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ÚVODNÍK
Červen uplynul ve znamení neutuchající deba-
ty o chybách našeho Gustava. Do této deba-
ty se nevměšujeme a vystříháme se obhajoby 
našeho modelu, neboť vycházíme z předpo-
kladu, že to nám nepřísluší, a konečný verdikt, 
zda je model opravdu tak špatný, jak je ně-
kterými kritiky uváděno, nebo zda ony dra-
maticky probírané chyby jsou ve skutečnosti 
marginality, na postaveném modelu jen obtíž-
ně rozpoznatelné, musí vynést modeláři sami. 
Za promarněnou příležitost je označován 
prakticky každý náš model a teprve zkouška 
časem ukáže skutečné kvality modelu. Jak je 
vidět, tak Spitfire obstál, byť loni touto dobou 
to tak nevypadalo. Už je to zapomenuto, ale 
zhruba před rokem hýbala internetem aféra 
pancéřové desky, jejíž absence v plastových 
dílech údajně znehodnotila celý projekt. Ne-
chci celou záležitost zlehčovat, je nám samo-
zřejmě líto všech chyb, kterých se dopustíme. 
Jako klíčový problém ovšem vidím hodnotu  
a význam těchto chyb. Domnívám se, že sku-
tečně jde ve většině případů o maličkosti, ob-
vykle obtížně diagnostikované, ale protože 
jsou intenzivně komentované a jejich význam 
je zveličován, jejich hodnota v mediálním 
prostoru neúměrně vzrůstá. Příkladem může 
být opět Spitfire, dnes považovaný za jeden 
z nejlepších modelů na trhu vůbec. Loni, při 
čtení internetových diskusí, se to tak nejevilo. 
Dnes už je zapomenuta několikatýdenní vášni-
vá diskuse o šišatých podvozkových šachtách, 
které se nakonec ukázaly jako správné, stejně 
jako závěrečná, pro mě jen obtížně pochopi-
telná a uchopitelná flame o v plastových dí-
lech chybějící pancéřové desce, o zásadních 
chybách, objevených kritiky v mezidobí ani 
nemluvě. Skutečný význam těchto chyb je pak 
vidět v případě jejich nápravy. Ještě nikdy 
se nestalo, že by možnosti výměny starých, 
chybných dílů, za nové, správné, využilo víc 
než několik procent zákazníků. Posledním pří-
padem jsou MiGy-15. Byli jsme připraveni na 
záplavu žádostí o výměnu výlisků, výměnnou 
akci jsme připravovali pečlivě a dlouho, čekali 
jsme řádově tisíce nebo alespoň stovky žá-
dostí o výměnu, ale nic. Máme zaznamenané 
desítky výměn a po několika týdnech je ticho 
po pěšině.

V sobotu 28.června jsme byli s naším prodej-
ním cirkusem na Kitsalónu v Nymburce. Nutno 
říci, že to byla velmi pěkná výstava, byli jsme 
s Karlem Pádárem požádáni o výběr nejlep-
šího modelu výstavy, což nebylo při množství 
propracovaných a dokonale provedených 
modelů nic snadného. Nakonec jsme se shodli 
na FE-2b v měřítku 1/32 polského modeláře 
Marcina Chrusciewskieho. Z toho můžete vi-
dět, že nemáme nic proti Wing Nuts Wings, 
jak nám mnozí podkládají. Ostatně, v Japon-
sku jsem potkal samotného šéfa, a musím říct, 
že se s ním dobře pije.Vraťme se ale do Nym-
burka.  Mezi zhruba 600 vystavenými mode-
ly bylo i několik Bf 109G různých verzí jak 
od Eduarda, tak od Hasegawy. Nutno říct, že 
přes řadu rozdílů, jež jsou patrné při pohledu 
do krabice s nepostaveným modelem, i širo-

ce popsané na modelářských 
fórech, není snadné rozpo-
znat, který je který. Patrný 
není, bez možnosti přímého 
porovnání,  ani rozdíl v roz-
měrech, nejlepším rozezná-
vacím prvkem zůstávají nýty 
na našem modelu. Přesto 
nejčastější  otázka dnešních 
dnů zní, co tedy bude dál  
s Gustavem, zda odstraníme 
tu nejzásadnější a mediálně 
nejfrekventovanější slabinu 
modelu, kterou jsou větší roz-
měry, větší měřítko modelu. 
Jak už jsem psal v minulém 
infu, ano, hledáme cestu, jak 
zmenšení provést. Jak jistě 
chápete, není to nic snadného 
a dosud nemáme stanove-
no, jak budeme postupovat. 
Nyní vydáváme Royal Class a pro další ob-
dobí zastavíme vydávání dalších verzí, které 
přepracujeme. Jak přesně, zatím nevím, ale 
mohu slíbit, že to bude dobré řešení v duchu 
našich eduardích tradic, se kterým bude vět-
šina modelářů zajisté spokojena. Abychom si 
mohli důkladně vyjasnit náš další postup, ještě 
jednou jsme si Bf 109G-6 proměřili, tentokrát 
včetně celkových rozměrů. Na délce jsme ku-
příkladu naměřili 9034 mm, což je překvapivě 
poněkud více, než je udáváno jako správný 
rozměr. Může to být, samozřejmě, chyba mě-
ření, stejně tak to ovšem může být i proto, že 
udávaná délka 9020mm je jen teoretickým 
konstruktem a nevychází z praktických výsled-
ků provedeného měření. 
V nyní vydávaném Royal Clasu najdete řadu 
novinek v plastových dílech, včetně několika 
vylepšení, která by mohla uspokojit i zaryté 
kritiky. Pro verze G-6 a G-14 je v plastu do-
plněna pravá boule kryjící trupové kulomety,  
s malou bradavicí vepředu dole, původně ur-
čená pro verzi G-5 a v továrně Erla používa-
ná pro všechny zde vyrobené G-6 a G-14. 
Rovněž jsme doplnili výstřelné kanály trupo-
vých kulometů v provedení Erla. Nepochybu-
ji, že se v tom celém najde nějaký zakopaný 
pes, ale momentálně pro uspokojení touhy 
po tomto provedení opravdu nehodlám udě-
lat více. Apropos, trupové boule. V kritikách 
jsem se dočetl, že jsou nějaké divné a je třeba 
je zahrnout mezi jasné chyby modelu. Třeba 
ano, ale my jsme jen studiem těchto boulí strá-
vili několik hodin, máme je pečlivě změřené  
a zdokumentované, včetně řezů a změny tvaru 
na zavřeném a otevřeném krytu motoru. Po-
kud se někomu nelíbí, nechť si je přetvaruje, 
ale za nás netuším, co víc bychom měli udělat, 
abychom v tomto bodě naše kritiky uspokojili. 
Pokud nechcete kritizovat a rádi se pokocháte 
pohledem na pěkně udělanou věc, prohlédně-
te si nově vyrobenou pravou bouli typu Erla. 
Na tu bradavičku jsem osobně hrdý a jen dou-
fám, že si její jemný lem nikdo nebude plést  
s otřepem. Kromě dílů pro G-6 z Erly najdete 
v balení Royalu ještě trupy na G-2/G-4 a kří-
dla na G-2 bez boulí. Trupy na G-2/G-4 jsou 

