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ÚVODNÍK
Vážení,
dnešní úvodník píši na stánku v Norimberku. 
Včera jsme zde na výstavišti, v konferenčním 
centru, uspořádali naší první tiskovou konfe-
renci na téma Novinky pro rok 2015 a o ho-
dinu dříve workshop pro obchodníky na téma 
skladby naší produkce a našeho distribuční-
ho systému, na který jsme mimochodem hrdí, 
neboť podobně strukturovaným zákaznickým 
servisem v našem oboru žádná jiná firma ne-
disponuje. Účast na obou konferencích nebyla, 
pravda, nijak závratná, ale znáte to. Každý 
začátek je těžký a budování tradice vyžaduje 
trpělivost a odolnost, to není nic pro nějaké 
padavky.  Obecně vzato, inovace a nová ře-
šení není vůbec snadné prosadit, novátorská 
řešení často narážejí na odpor, nedůvěru a 
nesouhlas.  Však vzpomeňte na Eiffelovu věž, 
Vídeňskou operu či minisukně. Všechno jsou to 
krásné věci, ale kolik řečí a útoků na ně bylo. 
Posouvat výše pomyslnou laťku kvality něco 
stojí, usilovat o pokrok rovněž, a nejde jen  
o peníze. Jde i o to obhájit si své ideje a svá ře-
šení.  Naštěstí kritici a remcalové málokdy tvo-
ří většinu, jsou jen hlasití a neúnavní v šíření své 
pravdy. Druhý pól tvoří ti, jimž se nová řešení líbí,  
a ti nakonec, v delším časovém horizontu, změní 
vnímání věcí a měřítka kvality a jakési normál-
nosti. Poslední případ odporu proti novým řeše-
ním, jež přinášíme na trh my, je nová Avia B.534  
v měřítku 1/72. Ještě ani nebyla na světě a už 
jsme se dozvěděli, jaká je to zase jednou pro-
marněná příležitost vyrobit dokonalý model. 
To je ostatně hláška, kterou naprosto miluji. 
Kolik už takových na naši adresu zaznělo, ko-
likrát už jsme propásli onu bájnou příležitost! 
Takže, dámy a pánové, tento měsíc zase jed-
nou a jistě ne naposledy. Kritika, kterou naše 
řešení povrchu nosných ploch vyvolalo je silná 
a hlasitá, ale z našich průzkumů vyplývá, že 
90% modelářů se Avia líbí. Nám v Eduardu se 
také takhle líbí, takže tak zůstane. Avia beze-
sporu není dokonalý model, ale upřímně řeče-
no, lepší model tohoto stroje není a už nikdy 
nebude. A podobně hezkých a dobrých dvaa-
sedmdesátin je také málo. Tento model pova-
žujeme za moderní, kvalitní plastikový model.  
A takové modely chceme vyrábět a postupně 
je dále zlepšovat. Ostatně, již je zlepšujeme, 
a o tom, že jak UTI MiG-15 tak i Fw 190A a 
Spitfire Mk.IX budou ještě lepší, netřeba po-
chybovat! 
Dnes přichází Avia B.534 v edici Royal Class 
na trh jako pilotní projekt naší dvaasedmde-
sátinové revoluce, tedy našeho pokusu přinést 
na trh sérii, a to stále rostoucí sérii, dvaasedm-
desátinových modelů. Naším cílem je uvádět 
pravidelně na trh nové kity v kvalitě blízké 
našim čtvrtkovým modelům a tuto kvalitu po-
stupně zvyšovat. Výchozím bodem při tvorbě 
těchto modelů budou, až na nevýznamné vý-
jimky, starší čtvrtkové projekty, v měřítku 1/72 
patřičně upravené, zjednodušené, ale zacho-
vávající všechny klady svých větších příbuz-
ných. Vydávací schéma bude takové, že jako 
první budeme vydávat soubor modelů v jedné 
krabici v edici Royal Class nebo Limited Edi-
tion, pokračovat budeme s Weekendy, poté 

