvo-
bozené vlasti, následnou službu 
Spitfirů v Československu, jejich 
prodej do Izraele. Osudy vybra-
ných pilotů jsou sledovány přes 
těžká totalitní léta do současnosti. 
Časová osa éry Spitfirů ve spojení 
s československými piloty je do-
plňována medailony aktérů, de-
tailními popisy vybraných strojů a 
jejich markingů a někdy až neuvě-
řitelnými historickými a osudový-
mi souvislostmi. 

Publikace Naši se vracejí tak dává 
ucelený a v mnohém objevný 
přehled nejen o téměř čtyř desít-
kách strojů prezentovaných limi-
tovanou edicí stavebnice, ale také  
o spojení našich letců s vrcholnou 
válečnou verzí jedné z nejslavněj-
ších stíhaček druhé světové války. 
Text je doplněn 100+ fotografiemi 
a 38 profily popisovaných Spitfirů.

JZ

Zdeněk Hurt

Tomáš Vybíral z roce 1943, 
jako velitel No. 312 Squadrony, 
v kabině Spitfiru Mk.Vc
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HISTORIE

Tomáš Vybíral DSO, DFC
* 29. 9. 1911 
† 21. 2. 1981

Narodil se v Moravském Písku. Po složení 
maturity a vojenské prezenční službě, kdy 
absolvoval Školu důstojníků letectva v záloze 
jako letecký pozorovatel, studoval v letech 
1934 –1936 na Vojenské akademii. Zprvu 
sloužil jako pozorovatel u LP 3 na Slovensku, 
ale záhy prošel stíhacím kursem a od února 
1937 trávil službu stíhače u 39. letky v bra-
tislavských Vajnorech a u 34. letky LP 4 na 
stíhačkách Avia B-534. Jako pobočník veli-
tele III/4. perutě se začátkem osmatřicátého 
se s jednotkou stěhuje na letiště Praha-Kbely  
a účastní se obou mobilizací.
Po okupaci přešel do Polska a koncem čer-
vence 1939 odplul lodí Castelholm do Fran-
cie. Je přijat do řad francouzského letectva  
a 10. ledna 1940 se ocitá ve stíhacím výcvi-
ku u CIC v Chartres. Přeškoluje se zde na stí-
hačky Curtiss 75 Hawk, na něž odchází 11. 
května, již v hodnosti npor. let., operačně létat 
k frontovému útvaru Groupe de Chasse 1/5, 
slavné peruti „čápů“. Během intenzivního na-
sazení proti Luftwaffe se Lieutenant Vybíral, 
mezi 13. květnem a 10. červnem, podílel na 
zničení sedmi strojů nepřítele, což mu násled-

ně vyneslo Croix de Guerre s třemi palmami  
a dvěmi stříbrnými hvězdami a také Řád 
čestné legie (Légion d´ Honneur – Chevalier).  
S pádem fronty ustoupil 20. června s jednot-
kou vzduchem do Alžírska. 
V Británii vstoupil Vybíral k RAF Vounteer 
Reserve jako Pilot Officer a 5. září 1940 
se ocitl na základně RAF Duxford coby za-
kládající člen No. 312 čs. stíhací squadrony. 
Jeho létání na Hurricanech Mk.I a IIb zahrnuje 
od bitvy o Británii, přes hlídky konvojů také 
ofenzivní akce nad severní Francii v průběhu 
června a července 194, kdy ze zúčastnil 28 
operací. Koncem roku 1941 přebírá velení B 
flightu. Od jara 1942 vzlétá se Spitfiry Mk.Vb 
k sweepům nad okupovanou Francii. Po ope-
račním odpočinku jej v listopadu 1942 čeká 
druhé bojové nasazení. Na Nový rok 1943 
se ujímá velení No. 312 Sqdn. a povede ji po 
deset měsíců. Dne 1. února 1944 dorazil do 
Ibsley, aby převzal po F. Doležalovi velení No. 
134 airfieldu. Ten se skládal ze všech tří čs. 
perutí a zároveň probíhalo jejich přezbrojení 
na Spitfiry LF Mk.IXc. W/Cdr. Vybíral je jako 
létající velitel wingu tím, kdo své jednotky vodí 
na doprovodné mise taktických bombardérů 
i samostatné střemhlavé pumové útoky nad 
základny létacích pum V-1 v severní Francii, 
a rovněž tím, kdo wingu velí na základnách 