konstrukčně řešeny poněkud odlišně od G-6, 
mají výstřelné kanály kulometů samostatně 
oddělené a vsazované do otvorů v trupu. Je 
to na spasování dílů velmi náročné provedení, 
které stoprocentně vyšlo. Lícování dílů a skvě-
lou sestavitelnost ostatně považuji za jeden z 
významných, byť velmi málo komentovaných 
plusů modelu. Ale celkem chápu, že prakti-
kujících modelářů ubývá, a proto jejich hlasy 
nejsou tolik slyšet. Uvidíme, jaký bude názor 
na tento model za rok. Rok je podle mého ná-
zoru doba, během níž pohled na model vy-
zraje a usadí, a hodnocení se překlopí z vášně  
k racionalitě. Pokud jde o sestavu výlisků, 
každý rámeček je v balení obsažen dva-
krát, což považujeme za důležité vzhledem 
k výběru barevných variant. Je jich celkem 
16, řekl bych, že jsou jedna hezčí než druhá.  
V nabídce najdete mix markingů nejúspěšnějších  
a nejznámějších pilotů Luftwaffe a zahranič-
ních uživatelů typu. Jsou tu Bf 109G slovenské, 
finské, rumunské, italské, maďarské i švýcar-
ské. Lze tedy doufat, že se vyhneme loňské 
výtce o nedostatečně pestré nabídce mar-
kingů pro Spitfiry, Bf 109G z tohoto pohledu 
doslova hýří barvami. Obtisky tiskl Cartograf, 
jen popisky jsme si dovolili vytisknut sami. Co 
se doplňků týče, balení obsahuje obvyklé lep-
ty a masky a rovněž tak několik Brassinových 
dílů, kola, raketnice W.Gr.21 a kanónová 
pouzdra. Jak doufám, velmi zajímavé budou 
další dva bonusy této stavebnice. Pivní skle-
nice se v balení vyskytuje v jednom ze šesti 
provedení, vždy s jiným emblémem jednotky. 
Sklenice přijde vhod na podzim, na E-dayi 
budeme opět čepovat, do přinesených eduar-
dích sklenic zdarma. K dispozici bude rovněž 
lahvové pivo Černý Gustav. V krabici je pivní 
tácek pod skleničku, k němu se ještě vrátíme. 
Sklenice ve všech šesti variantách bude k do-
stání také jako samostatná položka. Druhým 
významným bonusem je pak úlomek plechu 
z 11. září 1944 sestřeleného Bf 109G-14  
s certifikátem, potvrzujícím autenticitu tohoto 
kousku duralu. Certifikát je zároveň malou, leč 
vrcholně zajímavou historickou prací, popisující 
osudy stroje i jeho pilota, a okolnosti a souvis-
losti jejich nasazení v pro ně osudném souboji 
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ÚVODNÍK
s B-17G a Mustangy 8. letecké armády USA 
11. září 1944 nad severočeskou Kovářskou.  
Jsou zde dosud nepublikované fotografie,  
a v neposlední řadě pak překvapivé závě-
ry bádání našeho kolegy Jana Zdiarského  
a jeho spolupracovníků ohledně markingu 
strojů Bf 109G JG 4 v dramatickém období 
pozdního léta roku 1944. Díky členům týmu 
kolem muzea, vedeného Janem Zdiarským, 
kteří v březnu tohoto roku vydobili ze země 
v místě dopadu černé 4 dostatek pozůstatků 
letounu, jsme mohli vyrobit potřebných 3000 
hranolů s plechem. Nemusím snad zdůrazňo-
vat, že pan kolega Zdiarský důsledně trval 
na autenticitě úlomků a osobně dohlédl na 
to, aby se při výrobě hranolů mezi plechy  
z Bf 109G-14 nepřipletly nějaké zbylé kousky  
z před 6 lety podobně použitého Fw 190A-
8/R2. Rád bych tímto poděkoval všem členům 
týmu muzea za jejich úsilí a pomoc při reali-
zaci našeho modelu. Rekonstruovaný, a nut-
no zdůraznit že překvapivý, marking černé 4  
z 11. 9. 1944 je součástí nabídky šestnác-
ti barevných schémat nového Royal Classu,  
jako jednoho ze čtyř věnovaných verzi Bf 
109G-14. 

Pivní tácek v krabici má svůj význam nejen 
jako podložka pod sklenici. Je i základem 
další Beer game, kterou spouštíme spolu s vy-
dáním nového Royal Classu. Připomenu prin-
cip, za každých 400 Kč nákupu na našem 
e-shopu dostanete v balíku jeden tácek se sa-
molepkou, kterou nalepíte do hrací karty, sta-
žitelné na internetu z našeho webu. Vyplnění 
této karty v jedné z přípustných variant vás 
při odeslání karty na naši adresu opravňuje 
k získání slevy při dalším nákupu na e-shopu 
Eduard. 
Nuže, přátelé, máte zde další téma k disku-
si. Pusťte se do nás! Přidám hned další téma. 
Druhým červencovým modelem je Weekend 

MiG-15bis v měřítku 1/72. Přichází s novým 
stylem krabice a je svým způsobem před-
skokanem nového vydávacího schématu, na-
dále platného pro Weekendové stavebnice,  
a ovlivní i náš přístup k modelům v měřítku 
1/72 všeobecně. Ač v tomto modelu najdete 
stále jen jedno schéma zbarvení, pro příště, od 
MiGa-21R v 1/48 chytaného na srpen, budou 
Weekendy obsahovat markingy dva. Rovněž 
tak budeme do těchto stavebnic přidávat  
i upínací pásy řady SUPER FABRIC. Doufáme, 
že obojí přispěje k dalšímu růstu atraktivity 
edice Weekend. Tento krok podnikáme pře-
devším pro dosažení lepšího prodeje modelů 
v měřítku 1/72. U tohoto měřítka dlouhodobě 
nedosahujeme stejně dobrých prodejních vý-
sledků jako u měřítka 1/48. Domníváme se, 
že je to mimo jiné způsobeno naším přístupem 
k vydávání stavebnic, v němž je dominantní 
edice ProfiPACK s velmi dobře doplňky vyba-
venými stavebnicemi, který je velmi úspěšný 
právě pro měřítko 1/48, ale už ne tolik pro 
měřítko 1/72. Profipacky jsou v měřítku 1/48 
cenově zhruba stejně drahé, jako klasické sta-
vebnice u konkurence, čímž nabízejí vyšší při-
danou hodnotu. V měřítku1/72 už je to jinak, 
tam je cena našich Profipacků výrazně vyšší 
než cena standardních konkurenčních staveb-
nic. Pokusíme se situaci změnit, Weekendy za-
traktivníme přidáním pásů a rozšířením obtisků 
a nabídky barevných schémat, cenu necháme 
na současné úrovni a budeme Weekendy vy-
dávat jako první, respektive druhé. Nový typ 
budeme nadále otevírat buď položkou v řadě 
Royal Class nebo Limited Edition, přičemž 
hned následující bude Weekend. Zároveň od 
příštího roku zvýšíme aktivitu v měřítku 1/72 
a budeme vydávat více novinek. Na příští rok 
bychom jich mohli mít…no, skoro nepočítaně. 
Radši to ani nebudu psát, abyste se nelekli!
Abych nepsal stále jen o modelech, povšim-
něte si při studiu dnešního infa naší aktivity 

v Brassinech. V červenci vydáváme devět 
nových sad a jeden nový BigSin. Středisko 
Brassin nám měsíc od měsíce roste, což sebou 
přináší i jisté potíže, především s místem. Lze 
proto očekávat, že návštěvníci letošního No-
vemberfestu, kteří u nás byli i loni, prostory to-
hoto střediska letos nepoznají. Novemberfest 
se koná opět poslední víkend v listopadu a do 
té doby se dílna Brassinu rozšíří, což celkově 
změní dispozici horního patra naší obrnické 
budovy. 
Co se leptů týče, povšimněte si sad pro Me-
teora Mk.IV v měřítku 1/32 od HK Models. 
Ve dvaatřicetině jsme nakonec obsloužili  
i Texana od Kittyhawku a A-6A Intruder od 
Trumpeteru. Ve vydávání sad na tento mo-
del i na jeho menšího, čtvrtkového bráchu od 
HobbyBosse budeme pokračovat i v srpnu.  
V 1/48 se tentokrát omezujeme jen na jednu 
sadu pro MiG-29 série 9-12 od GWH, zato 
ve dvaasedmdsátině najdete hned čtyři sady 
pro PBM-5 Mariner od Minicraftu, sadu pro 
Lancastera Mk.III (Airfix) a sadu pro novou F-
-16CJ Block 50 od Tamiyi. Rovněž v pětatři-
cetině jsme tentokrát nadprůměrně plodní, se 
dvěma sadami na Tiger I Mid production od 
Dragonu a po jedné na Jagdpanther G2 (rov-
něž Dragon) a T-90 (Zvezda). T-90 byl před 
časem celosvětovým prodejním hitem, uvidíme, 
jaký bude zájem o lepty. V nabídce najdete  
i šest nových BiG Edů, se dvěma sestavami pro 
Arizonu 1/200 v čele. 
Zítra sbalím rodinu a psa a vyrazím na dva 
týdny do Chorvatska, starosti o dlouhého 
Gustava, regály ve skladu a nové uniformy 
na E-day nechám kolegům. E-day se koná 
poslední víkend v září, kdyby vás to zajíma-
lo, mezitím budeme v Hamton na IPMS USA  
a v Plzni na Pilsenkitu. Přeji vám příjemnou do-
volenou a klidné léto.
Buď kit!