budou následovat Profipac-
ky. Modely v edici Weekend 
přitom budou páteří celého 
projektu, zachovávajíce vy-
sokou kvalitu produktu spo-
lu s relativně nízkou cenou , 
která bude pro modely jed-
nomotorových jednomístných 
stíhaček z 2. světové války, 
jako jsou Avia B.534, Fw 190 
nebo Spitfire Mk.IX, 225,-Kč. 
To je naše doporučená ma-
loobchodní cena, pro členy 
BFC bude samozřejmě přiměřeně nižší.  Přitom 
ani pro špičkově vybavený Royal Class nebu-
de cena nijak přemrštěná. Nový Royal Class 
Avie B.534 má doporučenou MC 1500,-Kč, 
přičemž v krabici najdete 4 kompletní modely, 
obtiskový aršík pro 31 možností zbarvení, lep-
ty pro všechny čtyři stroje, masky a knihu o 64 
stranách, o barevném návodu nemluvě. Pokud 
oněch 1500 rozdělíte mezi čtyři modely a kni-
hu rovným dílem, jste na 300,- Kč za položku. 
To si myslím není v dnešních poměrech nijak 
závratná cena. 
Jistý zmatek může panovat kolem ote-
víracích stavebnic každého typu, kte-
rým bude vždy buď model řady Royal 
Class nebo Limited Edition. Avia přichází  
v edici Royal Class s knihou, pro budoucí pro-
jekty však kniha nebude pravidlem, kupříkla-
du Fw 190A bude v edici Royal Class obsaho-
vat  kousek stroje, sestřeleného 11. září 1944 
nad Kovářskou v Krušných horách, stejně, jako 
tomu bylo u čtvrtkového Focke-Wulfa. Spitfi-
ra bude pro změnu otevírat limitka NAŠI SE 
VRACEJÍ, věnovaná Československým Spitfi-
rům Mk.IX, ve které opět kniha bude. Řešení 
a přístupy budou tedy různá, jak už to tak 
ostatně v revolucích bývá, očekávaný výsle-
dek má být ovšem jednoznačný, dostat na trh 
kvalitní a přitom cenově přijatelný model. To 
není tak samozřejmé, předchozí pokusy jiných 

firem o renesanci dvaasedmdesátin buď při-
nesly levné modely nevýrazné kvality, nebo 
velmi kvalitní modely za vysokou cenu. Přejme 
tedy naší revoluci úspěch, neb dosáhneme-li 
ho, budou z něho mít užitek všichni zúčastnění. 
Což je nakonec přání mnoha revolucionářů, 
byť, bohužel, se podobná přání nezřídka uká-
ží být utopií. Nuže, přátelé, přeji vám pod-
nětné studium dnešního infa a mnoho radosti  
z našich revolučních modelů!
S dvaasedmdesátinou na věčné časy a nikdy 
jinak! Buď kit!

Vladimír Šulc
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UDÁLOSTI

Přinášíme vás fotogalerii  
z letošního veletrhu hraček v Norimberku.  

NÁŠ TÝM

Martin Ferkl

Martin Finger Karel Pádár

Vladimír Šulc

Markéta Kulhánková

Libor Havránek Jan Zdiarský
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UDÁLOSTI
Cena od Modellfan udělena Eduardu  
za MiG-15 v měřítku 1/72.

Jan Zdiarsky přebírá medaili  
od Kai Feindta z Modellfan.
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UDÁLOSTI
Naše tisková konference 

Eduard pořádal svou 
historicky první tiskovou 
konferenci na veletru  
v Norimberku. 

co nás čeká...

Vladimír Šulc (ředitel Eduard)
prezentuje budoucí výrobní plán 
Eduardu, včetně dvaasedmde-
sátkové revoluce a novinek roku 
2015. 
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MODELY

KOUPIT  Avia B.534  1/72

Quattro combo - 4 kompletní  
modely (4 různé varianty)
31 markingů
fotoleptané doplňky
krycí maska, obtisky od Cartografu
Fotografická kniha o B.534  
ve službách Československa, 
Slovenska, Maďarska, Bulharska  
a Německa

Kat. č. R0010
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MODELY

Avia B.534  4. série, 2. stíhací Orljak, podoficer Stefan 
Iliev, letiště Karlovo, červen 1940

Avia B.534  4. série, 112. stíhací Jato,  
letiště Sofia - Božurište, počátek roku 1941

Avia B.534  4. série, 2/2 bitevní Orljak, podzim 1944

Avia B.534  4. série, 222. Jato,  
základna Božurište, květen 1941

Avia B.534  4. série, 1/6 stíhací Orljak,  
Sofia, srpen 1943
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MODELY

Avia B.534  3. série, JFS 4, Fürth-Herzogenaurach, léto 1942

Avia B.534  3. série, FFS A/B 8, Vilseck, 
1939 - 1940

Avia B.534  3. série, FFS A/B 115, Wels, 1939 - 1941

Avia B.534  3. série, FFS A/B 24, Olomouc, 
Protektorát Čechy a Morava, září 1941

Avia B.534  4. série, FFS A/B 112, Böblingen, listopad 1941
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MODELY

Avia B.534  3. série, Letecký pluk 2, 51. 
stíhací letka, Olomouc, Československo, 
květen 1937 – březen 1939

Avia B.534  4. série, Fluglehrerschule der Luftwaffe, 
Brandenburg – Brest, léto 1940

Avia B.534  4. série, Oblt. Heinz Schumann,  
velitel I./JG 71, Bad Aibling,  
červenec – srpen 1939

Avia B.534  4. série, 7./LLG 1, východní fronta, zima 1942 / 1943

Avia B.534  3. série, Letecký pluk 4, 34. stíhací letka, 
Hradec Králové, Československo, srpen 1937
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MODELY

Avia B.534  4. série, IV. mezinárodní letecký meeting, 
Curych, Švýcarsko, 1937

Avia B.534  4. série, Letecký pluk 2,  
36. stíhací letka, Olomouc, Československo,  
podzim 1937