Appledram a Tangmere v době intenzivního 
hlídkování nad invazními plážemi v Norman-
dii. Po převedení čs. wingu pod ADGB násle-
duje podpora výsadkové operace Market 
Garden v Nizozemí a s příchodem podzimu 
plné zapojení do doprovodů bombardovacích 
svazů RAF nad Nizozemí a samotné Německo. 
Tomáš Vybíral předává 15. listopadu 1944 
velení útvaru Jaroslavu Hlaďovi a třetí ope-
rační turnus končí úctyhodným počtem 654 
hodin, což zahrnuje vykonání 194 ofenzivních 
letů. 
Po štábních stážích je určen, aby vedl přelet 
druhé 12členné skupiny nových Spitfirů LF 
Mk.IXe z dodávky pro čs.letectvo. Dne 24. 
srpna 1945 tak pplk. Vybíral učiní na tra-
se Manston – Praha-Ruzyně se zastávkou  
v německém Achmeru v kabině stroje SL664 
s označením VY. Zpět doma absolvoval Vy-
sokou školu válečnou a zastával štábní funk-
ce až do komunistického převratu, po němž 
v září 1948 přešel s manželkou hranice do 
Bavorska. Poté, zpět v Británii, sloužil opět  
v RAF a později se stal rezidentem výzvědné 
organizace CIO v  Dánsku a Belgii. Působil též 
jako předseda exilové Čs. obce legionářské 
v Londýně.

Prvním strojem, který používal po nástupu na post 
létajícího velitele 134. airfieldu, spadajícího pod 
No. 84 Group 2nd TAF,  W/Cdr. Tomáš Vybí-
ral, se stal 18. března 1944 Spitfire LF Mk.IXc 
MK483. Toho dne s ním pilot vykonal nezbytný 
přejímací zálet a zkoušku zbraní. Podle zvyklostí 
měl „Wing Commander flying“ nárok na odlišení 
svého letounu od běžného kódování u podřízených 
squadron, obvykle iniciálami svého jména či jeho 
součásti. Vybíral zvolil VY. Marking doplňovala 
po obou stranách přídě klínová distinkce velitele 
wingu a národní příslušnost pak znak čs. letectva.

Na polní základně Appledram u Chichesteru byl 
počátkem května 1944 pořízen snímek Spitfiru LF 
IXc MK483 (VY) W/Cdr. T. Vybírala dosvědčují-
cí, že letoun nesl insignii „wing leadera“ a čs. znak 
po obou stranách. (Crown Copyright)

eduard 21INFO Eduard - červen 2013



HISTORIE
Detailní záběr na „invazní“ podobu Vybíralova 
Spitfiru MK483 (VY) z června 1944, při předle-
tové přípravě v Appledramu. (L. Sitenský)

Spitfire HF Mk.IXc ML171
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HISTORIE

Vybíralovy letouny jsou součástí naší limitované edice
„Naši se vracejí“, kterou můžete předobjednávat od  
1.6. do 30. 6 2013.

Více informací na straně 32.