Vladimír Šulc
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ROYAL CLASS  -  MODELY

Hannes Trautloft zahájil svoji bojovou kariéru ve Španělské občanské válce. Létal zde s Bf 109 a podílel se na vypracování taktiky nasazení tohoto typu. Létal také 
v polské kampani či ve francouzském tažení. Během každého konfliktu si připsal alespoň jedno vítězství. Dne 25. srpna 1940 se stal velitelem nově zformované JG 
54. V jejím čele se také zapojil do operace Barbarossa, útoku proti Sovětskému svazu, a vedl ji až do 5. července 1943, kdy byl převelen do vyšších štábních funkcí. 
Trautloftovo celkové skóre čítá celkem 58 vítězství, Rytířský kříž si mohl připnout 27. července 1941. Letoun nese nestandardní kamuflážní schéma. Jaké barvy JG 54 
v Sovětském svazu používala není zcela jasné. Jedna z teorií uvádí, že kamufláž je tvořena barvami RLM 70, 02 a 76. Prostřední zelený odstín na horních plochách 
byl zřejmě namíchán z barev 70 a 02. Okolo svastiky a výrobního čísla zůstalo po nastříkání nové kamufláže pole barvy RLM 76. Stroj má namontovaný přetlakový 
překryt kabiny, typický pro verze G-1 či G-3.

Werner Schroer dosáhl pod africkým sluncem celkem 61 sestřelů, první z nich 19. dubna 1941 nad Tobrukem, kdy mu padl za oběť Hurricane. Později, od dubna do 
června 1942 působil Schroer ve funkci Gruppenadjutanta I./JG 27. Poté vedl 8. Staffel JG 27 a od dubna 1943 pak celou II. Gruppe. Válku ukončil jako velitel JG 3 
se 114 vítězstvími, včetně 26 čtyřmotoráků. Dne 21. října 1942 byl vyznamenán Rytířským křížem, k němuž 19. dubna 1945 přibyly meče. Standardní pouštní schéma 
tvořené barvami RLM 79 a RLM 78 bylo na horních plochách doplněno skvrnami zelené barvy, zřejmě RLM 70. Šest desítek sestřelů na směrovce napovídá, že v této 
podobě Schroer letoun používal na počátku listopadu 1942.

Heinz Bär si během války připsal celkem 221 vítězství, z toho 16 v kokpitu proudového Me 262. To jej řadí na celkové osmé místo na žebříčku německých stíhacích 
es. Do bojů se jako stíhací pilot zapojil již ve Francii v září 1939, kdy si připsal i svůj první sestřel. Postupně prošel bitvou o Británii, východní frontou, Středomořím  
a nakonec též obrannými boji nad Německem. Velení I./JG 77 převzal Bär v květnu 1942 a v jejím čele zůstal až do roztržky s Göringem na konci července 1943. 
Pod kabinou namalovaný městský znak Lipska. Lvíče, které lipská ZOO darovala Bärem vedené I./JG 77, se dostalo i na boky letounu.

1.

2.

3.
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 Tento stroj byl na počátku listopadu 1942 ponechán na letišti Bir el Abd. Měl poškozený podvozek, ustupující němečtí vojáci jej již nestačili opravit, ani zničit a tak 
padl do rukou Spojenců. Podle německých záznamů měl být 4. listopadu vyhozen do povětří, což se evidentně nestalo. Stroj nese typické pouštní kamuflážní schéma 
tvořené barvami RLM 79 a 78. Bílé doplňky měly letouny Luftwaffe sloužící ve Středomoří. Bílý klín s číslicí 4 jej zařazuje ke štábu JG 77.

V kokpitu tohoto letounu byl Viktor Petermann sestřelen sovětským stíhačem dne 6. června 1943 nad Kubání. Letoun původně nesl Stamkennzeichen VN+QT, jehož 
přetřené zbytky jsou viditelné na trupu za výsostným označením. Na spodní ploše křídla pak písmena zřejmě zůstala plně zachovaná. Pod kabinou je znak JG 52, malý 
čertík byl znakem 5. Staffel. Petermann, rodák z krušnohorských Vejprt, sestřelil během války celkem 64 nepřátelských letadel. Dne 29. února 1944 byl vyznamenán 
Rytířským křížem. V té době však bojově nelétal, protože jej dne 1. října 1943 sestřelil vlastní flak a Petermann přišel o levé předloktí. Přes tento handicap se k bojo-
vému létání vrátil, podařilo se mu dosáhnout čtyř sestřelů a dokonce absolvoval výcvik na proudových Me 262.

Ján Režňák zahájil svou kariéru v československém letectvu. Po vzniku samostatného Slovenského štátu se stal příslušníkem Slovenských Vzdušných zbraní. Jako spojenec 
Německa se slovenské jednotky zúčastnily útoku na Sovětský svaz. Slovenská Letka 13 byla začleněna pod velení JG 52. Režňák během svého působení nad východní 
frontou dosáhl celkem 32 sestřely a stal se tak nejúspěšnějším slovenským, potažmo československým stíhacím esem. Na letounu W.Nr. 19 347 sestřelil na konci dubna 
a počátku května 1943 sedm sovětských letounů. Trikolóra na vrtulovém kuželu identifikovala slovenské messerschmitty. Zajímavé je zbarvení motorového krytu, které 
neladí se zbytkem kamufláže. Zřejmě byl původně natřen žlutou barvou a v polních podmínkách byl dodatečně kamuflován.

4.

5.

6.
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S tímto letounem sestřelil Erich Hartmann dne 2. října 1943 svého 121. protivníka. Stejný počet sestřelů je namalován také na směrovce letounu. Červené srdce s nápi-
sem Karaya je znakem 9. Staffel JG 52, jíž Hartmann v té době velel. Bílý nápis Dicker Max v srdci lze přeložit jako „Velká šou“. Stroj byl vyroben v továrně Wiener 
Neustädter Werke v úpravě trop, o čemž svědčí úchyty pro slunečník na levé straně trupu pod kabinou. Erich Hartmann se stal nejúspěšnějším stíhacím esem nejen  
v rámci Luftwaffe, ale též v celé historii letectví. Svého prvního vítězství dosáhl 5. listopadu 1942, poslední, 352. obětí se stal Jak-9 sestřelený 8. května 1945 poblíž 
Brna. Všechny své úspěchy zaznamenal na východní frontě. Po kapitulaci byl zajat americkými vojsky, ta jej však předala sovětské straně. Rusové jej odsoudili k 25 
letům nucených prací. Po deseti letech byl repatriován do Německa a podílel se na budování poválečných německých vzdušných sil, velel například JG 71. Hartmann 
se stal nositelem nevyššího německého válečného vyznamenání, když mu byly dne 25. srpna 1944 k Rytířskému kříži, dubové ratolesti a mečům uděleny také brilianty.

Osobní stroj velitele II. Gruppe JG 52 Gerharda Barkhorna byl vyroben továrnou Erla. Minimálně část G-6 z produkce tohoto závodu měla kryty motoru stejné jako 
verze G-5, tedy s další malou boulí na prvé straně. Jméno Christl pod kabinou je zdrobnělinou jména Barkhornovy manželky Christy. Dvojitý černý klín na trupu identi-
fikuje letoun velitele Gruppe. Během války dosáhl Barkhorn celkem 301 vítězství, což jej řadí na druhé místo v žebříčku nejúspěšnějších stíhacích es. Všechny sestřely si 
připsal v řadách JG 52. První 2. července 1941 a poslední 5. ledna 1945. Poté velel JG 6 a na samém konci války se stal příslušníkem JV 44 vyzbrojené proudovými 
Me 262. Po válce sloužil v Bundesluftwaffe. Za dosažené úspěchy v boji byl dne 23. srpna 1942 vyznamenán Rytířským křížem, k němuž 11. ledna 1943 přibyla 
dubová ratolest a 2. března 1944 meče.

Osobní letoun Oblt. Kurta Gablera byl zbaven kamuflážního nátěru. Bílá směrovka a konce křídla identifikovala letoun velitele formace, protože Gabler od 20. června 
1944 dočasně velel III./JG 300. Červený pruh okolo zádě pak identifikoval stroje patřící JG 300. Gablerovo skóre na směrovce ukazuje 17 vítězství. Na konci září 
byl Gabler během bojů nad Arnhemem zraněn, což jej vyřadilo z bojů až do konce války. Absence kamuflážního nátěru a tím snížená hmotnost letounu a lepší obtékání 
vzduchem měly zřejmě pilotovi pomoci ve stíhání rychlých Mosquit.

7.

8.

9.
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Aeronautica Nazionalle Repubblicana (ANR) byly vzdušné síly, jimiž disponovala Italská socialistická republika, jež vznikla na konci září 1943 v severní části Itálie 
a byla spojencem německé Třetí říše. Nejprve ANR nasazovaly stíhačky italské výroby, později obdržely německé stroje Bf 109G. Od října 1944 stodevítky nesly 
kombinaci německých výsostných znaků a výsostných znaků Italské socialistické republiky. Na přídi je kresba rudého ďábla, znaku 2. Squadriglie, která byla nazývána 
Diavoli Rossi.