Avia B.534  3. série, Letecký pluk 3, 37. stíhací letka, 
Piešťany, Československo, léto 1938

Avia B.534  4. série, Letecký pluk 4, 34. letka,  
Hradec Králové, Československo, léto 1937

Avia B.534  4. série, Letecký pluk 3, 45. letka,  
Piešťany, Československo, červenec 1938
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MODELY

Avia B.534  4. série, IV. mezinárodní letecký meeting, 
Curych, Švýcarsko, 1937

Avia B.534  4. série, Četnická letecká hlídka,  
Hradec Králové, Československo, léto 1937

Avia B.534  3. série, Slovenské Vzdušné zbraně, 1939 - 1941

Avia B.534  4. série, Slovenské  
Vzdušné zbraně, 1939-40

Avia B.534  4. série, Slovenské Vzdušné zbraně, 
letka 12, východní fronta, 1941
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MODELY

Avia B.534  3. série, Slovenské Vzdušné zbraně, 
Letecká škola, 1939 - 1941

Avia B.534  4. série, 1. vadászezred  
(stíhací křídlo), Maďarské královské letectvo, 
konec roku 1941

Avia B.534  4. série, 2/1. vadászszázad 
(stíhací letka), Maďarské královské letectvo, 
léto 1942

Avia B.534  3. série, Letecký pluk 3,  
37. stíhací letka, Piešťany, Československo,  
léto 1938

Avia B.534  4. série, Slovenské Vzdušné zbraně, 
letka 13, východní fronta, 1941

Avia B.534  4. série, Kombinovaná letka,  
Tri Duby, září – říjen 1944
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MODELY

kat. č. 4441 kat. č. 4431 kat. č. 4429

1/144    kat.č. 4442

KOUPIT  MiG-15bis  1/144

MiG-15bis

5 markingů
krycí maska
obtisky Eduard

Z EDICE SUPER44

White 115, ‘Death and Destruction’, BuNo 72534, ENS 
Donald McPherson, Bill Kingston, Jr., a Lyttleton Ward, VF-
83, USS Essex, 5. květen 1945

144007  MiG-15 (fotolept)
DOPORUČUJEME:

eduard 15INFO Eduard - únor 2015
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MODELY

1/48,  Kat. č. 84167

Bf 109E-7 trop

KOUPIT  Bf 109E-7  1/48

    2 markingy
    SUPERFABRIC upínací pásy

DOPORUČUJEME:

2./JG 27, Ain En Gazala airfield, Libya 1941

Flown by Oblt. Karl-Wolfgang Redlich, the CO of 1./JG27, 
Ain El Gazala, Libya, July, 1941

648058 Bf 109E wheels
648060 Bf 109E lafeta MG 17
648074 Bf 109E cockpit and radio compartment
648059 DB 601A/N engine
D48013 Bf 109E stencils

648058

648060

648059

648074

eduard16 INFO Eduard - únor 2015

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Weekend-edice/Letadla/1-48/Bf-109E-7-trop-1-48.html


632047
F-104 C2 ejection seat

1/48  Italeri

632048
F-104 MB.7 ejection seat
1/32 Italeri

KOUPIT  F-104 C2 ejection seat  1/32

KOUPIT F-104 MB.7 ejection seat   1/32

KOUPIT   Mk.20 Rockeye II   1/48

Resinová sedačka pro F-104 
MB.7 od Italeri v měřítku 1/32.
Sada obsahuje:
- resin: 5 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano

Brassin sada 6 kusů bomb Mk.20 Rockeye II 
v měřítku 1/48.
Sada obsahuje:
-resin: 12 dílů
-obtisk: ano
-lept: ano

Resinová sedačka pro F-104 C-2  
od Italeri v měřítku 1/32.
Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ano
- lept: ano

648168
Mk.20 Rockeye II
1/48
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BRASSIN

KOUPIT  B-17F/G engines  1/48

648193
A-6 wheels
1/48  Hobby Boss

648191
B-17F/G engines
1/48 Revell/Hasegawa

672049
Mk.20 Rockeye II
1/72

KOUPIT  A-6 wheels  1/48

Brassin sada 6 kusů bomb Mk.20 Rockeye II 
v měřítku 1/72.

Sada obsahuje:
- resin: 12 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano 

Brassin sada čtyř motorů pro B-17F/G pro  
stavebnici Revell/Monogram v měřítku 1/48.

Sada obsahuje:
- resin: 42 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano

Brassin sada kol hlavního a předního pod-
vozku pro stavebnici A-6 od Hobby Boss  
v měřítku 1/48.

Sada obsahuje:
- resin: 8 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne 
- maska: ano

KOUPIT  Mk.20 Rockeye II  1/72
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BRASSIN

672050
GBU-8/B HOBOS
1/72

KOUPIT  GBU-8/B HOBOS  1/72

672051
GBU-10 Paveway I
1/72

672062
MG 81 gun 
1/72

KOUPIT GBU-10 Paveway I  1/72

Brassin sada 2 kusů německých kulometů  
v měřítku 1/72.