Letoun W/Cdr. Tomáše Vybírala, Spitfi-
re HF Mk.IXc ML171 v ochranném valu 
na základně RAF North Weald během 
září 1944. Strojem čs. wingleadera se 
stal na základně Lympne 3. července 
1944, při převzetí výzbroje po 74. 
squadroně. Vybíral s ním vykonal první 
ofenzivní operaci 7. července a takřka 
do konce měsíce jej parkoval na letišti 
Digby. Poté byl VY veden ve stavu No. 
312 Sqdn. až do předání jejího letad-
lového parku No. 313 Sqdn. počátkem 
října 1944. Od 16. listopadu 1944 
do konce měsíce posloužil stroj Vybí-
ralovu nástupci W/Cdr. J. Hlaďovi při 
šesti operacích, aniž by došlo ke změně 
markingu. Počátkem prosince obdržel 
kódy RY-C. V důsledku poruchy moto-
ru a chladiče při cvičném letu 7. ledna 
1945 nouzově přistál F/Sgt. K. Stryk 
asi 300 m před dráhou v Bradwell Bay. 
Pilot vyvázl nezraněn, letoun utrpěl po-
škození trupu, křídla a vrtule.

S převedením pod pomyslná křídla ADGB v červenci 
1944 se začal po obou stranách motoru Spiftirů HF 
IXc No. 312 Squadrony objevovat nový styl provedení 
symbolu čápa v kruhovém poli. Vzhledem k svému bojo-

vému nasazení v bitvě o Francii, právě u perutě „čápů“, 
si zakládající příslušník „třistadvanáctky“ a její pozdější 
velitel Tomáš Vybíral ani na postu wingleadera neodpus-
til aplikaci této nové verze znaku na svém stroji ML171 

(VY). Ten, vedle písmen jeho příjmení, klínového ozna-
čení velitele wingu a čs. znaku, dosud nesl pozůstatek 
invazních pruhů na spodku trupu, což bylo v následných 
měsících po červnu 1944 zcela běžné.

Spitfire HF Mk.IXc ML171
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POSTAVENO

Spitfire Mk.IXe
1/48

Tento letoun měl používat jako svůj záložní J. E. „Johnie“ 
Johnson, velitel No. 144 Wingu. Právě s ním měl svým 
mužům v době invaze v Normandii přivézt na polní letiště 
pivo. 
Spitfire MK329 je skutečnou záhadou. Stroj tohoto sério-
vého čísla totiž nefiguruje v seznamech nově postavených 
strojů. Podle některých pramenů jej měl Johnson pilotovat 
pouze dvakrát a stroj byl údajně sestaven z různých ná-
hradních dílů a vraků a neměl výzbroj v křídle. 

Mk.IXe, W/Cdr J. E. Johnson, velitel No. 144 Wingu, 
červen 1944

postavil Martin Nademlejnský
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POSTAVENO

KOUPIT  Spitfire Mk.IX  1/48 Royal Class
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POSTAVENO

MiG-21MF
1/48

postavil Zdeněk Šebesta

pozn.: stavba zahrnuje výrazné 
úpravy stavitele (otevřené krytky, 
vnitřní výbava, atd.)
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POSTAVENO

KOUPIT na e-shop Eduard
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postavil: Juan Manuel Villalba Dominguez

Textilní části (TP) sady. 
Všechny díly jsou 
potištěné.

Pro úpravy a vybírání 
jednotlivých částí 
připevníme jednotlivé 
celky maskovací páskou 
sady na tvrdý karton.

Upínací pásy bu-
deme připevňo-
vat na sedačku 
Bf 109E-1 (díl 
E55) ze staveb-
nice 8261.

K vyříznutí textilních částí pou-
žijeme nůž s oblým ostřím.

Pro vyříznutí fotoleptaných dílů 
použijeme také nůž s oblým ostřím.

Hrany a otřepy na fotoleptaných přezkách začistíme jemným pilníkem.

Stejným nástrojem odstraníme zpevňující papír 
přichycený ke spodku textilního pásu.

Poté vyzkoušíme nastavení dílky pásu na sedačce.

K manipulaci s jednotlivými díly použijeme pinzetu. Nasunutí přezky (PE9) na textilní pás (TP1). Ohněte textilní díl a zasuňte zpět do přezky.

Pro manipulaci se sedačkou použijeme tyčku 
z plastového rámečku.

Fotoleptané (PE) 
části sady.