Na tomto letounu dosáhl Eino Luukkanen svého posledního, 56. potvrzeného vítězství. Jeho obětí se dne 5. srpna 1944 nad Narvským zálivem stal sovětský Jak-9 od 
15. GIAP, pilotovaný por. G. F. Nižnikem. Šlo o jediný sestřel dosažený na tomto stroji. Letoun byl do Finska dodán 23. června 1943. Původní německé W.Nr. je viditelné 
na směrovém kormidle. V té době také nesl křídelní gondoly s kanony MG 151/20. Kresbu ptáka – orlího mláděte – dostal letoun až v pozdější době. Odepsán byl 
po havárii dne 25. srpna 1947.

Ján Režňák zahájil svou kariéru v československém letectvu. Po vzniku samostatného Slovenského štátu se stal příslušníkem Slovenských Vzdušných zbraní. Jako spojenec 
Německa se slovenské jednotky zúčastnily útoku na Sovětský svaz. Slovenská Letka 13 byla začleněna pod velení JG 52. Režňák během svého působení nad východní 
frontou dosáhl celkem 32 sestřely a stal se tak nejúspěšnějším slovenským, potažmo československým stíhacím esem. Na letounu W.Nr. 19 347 sestřelil na konci dubna 
a počátku května 1943 sedm sovětských letounů. Trikolóra na vrtulovém kuželu identifikovala slovenské messerschmitty. Zajímavé je zbarvení motorového krytu, které 
neladí se zbytkem kamufláže. Zřejmě byl původně natřen žlutou barvou a v polních podmínkách byl dodatečně kamuflován.

10.

11.

12.
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Poté, co se Rumunsko přidalo na stranu Spojenců, změnilo také výsostné znaky na svých letadlech. Místo křížů se objevily kokardy v národních barvách a letouny s tímto 
označením se zapojily do bojů proti bývalému spojenci, Německu. I přes změnu označení docházelo k omylům. Na tento stroj, pilotovaný Lt. Baciu Dumitrem tak dne 
4. května 1945 zaútočil sovětský Jak. Dumitru v obraně jeden sovětský stroj sestřelit, sám však musel nouzově přistát. K souboji došlo nad tehdejším Československem. 
Letoun nesl na všech plochách jednolitý nátěr světlou modrošedou barvou, zřejmě RLM 76. Na horní a boční plochy byly nastříkány skvrny tmavšími kamuflážními 
barvami. Nápis Ţumpi Bumbi Floştomok na přídi je pouhou říkankou bez zřetelného významu.

Letouny Bf 109G-6 se do výzbroje švýcarského letectva dostaly v roce 1944. Tehdy musel na letišti Zürich – Dübendorf nouzově přistát Wilhelm Johnen, německé 
noční eso s 34 v., s noční stíhačkou Bf 110G-4. Tento letoun nesl na palubě radar FuG 220 Liechtenstein. Švýcaři si výměnou za zničení techniky, jež neměla padnout 
do ruky nepřátelům Německa, vynutili dodávku dvanácti Bf 109G-6. Jedním z nich byl také stroj, W.Nr. 163 815. Do Švýcarska byl přelétnut v květnu 1944. Červené 
a bílé pruhy sloužily jako prvky rychlé identifikace a odlišení od německých letounů téhož typu.

Jedním z letounů, které byly po válce nalezeny na plzeňském letišti, je také tento Bf 109G-14. Uživatel stroje není zcela jasný. Pod posledním markingem je zřetelné 
i označení předchozího uživatele. Znak na přídi patřil KG 55. Tato původně bombardovací jednotka létala až do září 1944 s dvoumotorovými He 111. Situace na 
bojišti však v druhé polovině roku 1944 vyžadovala spíš stíhací než bombardovací jednotky a tak byly tři Gruppe KG 55 přeznačeny na KG(J) 55 a místo heinkelů 
měly dostat proudové Me 262. Ty však k jednotce nikdy neodrazily a piloti se museli spokojit s Bf 109G a Fw 190A. V Plzni však byla dislokovaná pouze IV. Gruppe, 
ta však byla převedena pod Erg.KGr(J). V lednu přišlo přeznačení na I./EKG(J) a v březnu 1945 pak na V./EJG 2. V Plzni zůstala až do konce války její 19. Staffel 
(původně 4./EKG(J)).

13.

14.

15.
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Hans-Helmut Linck byl jedním z více než čtyřiceti pilotů JG 4, kteří se nevrátili na své základny po bitvě nad Krušnohořím v poledne 11. září 1944. Linckův stroj dopadl 
na zem poblíž Chebu, pilot se zachránil na padáku. Místo dopadu bylo identifikováno na konci devadesátých let a část trosek je vystavena v Muzeu letecké bitvy nad 
Krušnohořím 11. 9. 1944 v Kovářské. Fragment Linckova stroje je také součástí této stavebnice. Snímek letounu není znám, jeho podoba je rekonstruována na základě 
archivních podkladů výše uvedeného muzea, které ukazují, že stroje III. Gruppe měly v září 1944 zcela netypicky zastříkány výsostné znaky. Chybí tedy trámové kříže 
na trupu a horní ploše křídla, stejně jako svastika na kýlovce.

16.

Stavebnice obsahuje jednu sklenici dle náhodného výběru.
 V průběhu července 2014 bude 
zahájen prodej sklenic samostatně. 
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Část skutečné Bf 109G-14 
upevněná na dřevěném 
podstavci s certifikátem 
autentičnosti.
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rakety 
W.Gr. 21

kanonové gondoly úpravy R6kola (2 páry)

Dva zcela nové rámečky  
pro varianty G-2 a G-4  
(a také několik alternativních  
dílů pro G-6/G-14).

detailní fotografie nových  
rámečků naleznete na naši  
FB stránce ZDE.
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Stavebnice obsahuje  
1 náhodně vybraný  
tácek ze 14 druhů. 

viz. BEER GAME (strana 17)

JAK ZÍSKAT DALŠÍ TÁCKY DO KOLEKCE? 
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(neobsahuje fotolepty ani masku)

1/72,  Kat. č. 7424

MiG-15bis

MiG-15bis, v/č 1315376, ex-64th IAK, Sovětský svaz, 
polovina 50. let

Tento letoun se do Sovětského svazu vrátil po misi v korejském konfliktu. V úsilí 
o okupaci celého Korejského poloostrova nosil trupové číslo 1976. V sovětských 
ozbrojených silách pak bylo toto označení přetřeno na žlutou 30. Stejně tak na 
letounu zůstal starší severokorejský výsostný znak, přes nějž byla namalována sovět-
ská rudá hvězda. Severokorejské výsostné znaky vznikly pouhou úpravou sovětských 
a jsou fotograficky dokumentovány pouze na trupu. Je však možné, že se nacházely 
také na spodní straně křídla.

součástí stavebnice jsou 
pásy SUPERFABRIC

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:
672021  MiG-15 airbrakes (Brassin)

672022  MiG-15 cockpit (Brassin)

672008  MiG-15 seat (Brassin)

672007  MiG-15 wheels (Brassin)

72575   MiG-15/ MiG-15bis exterior (PE-SET)

72574   MiG-15 landing flaps  (PE-SET)

672020

672022672008

KOUPIT  MiG-15bis 1/72
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Sbírejte pivní tácky 
Gustav! Nashromáž-
děte unikátní kolekci  
pivních tácků a užijte 
si zajímavé ceny.
Kolekce obsahuje 14 druhů pivních tácků od-
povídajících kamuflážním schématům v Royal 
Class edici Bf 109G-6 1/48.
12 tácků je označeno čísly 1-12, dva zbývají-
cí fungují jako žolíky.

JAK TÁCKY ZÍSKAT?
1. možnost - jako bonus k vybraným edicím z 
produkce Eduard (aktuálně R0009 – Bf 109G 
1/48 Royal Class),

2. možnost - jako odměnu za nákup na e-
-shopu Eduard – za každých 400,- Kč,  
vč. DPH. BFC členům je množství bonusových tác-
ků počítáno z jejich prodejní ceny, tedy po BFC 
slevě. 

3. možnost - Od 1. července 2014 také přímým 
nákupem tácku na E-shopu Eduard (pod kat. č. 
PRR0009). Tácky jsou zabaleny v neprůhledných 
obalech a není možné zjistit, který konkrétní tácek  
a kupon se v obalu skrývají! Příležitostně bude 

prodej probíhat také na výstavách.
Tácky můžete objednat zde. Cena: 30,- Kč

V ČEM HRA SPOČÍVÁ?
Balení každého ze 14 tácků obsahuje samo-
lepku s pořadovým číslem, nebo s nápisem 
„Jolly Joker“. Samolepka slouží jako kupon 
pro sběratelskou hru.
 Kupony jsou určeny k vylepení na sběratel-
skou kartu (ke stažení zde) Zasláním plně vy-
lepené karty na adresu Eduard M.A. získává-
te hlavní, či vedlejší cenu hry.