Sada obsahuje:
- resin: 2 díly
- obtisk: ne
- lept: ne

Brassin sada 2 kusů bomb GBU-10 Paveway I  
v měřítku 1/72.

Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ano
- lept: ne

Brassin sada 2 kusů bomb GBU-8/B HOBOS  
v měřítku 1/72.

Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ano
- lept: ne

KOUPIT  MG 81 gun  1/72
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 VÝBĚR MĚSÍCEFOTOLEPTYA MASKY

F4U-1A exterior  1/32  Tamiya (32366)

Do 335 exterior  1/32  HKM  (32364)

F4U-1A engine  1/32  Tamiya  (32365)
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FOTOLEPTY A MASKY
Pz.Kpfw.V Panther (Ausf.D)  1/35  Zvezda  (36306)

Pz.Kpfw.V  Panther  
(Ausf.D) Zimmerit   
1/35  Zvezda  (36308)

Pz.Kpfw.V Panther (Ausf.D) Schürzen  1/35  Zvezda   (36307)
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FOTOLEPTY A MASKY
Jagdpanzer IV (70) Lang   1/35  Tamiya   (36309)

Jagdpanzer IV (70) Lang Schürzen  1/35  Tamiya  (36310)

Gnat T.1 S.A.   1/48  Airfix  (49707)
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FOTOLEPTY A MASKY
USS Hornet CV-8 part 1 - cranes  1/200  Merit  (53128)

USS Hornet CV-8 part 2 - radar antennas  1/200  Merit (53129)

USS Hornet CV-8 part 3 - life boats  1/200   Merit  (53130)
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BIG49116  PBY-5A  1/48  Revell

BIG7292   F-35  1/72  Hasegawa

BIG7293  F-15C MSIP II  1/72  Academy

BIG49115  SPITFIRE Mk.Vb  1/48  Airfix

BIG2401  TYPHOON Mk.Ib  1/24  Airfix

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

23018  Typhoon Mk.Ib landing flaps  (BIG2401)

48826  PBY-5A floats  (BIG49116)

73507  F-35A S.A. (BIG7292)

BIG2401  TYPHOON Mk.Ib  1/24  Airfix

BIG49115  SPITFIRE Mk.Vb  1/48  Airfix

BIG49116  PBY-5A  1/48  Revell

23016  Typhoon Mk.Ib seatbelts
23017  Typhoon Mk.Ib engine
23018  Typhoon Mk.Ib landing flaps
23019  Typhoon Mk.Ib interior
23021  Typhoon Mk.Ib wing armament
LX001   Typhoon Mk.Ib 

48822  Spitfire Mk.V landing flaps
49695  Spitfire Mk.Vb S.A.
EX440  Spitfire Mk.V  

48825   PBY-5A undercarriage
48826   PBY-5A floats
48827   PBY-5A exterior
49697   PBY-5A interior S.A.
EX118   PBY Catalina

BIG7292   F-35  1/72  HASEGAWA

BIG7293  F-15C MSIP II  1/72  Academy

73008  Remove Before Flight
73507  F-35A S.A.
CX399  F-35

73008  Remove Before Flight
73519  F-15C MSIP II S.A.
CX400  F-15C MSIP II 
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NOVINKY ÚNOR 2015
MODELY
4442     MiG-15bis  Dual Combo            1/144  SUPER44
84167   Bf 109E-7 trop             1/48    Weekend
R0010   Avia B.534  Quattro Combo            1/72    Royal Class

LEPTY                                
17037    Bismarck   1/700   Revell
17038    Tirpitz    1/700   Revell
32364    Do 335 exterior 1/32    HKM
32828    F4U-1A interior S.A. 1/32    Tamiya
32365    F4U-1A engine 1/32    Tamiya
32366    F4U-1A exterior 1/32    Tamiya
32367    Wires & Stretchers STEEL 1/32
 
36306    Pz.Kpfw.V Panther (Ausf.D) 1/35    Zvezda
36307    Pz.Kpfw.V Panther (Ausf.D) Schürzen 1/35    Zvezda
36308    Pz.Kpfw.V  Panther (Ausf.D) Zimmerit 1/35    Zvezda
36309    Jagdpanzer IV (70) Lang 1/35    Tamiya
36310    Jagdpanzer IV (70) Lang Schürzen 1/35    Tamiya
49707    Gnat T.1 S.A. 1/48    Airfix 
53128    USS Hornet CV-8 part 1 - cranes   1/200  Merit 
53129    USS Hornet CV-8 part 2 - radar antennas   1/200   Merit 
53130    USS Hornet CV-8 part 3 - life boats   1/200  Merit 
73029    Avia B.534 seatbelts SUPERFABRIC 1/72    Eduard
73521    Lightning F.6 S.A. 1/72    Airfix

ZOOMY
33144    F4U-1A interior S.A.   1/32    Tamiya
SS521    Lightning F.6 S.A. 1/72    Airfix
 