Přilepíme zespodu 
vteřinovým lepidlem

textilní část

zpevňující 
papír 

textilní část
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WORKSHOP

Přezky navlečené na textilní pás. Navlečeme fotoleptanou přezku PE6 stejným způ-
sobem, jako bylo popsáno v předešlém případě.

K sestavení druhého pásu použijeme stejný postup s 
textilním dílem TP2 a přezkou PE11.

Pokračujeme spodním pásem vyříznutím textilního dílu TP7 
a nanesením malého množství vteřinového lepidla.

Připevníme přezku PE4 na 
textilní část TP4 a provlékneme 
přezku PE9.

Přilepíme přezku PE8 do pásu 
TP5.

Přilepíme přezku PE7 do pásu TP3.

Finální sestavu zakončíme slepením jednotlivých částí 
(používejte malé množství vteřinového lepidla):

Bavíme se o velmi malých dílech :-)

1. Přilepíme část TP3-PE7 na část TP6-TP7.
2. Přilepíme část TP4-PE4-PE9 na část TP6-TP7.
3. Přilepíme část TP5-PE8 na část TP3-TP7.
4. Přilepíme TP8 na PE7.

Přilepte textilní díl TP6 na TP7.

Přehněte pás okolo přezky a podržte pevně 
pinzetou.

Nakonec provlečeme pás TP2 přezkou PE6.

PE6

PE11
TP2

TP2

TP1

PE11 PE6 PE9

1

2

3

4

naneseme malé množství 
lepidla dovnitř pásu
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POSTAVENOWORKSHOP

Přilepíme malý trn na místo přilepení přezky.

Pomocí maskovací pásky 
zakryjeme malou část se-
dačky, kde bude přilepen 
pás.

Přilepíme díl pe16 z foto-
leptané sady u modelu  
Bf 109.

K nabarvení sedačky použijeme barvu RLM02. Já jsem použil 
směs barev Tamiya v přibližném poměru 60% XF22, 30% 
XF52, 10% XF2 a nastříkal pistolí Badger 150 s tlakem 1,0 
bar/ 14,5 psi.

Naneseme vteřinové lepidlo. Přilepíme sedací popruh.

K vystínování sedačky jsem použil jemný nástřik směsí matné černé XF1 
(25%) a 69° lékařského lihu (75%).

1. opotřebení sedačky pár škrábanci. 
Použil jsem Vallejo 987, střední šedá.

Ohneme pás přes okraj sedačky. Až bude ve správné 
pozici, přilepíme ho vteřinovým lepidlem.

Provlékneme pinzetou prsní popruhy 
otvorem v sedačce a zezadu přilepíme. 

Přestříkneme povrch lehce matným lakem, abysme 
zmírnili lesk kovových přezek. Texturu na pásech 
zvýrazníme slabým napuštěním umbrou pálenou 
(Vallejo acrylic 941).

2. poté jsem přidal na škrábance 
hnědý tón. K tomu jsem použil velmi 
zředěnou umbru pálenou Vallejo 
941.

Naneseme vte-
řinové lepidlo.
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WORKSHOP
Autor workshopu je  
autorem známých knih  
o modelářských  
technologiích.

Le Guide du 
Maquettisme 
Aéronautique

F.A.Q.
Frequently Asked 
Questions about 
Techniques used 
for Painting Aircraft

textilni  pasy  produkce  eduardseduard

49062
Seatbelts RAF WWII FABRIC 
1/48 Eduard

49060
Seatbelts USAAF FABRIC 
1/48 Eduard

49061
Luftwaffe fighter seatbelts 
FABRIC  1/48 Eduard

32771
Seatbelts USAAF WWII FABRIC 
1/32  Eduard
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Limitovaná edice stavebnice 
Spitfiru Mk.IX v měřítku 1/48 
„Naši se vracejí“ je poctou čes-
koslovenským pilotům a jejich 
Spitfirům z období služby v RAF 
během 2. světové války. 
Ačkoliv středobodem celé edice 
je návrat československých perutí 
RAF do osvobozené vlasti v srpnu 

1945, chronologický výběr mar-
kingů a osudů s nimi spojených 
osobností provází válečnou služ-
bou v letech 1942 – 1945, půso-
bením Spitfirů v poválečném čes-
koslovenském letectvu, následným 
odprodejem do Izraele a dále do 
Barmy.
Časování limitované edice je 

vztaženo k datu návratu česko-
slovenských stíhacích perutí z Vel-
ké Británie, 13. srpnu 1945. Prá-
vě ve  výroční den návratu budou 
zásilky odeslány svým majitelům. 