CO S KARTOU PO VYPLNĚNÍ?
Kartu po vyplnění kupony a vepsání osobních 
údajů zašlete poštou na adresu Eduard – Mo-
del Accessories, Mírová 170, 43521 Obrnice, 
Česká republika.
Digitální varianty (scan, kopie, foto …) nebu-
dou akceptovány!
Po obdržení karty a její kontrole vás budeme 
kontaktovat e-mailem. 

MOŽNOSTI VYPLNĚNÍ KARTY
Kupony můžete vlepovat do patřičných oké-
nek karty podle dvou možných systémů: 
• Sestava STAFFEL – vlepení všech 12 po 
sobě jdoucích čísel na patřičná místa, s mož-
ností využití libovolného počtu žolíkových ku-
ponů jako náhrady za chybějící číslo. 
• Sestava ROTTE – vlepení libovolných kupo-
nů v libovolném pořadí a s možným opaková-
ním na všech 12 pozic karty. 
CENY
• Cena získaná za sestavu STAFFEL: slevový 
kupon v hodnotě 500,- Kč
• Cena získaná za sestavu ROTTE: slevový ku-
pon v hodnotě 200,- Kč
 
Pozn.: nabídka cen může být rozšířena 

eduard 17INFO Eduard - červenec 2014

http://www.eduard.com/store/out/media/gustav-game/Eduard-Gustav-Beer-Game-Card.pdf


BIG49104  MERLIN HC.3  1/48  AIRFIX

BIG5324  USS ARIZONA  1/200 - Část II.  TRUMPETER

BIG5323  USS ARIZONA  1/200 - Část I.  TRUMPETER

BIG49105  A3D-2  1/48  TRUMPETER

BIG49106  F-35B  1/48  KTH

BIG7286  LANCASTER B Mk.III  1/72  AIRFIX

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

53110   USS Arizona part 4-main top  (BIG5323)

48803   Merlin HC.3 exterior  (BIG49104)

49665  A3D-2 interior S.A.  (BIG49105)

BIG5323  USS ARIZONA  1/200 - Část I.  TRUMPETER

BIG5324  USS ARIZONA  1/200 - Část II.  TRUMPETER

53099   USS Arizona part 1-cranes
53100   USS Arizona part 2-catapults  
53104   USS Arizona part 3-life boats
53110   USS Arizona part 4-main top  
53111   USS Arizona part 5-railings
53112   USS Arizona part 6-superstructure

53109   USN sailors WWII
53109   USN sailors WWII
53115   USN deck crew WWII
53115   USN deck crew WWII
53116   USN officers WWII

BIG49104  MERLIN HC.3  1/48  AIRFIX

BIG49105  A3D-2  1/48  TRUMPETER

48803   Merlin HC.3 exterior
49647   Merlin HC.3 interior S.A.
49649   Merlin HC.3 seatbelts 
EX391   Merlin HC.3
49051   Remove before flight UK 

48764 A3D-2 bomb bay 
48791 A3D-2 undercarriage 
48793 A3D-2 exterior 
49665 A3D-2 interior S.A. 
49677 A3D-2 seatbelts 
EX410 A3D-2   
49009 Remove Before Flight 

BIG49106  F-35B  1/48  KTH

BIG7286  LANCASTER B Mk.III  1/72  AIRFIX

48792   F-35B exterior 
49653   F-35B interior S.A. 
EX377   F-35B   
49009   Remove Before Flight

72577   Lancaster B Mk.I/B Mk.III bomb bay 
73485   Lancaster B Mk.I/B Mk.III interior S.A. 
CX366   Lancaster B Mk.I/B Mk.III
72565   Lancaster B Mk.I/BMk.III landing flaps 
72582   Lancaster B Mk.III exterior 
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648157
Bf 109G radio compartment

1/48  Eduard

648154
Bf 109G legs BRONZE
1/48

672035
Mk.44 torpedo
1/72

KOUPIT  Bf 109G radio compartment 1/35

KOUPIT Mk.44 torpedo  1/72

- 2 kusy amerického torpéda Mk. 44

- nohy hlavního podvozku odlité z bronzu 
- kryty podvozku

Interiér zadní části trupu Bf 109G 
s radiovybavením, baterií a struktu-
rou vnitřní části trupu. Součástí sady 
jsou barvené fotoleptané díly.

KOUPIT  Bf 109G legs BRONZE 1/48
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BRASSIN

648158
Bf 109G-10 wheels

1/48  Eduard  

672036
AIM-9B Sidewinder

1/72

KOUPIT  Bf 109G-10 wheels  1/48

Kola hlavního podvozku pro 
Bf 109G-10 od Eduardu.

AIM-9B Sidewinder - 4 kusy raket 
vzduch-vzduch krátkého  dosahu. 
Součástí sady jsou fotoleptané díly  
a obtisky.

648155
GBU-12 bomb

1/48
GBU-12 bomb - 4 kusy ame-
rických laserem naváděných 
pum GBU-12 Paveway II. Sou-
částí sady jsou fotoleptané díly 
a obtisky.

KOUPIT  AIM-9B Sidewinder  1/72

KOUPIT  GBU-12 bomb 1/48
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BRASSIN

648160
Kh-25ML missile
1/48  

KOUPIT  Kh-25ML missile  1/48

648161
SC 250 German bombs
1/48

648162
SC 500 German bombs
1/48  Eduard

KOUPIT SC 250 German bombs  1/48

- 2 kusy německých druhoválečných 
pum SC 500. Součástí sady jsou foto-
leptané díly a obtisky.

2 kusy sovětských taktických raket vzduch-
-země Ch-25ML s adaptéry. Součástí sady 
jsou fotoleptané díly a obtisky.

4 kusy německých druhoválečných 
pum SC 250. Součástí sady jsou 
fotoleptané díly a obtisky.

KOUPIT  SC 500 German bombs 1/48
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BRASSIN
SIN67204

Il-2m3  
1/72  Tamiya

Kolekce 5 samostatných sad pro 1/72 Il-2m3 od Tamiye.

- kola,
- výfuky,
- vztlakové klapky,
- fotoleptané detaily interiéru a exteriéru,
- krycí maska.

Všechny sady v této kolekci jsou dostupné samostatně,  
ovšem jejich spojení v edici BIG SIN znamená slevu až 30%.

KOUPIT  Il-2m3  1/72
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 VÝBĚR MĚSÍCEFOTOLEPTY
T-6 exterior/ landing flaps  1/32  Kitty Hawk  (32354)

T-6G interior S.A.  1/32  Kitty Hawk  (32810)
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FOTOLEPTY
Gloster Meteor F.4 interior S.A.  1/32  HK Models (32804)

Gloster Meteor F.4 exterior  1/32  HK Model (32358)
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FOTOLEPTY

T-90  1/35  Zvezda  (36271)

A-6A interior S.A.  1/32  Trumpeter  (32813)
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FOTOLEPTY
Jagdpanther G2  1/35  Dragon (36272)

Tiger I Mid production  1/35  Dragon 6700 (36273)

Tiger I Mid production fenders  
1/35  Dragon 6700 (36276)

fenders  
(36276)
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FOTOLEPTY

Tiger I Mid production  1/35  Dragon 6700 (36273)

PBM-5/PBM-5A exterior  1/72  Minicraft  (72576)

EE F.2A Lightning S.A.  1/72  Airfix  (73500)

eduard 27INFO Eduard - červenec 2014

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-cervenec-2014/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-cervenec-2014/


FOTOLEPTY

F-16CJ block 50 S.A.  1/72  Tamiya  (73508)

PBM-5/PBM-5A interior S.A.  1/72  Minicraft  (73499)
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E-BUNNYHO DOUPĚ

eduard

MODELY
R0009    Bf 109G              1/48    Royal Class
7424     MiG-15bis              1/72    Weekend