FE707    Gnat T.1 S.A. 1/48    Airfix
 
FE703    Bf 109E-7 Trop  Weekend 1/48    Eduard 

MASKY
CX408   Lightning F.6   1/72   Airfix 
EX452   Gnat T.1   1/48   Airfix 
EX454   JAS-39B/D Gripen   1/48   KittyHawk 
JX176   F4U-1A   1/32   Tamiya

BIG ED
BIG2401     TYPHOON Mk.Ib   1/24   Airfix 
BIG49115   SPITFIRE Mk.Vb   1/48   Airfix 
BIG49116   PBY-5A   1/48   Revell
BIG7292     F-35   1/72   Hasegawa
BIG7293     F-15C MSIP II   1/72   Academy

BRASSIN
632047    F-104 C2 ejection seat 1/32    Italeri
632048    F-104 MB.7 ejection seat 1/32    Italeri
648168    Mk.20 Rockeye II 1/48
 
648191    B-17F/G engines 1/48    Revell/Monogram
648193    A-6 wheels 1/48    Hobby Boss
672049    Mk.20 Rockeye II 1/72
 
672050    GBU-8/B HOBOS 1/72
 
672051    GBU-10 Paveway I 1/72
 
672062    MG 81 kulomet 1/72

E-BUNNYHO DOUPĚ
KOUPIT / e-shop Eduard
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HISTORIE Ukázka z knihy 
PĚTISTOVKA autorů 
Jiřího Vraného, Igora 
Mrkvánka a Jarosla-
va Kreče

medailon pilota 
Dimitra Spisarevského

Dimitr Spisarevski
Dimitr Svetozarov Spisarevski se narodil 
20. června 1916 ve městě Dobrič a lze jej 
považovat za nejznámějšího bulharského 
stíhacího pilota. V roce 1931 vstoupil do 
vojenské školy jako kadet. V důstojnické a 
později v pilotní škole se střídala období 
uznání jeho vynikajících schopností a vý-
sledků s problémy způsobenými jeho hr-
dostí, smyslem pro spravedlnost a touhou 
po svobodě jednání. Mladý junker Spisa-
revski měl časté problémy s nadřízenými 
(konflikt o zabavené rádio), na jeden rok 
byl dokonce převelen k pěšímu pluku, ale 
nakonec přece jen kadetku dokončil. Na 
rozdíl od jeho nadřízených jej spolužáci 
milovali.
Po ukončení základního leteckého výcviku 
byl spolu s dalšími piloty vyslán do letec-
ké školy ve Werneuchenu v Německu, kde  
v roce 1938, v tehdejší hodnosti portupej-
-junker, absolvoval speciální stíhací výcvik 
na letounech Arado 68. Ani zde se mu ne-
vyhnul konflikt s německým instruktorem, 
jehož nesmyslný rozkaz k letu v postupující 
mlze způsobil smrt jiných dvou bulharských 
pilotů, kteří se srazili. Po návratu z Ně-
mecka koncem roku 1939 byl povýšen na 
podporučíka a zařazen k 232. Jato 2. stí-
hacího Orljaku v Karlovo jako velitel Krilo 
(trojice letounů).
Při přelétání sestavených Avií B.534 ze so-
fijského Božurište se 15. dubna 1940 s ce-
lou svou trojicí Doganů prolétl nad plochou 
základny v Karlovo maximální rychlostí ve 
výšce pouhých deseti metrů a teprve poté 
přistál. Velitel Orljaku major Krsto Geor-
giev však pro podobné bravury neměl 
pochopení a podporučíka Spisarevského 
potrestal 15 dny zákazu létání.
V červenci 1940 byl odvelen k nově vznik-
lému 222. stíhacímu Jato 2. armádního 
leteckého pluku, které působilo na zá-
kladně Graf Ignatievo. Na jeho kolegialitu  
s ostatními piloty a sebevědomou hrdost 
vůči nadřízeným vzpomínal jeho přítel 
Ivan Atanasov, pilot 222. Jato: „V červenci 
1940 … jsem letěl na zkušební let s jed-

ním Doganem, a nevím už proč, přepnul jsem 
kohout přívodu paliva na rezervní nádrž. Pak 
si do kabiny sedl Spisarevski, přidal plyn a po 
krátkém startu se odlepil od země. Zvedl se 
ale jen do výše deseti metrů, a motor zhasnul. 
V naprostém tichu jsem pozoroval, jak letoun 
zabočil vlevo a prudce klesl k zemi. Podvozek 
se silným nárazem odlomil, letadlo dosedlo na 
břicho, setrvačností se převrátilo na vrtuli a zů-
stalo tak – se zdviženým ocasem. Viděl jsem, 
jak Dimitr vylezl z kabiny a zapálil si cigare-
tu. Bez dechu jsem k němu doběhl a on mi řekl 
„Ej, makedonský blázne, ty bys mě dorazil !“ 
(pozn. 1)… Chybně přepnutý kohout pak vrátil 
do správné polohy a přikázal mi, abych o tom 
mlčel. Při vyšetřování nehody pak před komisí 
uvedl: Ano, poškodil jsem podvozek, protože 
jsem letěl. Vám se to stát nemůže, protože vy 
nelétáte...! Letoun byl opraven za tři dny“. Dne 
17. září 1940 Bulharsko oslavovalo opětov-
né připojení oblasti Jižní Dobrudže, jež byla 
dosud spravována Rumunskem. Další z pilotů 
222. Jato, tehdy zamestnik-oficer Petr Kirov 
Petrov vzpomínal: „Drželi jsme hotovost – já  
a Nikola Bonev - a najednou vidím, jak od ná-
draží přichází zadýchaný „Spaič“ (Spisarevské-
ho přezdívka). Připravte ještě jednoho Doga-