PŘEDOBJEDNÁVKY - ČERVEN 2013!
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PŘEDOPRODEJ

OBSAH EDICE...

Stavebnici je možné oředob-
jednat nebo objednat POUZE 
během předobjednávkového 
okna.

DUAL COMBO
Edice obsahuje výlisky umožňující postave-
ní DVOU modelů, přičemž součástí budou tři 
typy křídel: pro Mk.IXc early, Mk.IXc late  
a Mk.IXe.

38 MARKINGŮ
Rozsáhlý obtiskový arch obsahuje markingy 
pro 38 letounů!

HISTORICKÁ PUBLIKACE
Velmi neobvyklým způsobem je řešen popis 
kamuflážních schémat vybraných 38 strojů. 
Ten je zpracován formou historické publikace, 
jejímž autorem je odborník na československé 
Spitfiry a odboj čs. letců ve Velké Británii, 
Zdeněk Hurt. Publikace čtenáře provází po-
dobou a osudy jednotlivých Spitfirů Mk.IX vy-
braných pro obtiskové varianty, osudy s nimi 
spojených pilotů a historickými souvislostmi. 
Mnohé z více než 100 fotografií v publikaci 
nebyly dosud zveřejněny.

V období 1. – 30. června 
2013 a pouze prostřednictvím 
E-shopu Eduard. 

Předobjednané modely bu-
dou odeslány 13. srpna 2013 
prostřednictvím České pošty.
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DOPROVODNÉ PRODUKTY

FOTOLEPTY, MASKY
Neodmyslitelnou součástí limitovaných edi-
cí Eduardu jsou fotoleptané doplňky a krycí 
masky.

DOPLŇKY BRASSIN 
- 2 x plochá nádrž (90gal slipper tank),
- 2 x čtyřpaprsková kola a 1 x pětipaprsková 
kola s možností kombinace hladkých a vzorko-
vaných pneumatik.

EDICE PŘÍLEŽITOSTNÉ 
POŠTOVNÍ ZNÁMKY 
Exkluzivní součástí limitované edice bude vy-
dání POŠTOVNÍ ZNÁMKY České pošty s té-
matikou Naši se vracejí, která bude nalepena 
na POŠTOVNÍ OBÁLCE PRVNÍHO DNE VY-
DÁNÍ a oficiálně oražena PŘÍLEŽITOSTNÝM 
POŠTOVNÍM RAZÍTKEM. Tato kombinace ne-
bude dostupná jinak, než jako součást edice 
Naši se vracejí! 

PŘEPRAVNÍ VAK RAF
Volitelnou součástí limitované edice je vak ve 
stylu RAF, který během 2. světové války pou-
žívali její příslušníci jako zavazadlo na osob-
ní věci. Pokud zvolíte plnou variantu modelu 
s vakem, bude vám zásilka doručena Českou 
poštou ve velmi stylovém obalu s širokou mož-
ností následného využití.
(varianta stavebnice dodané ve vaku má kat. 
č. „1181-V“, varianta bez vaku č. „1181“)

PODPORA VETERÁNŮ
Limitovaná edice „Naši se vracejí“ vznikla ve 
spolupráci se Sdružením československých za-
hraničních letců 1939-45 (veteránská orga-
nizace příslušníků čs. zahraničního leteckého 
odboje). Část zisku z limitované edice bude 
věnována na podporu aktivit této organizace.