LEPTY                                
00036    Stripes 0.2 to 1 mm
  
32354    T-6 exterior/ landing flaps 1/32    Kitty Hawk
32358    Gloster Meteor F.4 exterior 1/32    HK Model
32804    Gloster Meteor F.4 interior S.A. 1/32    HK Models
32809    A-6A seatbelts 1/32    Trumpeter
32810    T-6G interior S.A. 1/32    Kitty Hawk
32813    A-6A interior S.A. 1/32    Trumpeter
32816    Gloster Meteor seatbelts 1/32    HK Models
36271    T-90 1/35    Zvezda
36272    Jagdpanther G2 1/35    Dragon
36273    Tiger I Mid production 1/35    Dragon 6700
36276    Tiger I Mid production fenders 1/35    Dragon 6700
49682    MiG-29 Fulcrum 9-12 early interior S.A. 1/48    GWH
72576    PBM-5/PBM-5A exterior 1/72    Minicraft
72581    PBM-5/PBM-5A bomb bay 1/72    Minicraft
72582    Lancaster B Mk.III exterior 1/72    Airfix A08013
73499    PBM-5/PBM-5A interior S.A. 1/72    Minicraft
73504    PBM-5/PBM-5A seatbelts 1/72    Minicraft
73508    F-16CJ block 50 S.A. 1/72    Tamiya

ZOOMY
33134    A-6A interior S.A.   1/32    Trumpeter
33137    T-6G interior S.A.   1/32    Kitty Hawk
33139    Gloster Meteor F.4 interior S.A.   1/32    HK Models
FE682    MiG-29 Fulcrum 9-12 early interior S.A. 1/48    GWH
SS499    PBM-5/PBM-5A interior S.A. 1/72    Minicraft
SS508    F-16CJ block 50 S.A. 1/72    Tamiya

MASKY
CX389    Vampire F.20   1/72    Cyber Hobby
CX390    Hurricane Mk.I   1/72    Airfix 1010

CX391    Il-2   1/72    Zvezda 7279
CX392    Su-27SM Flanker B   1/72    Zvezda 7295
CX393    Su-27 Flanker B   1/72    Trumpeter
CX394    F-16CJ block 50   1/72    Tamiya
EX427    A-6A 1/48    Hobby Boss
EX429    Alpha Jet   1/48    Kinetic
EX431    AS.365F/SA.565   1/48    Kitty Hawk

BIG ED
BIG5323    USS ARIZONA  1/200 - PART I. 1/200    Trumpeter
BIG5324    USS ARIZONA  1/200 - PART II. 1/200    Trumpeter
BIG49104  MERLIN HC.3   1/48      Airfix
BIG49105  A3D-2   1/48      Trumpeter
BIG49106  F-35B   1/48      Kitty Hawk
BIG7286    LANCASTER B Mk.III   1/72      Airfix

BRASSIN
648157     Bf 109G radio compartment 1/48     Eduard
648154     Bf 109G legs BRONZE 1/48     Eduard
672035     Mk.44 torpedo 1/72
 
648158     Bf 109G-10 wheels 1/48     Eduard
672036     AIM-9B Sidewinder 1/72
 
648155     GBU-12 bomb 1/48
 
648160     Kh-25ML missile 1/48
 
648161     SC 250 German bombs 1/48
 
648162     SC 500 German bombs 1/48

BIGSIN
SIN67204    Il-2m3   1/72    Tamiya

OVERTREES
8266-LEPT1  Bf 109G-2/G-4 PE-set   1/48  Eduard  
 
8268-LEPT1  Bf 109G-6 PE-set  1/48  Eduard 
8269-LEPT1  Bf 109G-14 PE-set   1/48  Eduard
8275X          Bf 109G-6   1/48  Eduard
8276X          Bf 109G-2/G-4   1/48  Eduard
8277X          Bf 109G-14   1/48  Eduard
 

KOUPIT / e-shop Eduard
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Mise 8th USAAF č. 623 dne 11. září 1944 se 
zdánlivě nijak nevymykala standardnímu dni 
spojenecké bombardovací ofenzivy proti ně-
meckému průmyslu a dopravě. Více než tisíc 
čtyřmotorových bombardérů mělo napadnout 
celkem deset cílů v Německu a okupované Ev-
ropě, přičemž čtyřmotorové bombardéry RAF 
podnikly kratší, avšak  nikoliv bezpečnější 
misi nad Porůří. 
Síla takřka celé 8th USAAF, rozdělená do 
tří samostatných proudů, přelétla britské 

pobřeží a okolo 10. hodiny stroje překročily 
belgické pobřeží a směřovaly dále do nitra 
kontinentu. Informace z předletové přípravy, 
ani dosavadní náznaky aktivity Luftwaffe ne-
nasvědčovaly tomu, že by mělo jít o výjimečný 
den. Čela proudů všech tří bombardovacích 
divizí se bez větších problémů dostala až do 
střední části Německa. Kromě drobných potí-
ží vyskytujících se při každé rozsáhle misi šlo 
zdánlivě vše tak, jak mělo. Ze základen Luft-
flotte Reich se však již v dopoledních hodinách 

zvedlo neobvyklé množství stíhačů, kteří pod 
taktovkou pozemních návodčích směřovali do 
míst, kde bylo předpokládáno setkání s nepří-
telem. Ačkoliv šlo o největší množství letounů, 
které dokázala obrana Říše zkoncentrovat od 
května 1944, oproti síle Spojenců nešlo o zá-
vratná čísla. Zhruba 350 denních stíhačů, byť 
včetně tří Sturmgruppen, mohlo jen s obtížemi 
čelit více než 1100 amerických čtyřmotoro-
vých bombardérů a více než čtyřem stovkám 
doprovodných stíhačů. Přesto však dokázala 
Luftwaffe nepříteli uštědřit silné rány, se kte-
rými Spojenci absolutně nepočítali, byť za 
cenu enormních vlastních ztrát. 
V čase mezi 11:30 a 12:00 byly napadeny 
bombardéry všech tří amerických bombardo-
vacích divizí. Pro 1st Bomb Division to bylo po-
blíž jejich cílů, nad Merseburgem a Halle. Li-
beratory od 2nd Bomb Division prošly peklem 
severně od Frankfurtu a 3rd Bomb Division 
zakusila velmi horké chvíle okolo poledne nad 

Vzácný snímek z předletové přípravy 9. a 10. 
Staffel JG 4 ráno dne 11. září 1944. Instruktáž 
provádí velitelé obou Staffel, Hptm. Johannes 
Kauffmann (stojící vpředu vlevo) a Hptm. Bernhard 
Hasenberg (vpředu vpravo). Někteří z mužů na 
snímku tento den nepřežili, jiní si život zachránili 
na padáku nebo nouzovým přistáním. Lt. Hans-Hel-
mut Linck stojí v první řadě, třetí zprava... (Archiv 
Museum119, via Günter Kinner (III./JG 4)).
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česko-německým Krušnohořím. Pro některé 
squadrony amerických Mustangů začaly boje 
s německými stíhači ještě před tím, než byly 
napadeny bombardéry a pro jiné naopak  
v dalších fázích jednotlivých leteckých bitev. 

K nejvzdálenějšímu cíli toho dne směřova-
ly první tři combat boxy letící v čele proudu 
bombardérů 3rd Bomb Division. Byla jím rafi-
nerie na výrobu syntetického benzinu Brabag 
ve Schwarzheide u Ruhlandu. Vedoucí com-
bat box byl tvořen bombardéry 486th Bomb 
Group, následovala 100th BG a za ní box 
tvořený letouny 95th a 390th Bomb Group. 
Stíhací ochranu poskytovala 55th Fighter 
Group. Byly to právě její 38th a 338th FS, kte-
ré se krátce po půl dvanácté dostaly v oblasti 
Duryňského lesa do střetu s Messerschmitty od 
III./Jagdgeschwader 4. Zahájili tak téměř ho-
dinovou řež, kterou dnes nazýváme leteckou 
bitvou nad Krušnohořím. Postupně bylo nad  
durynským Oberhofem, vrcholky Krušných hor 
a jižně od Chemnitz sestřeleno čtrnáct B-17G 
od 100th a 95th Bomb Group, čtyři P-51D od 
55th FG a více než čtyřicet Bf 109 G a Fw 
190 A-8/R2 od JG 4. Mnoho dalších strojů se 
vracelo na základny s poškozením.  

Jedním z letounů Jagdgeschwader 4, které se 
na svou základnu nevrátily, byl také Bf 109 
G-14 W.Nr. 781308 „Schwarze 4“, pilotova-
ný velitelem jednoho ze schwarmů 10. Staffel, 
Lt. Hansem-Helmutem Linckem. 
„Okolo 9:30 jsme zasedli v ostré hotovosti 
do letounů. Kromě záchranných vest jsme měli 
připravené i gumové čluny, ale když dorazily 
informace, že Američané jsou již nad konti-
nentem, čluny byly z našich postrojů vytaženy. 
Když jsem se posléze znovu připoutával do své 
„černé 4“, zjistil jsem, že bez záchranného člu-
nu jsou mé popruhy příliš volné a tak jsem se 
vyškrábal znovu z kabiny, načež mi můj mecha-
nik pomohl popruhy utáhnout. To bylo mé štěs-
tí, protože volné popruhy mohly při prudkém 
otevření padáku polámat kosti...“, uvedl Linck 

ve vzpomínkách, které poskytl historikovi Ericu 
Mombeekovi.