na, přikázal mechanikům, 
poletíme ve trojici ! Vzlétli 
jsme nad Plovdiv, kde tepr-
ve začal s cirkusem! Akro-
bacie, útoky, průlety nízko 
mezi kopci. Dole se seběhli 
lidé, dívali se na nás a já 
jsem pořád nevěděl, proč 
náš velitel provádí takovou 
akrobacii nad městem ?Až 
po přistání se „Spaič“ ra-
dostně zasmál a prozradil 
„tajemství“: Dnes, bráško, je 
osvobozen můj rodný kraj! 
Dobrič je opět bulharský! 

Dneska všechno platím! A odvedl nás do 
vesnické krčmy, která se jmenovala „Letec“ 
… Následující den ho velitel pluku potrestal 
jedním měsícem zákazu létání a přidělil mu 
místo toho únavnou práci – inventuru zbraní 
celého pluku.
Příští měsíc chodil Spisarevski zamračený 
jako bouřkový mrak sem a tam kolem letiš-
tě s úřední složkou pod paží a kdykoliv nás 
potkal, křičel: Vy jste akorát předevčírem 
museli sklízet okurky, a já celý měsíc nemůžu 
létat! (pozn. 2)
Dne 1. prosince 1940, při cvičení proti-
vzdušné obrany, vedl stíhačky 222. Jato 
„bojující“ proti Dornierům Do 17 od 5. 
bombardovacího pluku. Dogany nalétá-
valy po dvojicích, po trojicích i jednotlivě. 
Spisarevski prý se svým dvouplošníkem 
létal jako šílenec a při neustále opakova-
ných útocích shora i ze stran míjel bombar-
déry jen o několik metrů. „Když jsme se vra-
celi z toho „boje“ s bombardéry a přiblížili 
se ke Graf Ignatievo, Spisarevski mi rádiem 
nařídil, ať se zařadím za poslední skupinu, 
a potom začala celá naše kolona Doganů 
vedená jeho letounem stoupat. Kopírovali 
jsme jeho manévry a nad letištěm jsme před-
vedli opravdové „kolo smrti“. Všichni dole 
museli chápat, že se vracíme „vítězně“. Hned 
po přistání nám ale vyšel vstříc zesinalý ve-
litel Jato poručík Todor Jordanov: Hajdy  
k plukovníku Sapunovovi - ten vám „zazpí-
vá! Velitel pluku rád provinilcům předčítal 
dlouhé nudné pasáže vojenských předpisů – 
tentokrát to bylo o letecké disciplíně. Navíc 
již byl informován o reji okolo bombardérů, 
protože zakončil slovy: Pánové, nepřeji si, 
abyste v mírovém výcviku riskovali srážku  
s vlastními bombardéry. To si nechte do sku-
tečného boje proti opravdovému nepříteli.! 
Spisarevski odvětil:„Pane plukovníku, buďte 
si jist, že právě to uděláme v boji, pokud to 
bude nutné!“ Po rychlém vítězství Němec-
ka nad Jugoslávií a Řeckem v dubnu 1941 
nebezpečí náletů pominulo. Bulharské stí-
hací jednotky tak mohly absolvovat výcvik 
v „letních táborech“, kde sbírali zkušenosti 
od německých poradců. Znalost němčiny se 
nyní „Spaičovi“ hodila, jeho naturelu ale 
nové taktické a operační směrnice příliš 
nevyhovovaly. Více by mu vyhovovala vál-
ka pojatá jako rytířský turnaj, ne jako or-
ganizovaný stroj s dokonalým účetnictvím. 
Na závěr výcviku mu německý poradce 