Kat č. PR1181-01 
SKLENĚNÝ HRANOL 
S 3D zobrazením dvojice Spitfirů Mk.IXe  
v zatáčce nad Prahou, čs. pilotním odznakem 
a nápisem „Naši se vracejí“. Velikost 5 x 5 x 8 
cm. Hranol bude dodán v polstrované kazetě. 
Možnost předobjednání od 1. do 30. června 
2013, odeslání 13. srpna 2013.

Spolu s limitovanou edicí je vydávána skupina doprovodných 
produktů, které lze koupit, či předobjednat spolu se stavebnicí:

Dual combo - 2 kompletní modely
tři typy křídel
38 markingů
historická publikace
fotolepty a masky
doplňky Brassin (kola a přídavná nádrž)
edice příležitostné poštovní známky
přepravní vak RAF
doprovodné produkty - skleněný hranol a trika

PŘEDOBJEDNAT
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kat. č. TR1181-02  
TRIKO SPITFIRE PILOT 
„Naši se vracejí“  
Designové triko vydané u příležitosti stejno-
jmenné limitované edice, barva královská 
modrá, potisk světle šedou a černou. Velikosti 
S, M, L, XL, XXL. Možno zakoupit od 1. června 
2013. Dodání samostatně, nebo jako součást 
zásilky stavebnice 1181.

VŠECHNY VARIANTY 
OVERTREES
Dilema s výběrem z mnoha markingů vám po-
mohou vyřešit OVETREES ve všech variantách 
Spitfiru obsažených v limitované edici.

kat. č. TR1181-03  
POLOKOŠILE S VÝŠIVKOU 
Spitfire „Naši se vracejí“  
Polokošile s výšivkou s čs. pilotním odznakem 
a barevným bokorysem Spitfiru. Na levém 
rameni je výšivka v podobě domovenky Cze-
choslovakia a na pravém logo Eduard. Barva 
polokošile - námořní modrá. Velikosti S, M, L, 
XL, XXL. Možno zakoupit od 1. června 2013. 
K dodání samostatně (po 10. červnu 2013!), 
nebo jako součást zásilky stavebnice 1181.

kat. č. TR1181-07  
TRIKO Spitfire „Naši se 
vracejí“ / Rezavá vrtule   
Barevné triko designované ve spolupráci se 
studiem Rezavá vrtule, s motivem dvojice Spit-
firů nad Prahou převzatým z krabice limito-
vané edice Naši se vracejí. Velikosti S, M, L, 
XL, XXL. Možno PŘEDOBJEDNAT v rámci před-
objednávkového okna samotného modelu od 
1. června do 30. června 2013. Odeslání 13. 
srpna 2013.

Plastové díly:
Spitfire Mk.IXc late version  (8289X)
Spitfire Mk.IXc early version  (8292X)
Spitfire Mk.IXe  (8293X)

Fotolepty:
Spitfire Mk.IXc late version (8281-LEPT)
Spitfire Mk.IXc early version   (8282-LEPT) 
Spitfire Mk.IXe  (8283-LEPT)

KOUPIT na e-shop Eduard KOUPIT na e-shop Eduard PŘEDOBJEDNAT
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BIG3580      LVT-4  1/35   AFV

BIG3326      A-4E  1/32    Trumpeter

BIG4988      Lynx AH.7  1/48   Airfix

672019  
MG 81Z gun 
1/72 

672018  
Ju 88 wheels early 
1/72 Revell

632017  
B-17 wheels 
1/32 HK Models

648114  
F-4B/N wheels 
1/48 Academy

1177
Striking Eagles
1/48  Limited Edition

84166
Bf 109E-4
1/48  Weekend

2114
Fokker Dr.I STRIPDOWN
1/72  Limited edition

ON APPROACH
červenec  2013

MODELY

BIG ED

BRASSIN

632017

648114

672018

672019
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LEPTY
32333     P-61A/B exterior 1/32     Hobby Boss
32334     P-61A/B undercarriage 1/32     Hobby Boss
32769     P-61A/B interior S.A. 1/32     Hobby Boss
32772     Seatbelts RAF WWII FABRIC 1/32
 