Když o necelou hodinu později Gruppe od-
startovala, aby se nad Fürstenwalde připojila 
k se svým pancéřovaným Fw 190 A-8/R2 od 
II.(Sturm)/JG 4, jež měla chránit, objevila se 
komplikace s nezajištěným podvozkem – levá 
noha trčela pod trupem a až po mnoha poku-
sech se podařilo Lt. Linckovi podvozek zcela 
zasunout. 
Následoval let celé formace do oblasti Erfur-
tu, avšak předpokládané proudy bombar-
dérů se stále neobjevovaly. Až takřka před 
bodem návratu se objevily bílé kondenzační 
čáry bombardérů, za nimiž se německé usku-
pení začalo stáčet. Ovšem společně se čtyř-
motoráky se objevily i Mustangy. V následu-
jících minutách se III./JG 4 rozdělila. Zatímco 
se jedna její část potýkala se dvěma squad-
ronami P-51 nad Durynským lesem, Linckova 
10. Staffel dále doprovázela Focke-Wulfy ze 
Sturmgruppe, chystající se zaútočit na proud 
bombardérů. Během zmatku, který nastal při 
setkání s Mustangy, opustil na kratší dobu svou 

Dvě ze série fotografií pořízených po poledni 11. září 
1944, kdy se Lt. Linckovi dostalo prvního ošetření. Poté 
byl dovezen k místu, kde dohořívaly trosky jeho „černé 
4“.          (Archiv Museum119, via Eric Mombeek, J. Kohout)

Hans-Helmut Linck ve funkci leteckého instruktora FFS 
A/B 10 ve Warnemünde.
(Archiv Museum119, via Linck family)

pozici i Schwarm vedený Lt. Linckem, když se 
vrhl za dvěma americkými stíhačkami. Proná-
sledování bylo bezvýsledné, avšak zavdalo 
jednu z hlavních příčin následujících problé-
mů. Když se čtveřice snažila dostihnout svou 
skupinu, jeden z jejích mladších pilotů, Ogfr. 
Wilhelm Jütz neudržel pozornost a narazil do 
ocasních ploch Linckova Messerschmittu.
Kolizi pozoroval Uffz. Rolf Langestroer: „Měli 
jsme zákaz jakékoliv radiové komunikace. Když 
jsem viděl Jütze přibližujícího se k šéfovi, přidal 
jsem plyn, abych se přiblížil, a důrazně na něj 
gestikuloval, aby pochopil, že svým ledabylým 
letem ohrožuje formaci. Bohužel se to minulo 
účinkem a on narazil do ocasu velitele našeho 
Schwarmu...”. 
Linckova „černá 4“ okamžitě přešla do vývrt-
ky. Její pilot na to vzpomínal: „Vše, čím jsem 
se snažil opět získat kontrolu nad strojem, bylo 
neúčinné. Nemohl jsem dělat nic jiného, než vy-
skočit. Zatáhl jsem za táhlo nouzového odho-
zu kabiny, ale to mi zůstalo v ruce. Lanko bylo 
přetržené. Snažil jsem se proto otevřít překryt 
kabiny, ale byl jsem vmáčknutý do sedadla od-
středivou silou vývrtky. Pouze s vypětím všech sil 
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jsem dokázal odjistit kabinu a pootevřít malou 
štěrbinu. Proud vzduchu byl tak silný, že vytrhl 
zámky a překryt odletěl. Stále jsem se ale nedo-
kázal dostat ven. Odstředivá síla byla příliš vel-
ká. Centimetr za centimetrem jsem se posunoval 
vpravo, až jsem seděl trochu stranou a proud 
vzduchu mě vytáhl z kabiny. Kolize se odehrála 
v 9700 metrech, zůstával jsem ve volném pádu 
až do výšky kolem 4000 metrů, kde jsem již 
mohl volně dýchat. Poté, co jsem otevřel padák, 
zmáčkl jsem své stopky a díky tomu mohl zjistit, 
že to trvalo asi 12 minut, než jsem přistál. Než 
se tak stalo, zpozoroval jsem Mustang směřující 
ke mně. Snažil jsem se zrychlit své klesání ta-
háním za popruhy na jedné straně. V tu chvíli 
jsem si uvědomil, že mám jednu ruku zlomenou. 
Naštěstí Mustang se otočil pryč.
Pod sebou jsem brzy spatřil velký les a tak jsem 
se stočil do klubíčka a narazil jsem zády do 
stromu. Větve zpomalily můj pád na zem. Bylo 
krátce po 12. hodině. Padák visel na stromě. 
Odcházel jsem z lesa a zaslechl vzrušené hla-
sy. Byli tam sedláci s puškami a holemi. Zavolal 
jsem na ně, že jsem německý letec, ovšem oni se 
vůči mně stále chovali velmi podezřívavě, na-
čež mě zajali a odváděli pryč. Jeden z nich mi 
později se s rozpaky přiznal, že po mě něko-
likrát vystřelil, když jsem klesal pod vrchlíkem 
hedvábí.
Odvedli mne do nedalekého tábora. Byl jsem 
rád, když jsem nakonec uviděl německé vojá-
ky. Ovšem ke svému úžasu jsem zjistil, že mají 
všichni asijské vzezření a nemluví německy, kro-
mě opakovaného „Vaše doklady, vaše dokla-
dy“. Prohrabali mi kapsy, ovšem jejich obsah 
se poztrácel během mého předešlého výskoku s 
padákem. Pouze pistole mi zůstala a tu mi tedy 
zabavili. 
Nakonec dorazila policie z Chebu a já jsem byl 
odvezen do tábora, kde byli ti asijští vojáci cvi-
čeni. Tam mě přivítal velitel se sektem a dali 
mi také ruku do dlahy. Pak mě vzali na místo 
havárie, ale kromě kráteru, shořelých stromů  
a munice, stejně jako zbytků plechů, z části 
roztavených žárem, toho moc z mé „černé 4“ 
nezbylo. Samozřejmě jsem si vzal několik kous-
ků na památku. Pak jsem byl převezen do ne-
mocnice v Chebu a následné čtyři týdny strávil  
v lazaretu Luftwaffe v Halle-Döhlau.
Ogfr. Jütze má nehoda velmi poznamenala. 
Jak mi řekli kamarádi, chtěl svou chybu odčinit  
v boji. Padl hned následující den.“ 

Lt. Linck prošel několika lazarety a ke své jed-
notce se vrátil na konci listopadu, stále ještě  
s nedoléčenou zlomeninou ruky. Mnoho z tváří, 
které znal, však mezitím zmizelo. Řada jeho 
kamarádů z 10. Staffel padla 11. či 12. září 
a nebo v dalších bojích během podzimu 1944. 
Možná tak neopatrnost Ogefr. Jütze absurd-
ně zachránila Lt. Linckovi život. Kvůli zranění 
nemohl absolvovat další boje během podzimu 
1944, které jeho jednotku téměř vyhladily.  
U jednotky přežil Lt. Linck až do konce války. 
Byť po mnoha letech, avšak přece jen, si ho 
osud našel: zemřel 1. února 1995 na rakovinu, 
která se rozvinula z jeho pochroumané, nikdy 

Ukázka z Namentlicheverlusstmeldung III./JG 4 (jmenné hlášení ztrát) ze dne 11. září 1944, identifikující linckův 
Bf 109 W.Nr. 781308 jako verzi G-6. Výrobní číslo stroje však patří verzi G-14 z výrobního bloku Messerschmitt 
AG Regensburg. Také další stroje ze stavu JG 4, patřící do stejného výrobního bloku, jsou uváděny jako verze G-14. 
Zobrazený dokument tedy obsahuje drobnou chybu úředníka Gruppe.                                              (WASt Berlin)

Kráter v česko-německém pohraničí dodnes ukazuje místo, kde se krátce před polednem 11. září 1944 roztříštil  
Bf 109 G-14 W.Nr 781308, jenž jen několik chvil předtím Lt. Hans-Helmut Linck opustil na padáku...