Podporučík Spisarevski (zcela vlevo) při ukázce technické obsluhy B.534     (V. Čakov via J. Kreč)
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nadporučík Pühringer poděkoval za jazy-
kovou pomoc a ocenil jeho letecké umění. 
Jako dobře míněnou radu ale dodal: „Ne-
změníte-li svůj dosavadní přístup, padnete  
v prvním boji.“ Přestože k tomu došlo až 
za dva a půl roku, jeho předpověď se do 
puntíku naplnila.
Další Spisarevského kariéra se v jednom 
rysu výrazně lišila od většiny kariéry ostat-
ních stíhacích pilotů – od léta 1941 se  
v žádném působišti neohřál dlouho. Ab-
solvoval několik kurzů, stáží, služebních 
cest, přecházel z jednotky do jednotky,  
a dočasně zřejmě zastával i štábní funkce. 
Nelze se ubránit dojmu, že velitelé ho po 
krátké době vždy „postrčili“ dál jako hor-
ký brambor… V lednu 1942 byl vyšetřo-
ván jako účastník rvačky vojáků s ostatními 
návštěvníky Námořního kasina v přístavu 
Burgas. Tehdy si italský námořní kapitán 
neodpustil ironickou poznámku na adresu 
bulharských letců, což si Bulhaři nenechali 
líbit. Po tomto incidentu byl na jaře 1942 
od 6. stíhacího pluku „uklizen“ jako instruk-
tor do Stíhací školy na letiště Dolna Mitro-
polija. Zde se vrátil k létání s Dogany, ale  
i s lehkými cvičnými Aviemi Bš.122. Osudo-
vý přelom ve Spisarevského kariéře před-
stavovaly dodávky nových Messerschmittů 
Bf 109 G do Bulharska, které začaly  
v únoru 1943. Vrátil se k 6. stíhacímu pluku 
v Karlovo, kam byly nové Gustavy umístě-

ny, prošel přeškolením a výcvikem na nových 
strojích. V listopadu 1943 byl zařazen k 3/6 
stíhacímu Orljaku v Božurište a 20. prosince 
vzlétl ke svému prvnímu a poslednímu boji. 
Podle svědků z jeho jednotky se Spisarevski 
při startu opozdil a vzlétl sám o něco později 
než hlavní skupina Messerschmittů 3/6 Orlja-
ku. Nikdo z bulharských pilotů proto neviděl 
Spisarevského poslední letecký boj zblízka. 
Paradoxně nejpodrobněji celou akci popsal 
sestřelený americký stíhač poručík John Ma-
ckenzie, pilot jednoho z doprovodných Light-
ningů:
„Asi šest minut předtím, než jsem byl s mou stí-
hačkou sám sestřelen, jsem byl svědkem něčeho 
strašného. Nevím, jestli američtí letci v Evropě 
prožili něco takového. Na vlastní oči jsem viděl, 
jak se velmi rychle letící bulharský stíhač odpou-
tal od již zasaženého a klesajícího bombardéru, 
s přebytkem rychlosti vyletěl nad další bombar-
dér a shora narazil přímo do něj. Odlomila se 
kormidla a hned nato se trup bombardéru roz-
padl ve vzduchu. Byla to jedna z našich nejlep-
ších osádek.“
Není pochyb, že pilotem bulharské stíhač-
ky byl Dimitr Spisarevski. Taran nepřežil. Za 
oběť mu padl B-24J-45-CO Liberator,s/n 42-
73428 ze stavu 376th BG, 515th BS, pojme-
novaný „Big Nig“. Devět z deseti členů osád-
ky padlo, jeden byl zajat. Trosky bombardéru 
dopadly u Pančareva.

Pozn. 1:
Spisarevski nazval svého přítele „make-
donským bláznem“, protože je sblížilo ze-
jména to, že ačkoliv oba byli národností 
Bulhaři, pocházeli z tehdejšího „zahraničí“ 
– Spisarevski z rumunské Dobrudže a Ata-
nasov z jugoslávské Makedonie.

Pozn. 2:
Spisarevského komentář patřil pilotům, 
kteří se společně s ním dopustili letecké 
nekázně. Jako poddůstojníci byli potrestá-
ní jedním dnem práce na poli – sbíráním 
okurek.

Nadporučík Pühringer (vlevo)  
a Dimitr Spisarevski při letním výcviku.
(V. Čakov via J. Kreč)

Na havarovaném Doganu č. 73 jsou dobře vidět silně olétané horní 
plochy, včetně oprýskaných výsostných znaků. Konce křídla byly pů-
vodně žluté, na snímku je již tento prvek markingu přetřen zelenou 
barvou. Jednotka, u níž tento Dogan působil, není známá, snímek 
pochází pravděpodobně z poloviny roku 1943. Avia B.534.382 byla 
ze stavu bulharského letectva odepsána koncem června 1944.
V druhé polovině roku 1943 začalo postupné stahování Doganů 
od stíhacích jednotek. Putovaly k 2. orljaku 2. bitevního leteckého 
pluku, který sídlil na základně Graf Ignatievo. Důvodem přeřaze-
ní nebyl ani tak neúspěch v boji proti Liberatorům, ale spíše navý-
šení dosud nedostatečného počtu moderních letounů, které je mohly  
u stíhacích jednotek nahradit.   (V. Čakov via J. Kreč)
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Dogan č. 31 od 2/2 Orljaku byl vyfotogra-
fován na letišti Vraždebna v listopadu 1944.  
V tomto období se bulharské jednotky již za-
pojily do bojů proti německým ozbrojeným 
silám a stroj se tak mohl zúčastnit posledních 
náletů proti ustupující německé armádě. Bo-
jové lety probíhaly od 10. září do 12. listo-