32777     Bf 109E-4 Weekend 1/32     Eduard
48777     Tu-2 landing flaps 1/48     Xuntong Model
48778     Tu-2 undercarriage 1/48     Xuntong Model
48782     Me 410B-2/U-4 engine 1/48     Meng
49602     Me 410B-2/U-4 S.A. 1/48     Meng
49632     Tu-2T interior S.A. 1/48     Xuntong Model

ZOOMY
33123     P-61A/B interior S.A.  1/32 1/32      Hobby Boss
FE602     Me 410B-2/U-4 interior S.A. 1/48      Meng
FE632     Tu-2T interior S.A. 1/48      Xuntong Model

32334  
P-61A/B undercarriage 
1/32  Hobby Boss

ON APPROACH červenec 2013

FOTOLEPTY

32333   P-61A/B exterior 
1/32   Hobby Boss

48777  Tu-2 landing flaps  
1/48   Xuntong Model

48778  Tu-2 undercarriage  
1/48  Xuntong Model

49632   Tu-2T interior S.A.  
1/48   Xuntong Model

32334  P-61A/B undercarriage 
1/32   Hobby Boss

32769  P-61A/B interior S.A. 
1/32  Hobby Boss
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B-17G landing flaps HKM
(32337)

B-17 wheels
(632017)

FOTOLEPTY

BRASSIN



Předobjednávky na webu 
od 1. 6. do 15. 6. 2013

Platba: všechny druhy plateb, i na místě můžete 
platit kreditkou.
Vyzvednutí: na místě v označeném prostoru, 
platba v Kč nebo v EUR
(napište do poznámky, v jaké měně chcete platit), 
nebo zaplacené objednávky proti dokladu totožnosti.

SLEVA: 15%, pro BFC 20%.

Stánek Eduardu větší 
než kdy dříve!
(sleva na stánku 15%, BFC 20%)

Premiéra piva Eduard Mark IX! 

Spitfire SIG
Spitfiry jakéhokoli měřítka, výrobce, období.
Každý modelář učastnící se SIGu obdrží 
pivo MARK IX.

BFC kámoši, 
nezapomeňte si vzít triko, 

ať můžete u Eduardů 
dostat slevu 20%.



www.eduard.cz   
www.facebook.cz/EduardCompanyLIMITOVANÁ SÉRIE

BAVLNĚNÉ TRIKO S KVALITNÍM POTISKEM
(OBLÉKNEME KAŽDOU POSTAVU M až XXXL)

Bf 110G-4

Su-27 Flanker

Spitfire Mk.IXc  S/Ldr. Otto Smik
TRR008

TR7086

TR1167



POSTAVENO

www.eduard.cz   
www.facebook.cz/EduardCompany

NOVÉ SURFACERY, TMELY, BARVY A MODELOVACÍ HMOTY
NOVÉ GUNZE NA SKLADĚ!

Mr. Finishing Surfacer Acer 1500 
Gray stříkací tmel šedý

Mr. Oxide Red Surfacer 
1000 - stříkací tmel rezavý 

Mr. Clay For The Scean (SAND) 
hmota na diorama (písek)

J.A.S.D.F. Oceanic Camouflage 
- sada barev 

Mr. Finishing Surfacer 1500 
Gray - stříkací tmel šedý 

Mr. Finishing Surfacer 1500 
Black - stříkací tmel černý

Mr. Clay For The Scean (MUD) 
- hmota na diorama (bláto)

VM015B

SF289

B526

VM015D

SF288

B527

VM015CVM015A

CS665

B525

Mr. Clay For The Scean (RED EARTH) 
hmota na diorama (země červená)

Mr. Clay For The Scean (WHITE EARTH) 
hmota na diorama (země bílá) 

Mr. Finishing Surfacer Acer 1500 
Black - stříkací tmel černý

VM015A  Mr. Clay For The Scean (SAND)