Vitrína v Muzeu letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944 v Kovářské věnovaná Lt. Linckovi.

eduard32 INFO Eduard - červenec 2014



HISTORIE
nedoléčené ruky.
Místo havárie Linckovy Bf 109 G-14 objevil 
a identifikoval v roce 1996 Radek Kučera 
ze skupiny Slet Plzeň. Skupina je spolu s LHS 
Kovářská jedním ze zakladatelských sub-
jektů Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím, 
které se dokumentací událostí osudného dne 
zabývá. V následných letech proběhl na mís-
tě havárie „černé 4“ terénní průzkum, jehož 
výsledky jsou vystaveny v expozici muzea. 
Ve stejném období zahájili dobrovolníci, v tu 
dobu teprve budovaného muzea, korespon-
denci s historikem Ericem Mombeekem, který 
o svém příteli Hansi-Helmutu Linckovi poskytl 
řadu informací.

Fotografie Bf 109G-14 W.Nr. 781308, z ně-
hož musel Lt. Linck vyskočit na padáku, není 
známá a proto se rekonstrukce kamufláže to-
hoto stroje opírá o fotografie letounů pochá-
zejících ze stejného výrobního bloku továrny 
Mtt Regensburg. 
Rekonstrukce markingu pak vychází přede-
vším z nejnovějších poznatků, založených na 
dokumentaci Muzea letecké bitvy nad Kruš-

nohořím. Zcela vyvrací dosavadní představy 
o podobě strojů III. Gruppe JG 4 na konci léta 
1944. Fotografie Bf 109G této jednotky v ob-
dobí kolem 11. září 1944 ukazují, že letouny 
nenesly identifikační pruhy JG 4 na zádi tru-
pu, ani emblém jednotky na motorovém krytu. 
Především však byly výsostné znaky na trupu, 
horní straně křídla a svastiky na směrovce dů-
kladně zakryty kamuflážními barvami. Trámo-
vé kříže zůstaly pouze na spodní straně křídla. 
Důvod zakrytí výsostného označení není znám, 
předpokládáme však, že šlo o neobvyklé,  
až extrémní opatření, které mělo letouny lépe 
ochránit před očima spojeneckých letců, stále 
častěji provádějících hloubkové útoky na ně-
mecká letiště. Stroje III./JG 4, dokumentované 
v období října 1944, již pak nesou všechny 
standardní prvky markingu - výsostné ozna-
čení, černo-bílo-černý pruh identifikující JG 4, 
mnohdy i emblém Geschwader, štít s rytířskou 
přilbicí, na přídích. Velmi neobvyklá podoba 
Bf 109G III./JG 4 bez výsostného označení 
tak byla s velkou pravděpodobností záležitos-
tí pouhých několika dnů či týdnů.

Zdroje:
- Archiv Muzeum letecké bitvy nad  
  Krušnohořím 11. 9. 1944 v Kovářské
- Eric Mombeek – Sturmjäger – vol. 1, 2,  
  Storming the Bombers
- Map: Jan Zdiarsky
- Profil: Zdeněk Nožicka pro Eduard  
  Royal Class R0009

Zvláštní poděkování:
Eric Mombeek, Neil Page, Radek Ku-
čera, Jaromír Kohout, Petr Frank, Zde-
něk Nožička, John Bubak, Jim Hatch, 
členové týmu Muzea letecké bitvy nad 
Krušnohořím 11.9.1944 v Kovářské

Část skutečné Bf 109G-14 upevněná 
na dřevěném podstavci s certifikátem 
autentičnosti, která je součástí staveb-
nice Bf 109G Royal Class.

Další informace o zde  
popsané události lze získat 
v Muzeu letecké bitvy nad  
Krušnohořím 11. 9. 1944 
v Kovářské.
Alberta E. Trommera 696
431 86 KOVÁŘSKÁ

www.facebook.com/museum119
WWW.MUSEUM119.CZ

Pro další informace o Jagdgeschwader 4 doporu-
čujeme knihy Erica Mombeeka Sturmjäger, vol. I., II. 
(německé vydání),  nebo Storming the Bombers, vol. 
I., II. (anglické vydání)   
www.luftwaffe.be

KOUPIT  Bf 109G  1/48
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Royal-class/Letadla/1-48/Bf-109G-ROYAL-CLASS-1-48.html
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KOUPIT Bf 109G Royal Class  1/48
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http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-cervenec-2014/
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Royal-class/Letadla/1-48/Bf-109G-ROYAL-CLASS-1-48.html
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Royal-class/Letadla/1-48/Bf-109G-ROYAL-CLASS-1-48.html
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Royal-class/Letadla/1-48/Bf-109G-ROYAL-CLASS-1-48.html
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WORKSHOP

KOUPIT  SUPERFABRIC  1/72
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Profipack/Letadla/1-48/Bf-109G-6-1-48.html
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BIG3581      D9R DOOBI  1/35   Meng

BIG49107   MiG-25PD/PDS FOXBAT  1/48  Kitty Hawk 

BIG49108   Su-2  1/48   Zvezda

BIG49109   MIRAGE F.1B  1/48   Kitty Hawk 

632040  
Bf 109G-10 wheels 
1/32  Revell

632041 
Meteor F.4 wheels
1/32 HK Models

648150  
Fw 190 wheels late 
1/48 EDUARD

648156  
AIM-9D Sidewinder 
1/48 

648159  
Tornado IDS wheels 
1/48 Revell

ON APPROACH
srpen 2014

(srpen) 

(srpen) 

(srpen) 

MODELY

BIG ED

BRASSIN

672038

672039

4431
Ju 87B
1/144  SUPER44

8177
Fw 190 Nachtjäger
1/48  ProfiPACK

84123
MiG-21R
1/48  Weekend

8221
F6F-3
1/48  ProfiPACK

REEDICE

672037  
AIM-9M/L Sidewinder 
1/72 

672038  
US 250lb bombs 
1/72 

672039  
US 500lb bombs 
1/72 

672040  
F-16CJ Block 50 wheels 
1/72 Tamiya

648159

672040

672037

632040

648156

648150

632041



LEPTY
32353    A-6A exterior 1/32    Trumpeter
32356    A-1H exterior 1/32    Trumpeter
32357    A-1H engine 1/32    Trumpeter
32359    A-6A undercarriage 1/32    Trumpeter
32812    A-1H interior S.A. 1/32    Trumpeter
36266    Nashorn 1/35    Tamiya
36277    Nashorn floor plates and ammo boxes 1/35    Tamiya
48807    A-6A exterior 1/48    Hobby Boss
48809    F-101A/C exterior 1/48    Kitty Hawk 
48812    Tornado IDS exterior 1/48    Revell
49681    F-101A/C interior S.A. 1/48    Kitty Hawk 
49683    A-6A interior S.A. 1/48    Hobby Boss
49686    Tornado IDS interior S.A 1/48    Revell
49687    Tornado IDS undercarriage 1/48    Revell
49688    Tornado IDS seatbelts 1/48    Revell
53113    USS Missouri part 1 - AA guns Oerlikon   1/200  Trumpeter
53114    SMS Emden part 1  1/350 1/350  Revell
53117    USS Missouri part 2 - Bofors 40 quadruple   1/200  Trumpeter
53118    USS Missouri part 3 - crane and catapults 1/200  Trumpeter
53120    SMS Emden part 2  1/350 1/350  Revell
72583    Sunderland Mk.III bomb racks 1/72    Italeri
72584    Sunderland Mk.III surface panels 1/72    Italeri
72585    Sunderland Mk.III exterior 1/72    Italeri

72586    Sunderland Mk.III maintenence platforms 1/72    Italeri
73022    Seatbelts Luftwaffe fighters SUPER FABRIC 1/72 73023    Seatbelts USAAF & USN WWII SUPER FABRIC 1/72 73025    Seatbelts RAF early SUPER FABRIC 1/72 73503    F-35A S.A. 1/72    Academy
73509    Su-27SM Flanker B S.A. 1/72    Zvezda
73510    Sunderland Mk.III interior S.A. 1/72    Italeri

ZOOMY
33133    A-1H interior S.A.  1/32 1/32 Trumpeter
FE681    F-101A/C interior S.A. 1/48 Kitty Hawk 
FE683    A-6A interior S.A. 1/48 Hobby Boss
FE686    Tornado IDS interior S.A. 1/48 Revell
SS509    Su-27SM Flanker B interior S.A. 1/72 Zvezda
SS510    Sunderland Mk.III interior S.A. 1/72 Italeri

(srpen) 

ON APPROACH srpen 2014

FOTOLEPTY

32353  A-6A exterior  
1/32  Trumpeter

72583  Sunderland Mk.III bomb racks 
1/72  Italeri

32359  A-6A undercarriage  
1/32  Trumpeter

72584  Sunderland Mk.III surface panels 
1/72  Italeri

53114  SMS Emden part 1   
1/350  Revell

73510  Sunderland Mk.III interior S.A. 
1/72  Italeri

53118  
USS Missouri part 3 -  
crane and catapults   
1/200  Trumpeter
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