Další z Doganů se zimní kamufláží. Světlé skvrny byly údajně vytvořeny štětkou naneseným vápnem.
(M. Ovčáčík)

padu, kdy je v bojovém deníku zaznamenán 
poslední operační let proti nepříteli. Obvykle 
se jednalo o útoky na kolony vozidel, dělo-
střelecké baterie či na vlaky. Minimálně tři 
Dogany byly v tomto období sestřeleny.
Letoun již má nastříkanou zimní kamufláž tvo-
řenou světle šedými skvrnami, jež byly nanese-

ny na všech zelených plochách letounu, včetně 
vzpěr a spodní plochy horního křídla. Kamuf-
láž doplněna novými identifikačními prvky  
v bílé barvě. Takto je zbarven vrtulový kužel, 
pruh okolo zádě trupu a také konce spodního 
křídla zespodu a konce horního křídla shora.
                                                           (J. Vraný via J. Kreč)
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B.534 4. série, 2/2 bitevní Orljak, leden 1945

Během léta a druhé poloviny roku 1943 pro-
šly Dogany dalšími dvěma fázemi operačního 
nasazení. Nejprve bylo několik strojů 2/2 bi-
tevního Orljaku od července do srpna 1944 
nasazeno z okupovaného srbského letiště Niš 
do protipartyzánských náletů. Tato jednotka 
byla koncem srpna 1944 zničena americkým 
bombardováním.
Dne 9. září 1944 proběhl státní převrat  

a Bulharsko se přidalo za stranu Spojenců. A 
v podstatě okamžitě se zapojilo do bojových 
akcí. Tento Dogan se tak počínaje zářím 1944 
zúčastnil bitevních náletů proti německé ar-
mádě. Koncem října obdržel zimní kamufláž 
tvořenou světle šedými skvrnami nastříkaným 
na zelený podklad. Bílé identifikační doplňky. 
Barva spodních ploch není doložena, mohlo jít 
o zašlou stříbrnou barvu, nebo světle modrou. 

Jedním z nejaktivnějších pilotů 2/2 bitevního 
Orljaku byl jeho velitel, kapitán Cvjatko Ko-
lev, jenž se v první fázi bojů zúčastnil větši-
ny bojových letů, v některých dnech létal na 
průzkumné lety sám, s posledním bojeschop-
ným Doganem. Často se vracel s prostříleným 
strojem.
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POSTAVENO

Avia B.534

1/72Avia B.534 4. série, Kombinovaná letka,  
Tri Duby, září – říjen 1944

postavil Petr ZatřepálekZnámá slovenská B.534.217 není příliš dobře fotograficky zdokumentovaná, k dis-
pozici je pouze několik fotografií. Proto jsme do stavebnice zařadili alternativní 
obtisky trupového označení (S-13, S-18), sériového čísla (214, 217) a výsostných 
znaků (s modrým a červeným lemem, dvě verze kokardy na pravou stranu směrov-
ky, separátně tištěné dvouramenné kříže s trojvrším). Zobrazená podoba letounu je 
výsledkem z našeho výzkumu.

KOUPIT  Avia B.534  1/72
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POSTAVENO Avia B.534

Avia B.534  4. série, IV. mezinárodní letecký 
meeting, Curych, Švýcarsko, 1937

1/72
postavil Petr Zatřepálek

KOUPIT  Avia B.534  1/72
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POSTAVENO

Avia B.534

Avia B.534  4. série, 112. stíhací Jato,  
letiště Sofia - Božurište, počátek roku 1941

1/72
postavil Jakub Nademlejnský
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KOUPIT  Avia B.534  1/72
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624002  
Typhoon guns 
1/24  Airfix

648199  
Spitfire Mk.VIII cockpit 
1/48   Eduard

648200  
Spitfire Mk.VIII engine 
1/48  Eduard

BIG3348    Do 335B  1/32  Hong Kong Models
BIG49117  TYPHOON Mk.Ib Bubbletop  1/48  Italeri/Hasegawa
BIG49118  SEA HARRIER FA2  1/48  Kinetic
BIG7294    STIRLING Mk.IV  1/72   Italeri/Hasegawa

648189  
M117 bombs late 
1/48
 
648171  
GBU-10 Paweway I 
1/48 

648192  
PBY-5A wheels 
1/48  Revell

632050  
Do 335 exhaust stacks 
1/32  Hong-Kong Models

672065  
F-16 airbrakes 
1/72  Tamiya

ON APPROACH
březen 2015

(březen) 

(březen) 

(březen) 

MODELY

BIG ED

BRASSIN

8284
Spitfire Mk.VIII
1/48  ProfiPACK

7427
L-39ZA
1/72 Weekend

8231
MiG-21MF  
REEDICE
1/48  ProfiPACK

648171

648189

648192

672065

624002

648199

648200



LEPTY
53131    USS Hornet CV-8 part 4 -               Oerlikon AA guns   1/200    Merit  53132    USS Hornet CV-8 part 5 - 
              AA quad and 5 in guns   1/200    Merit 53133    Musashi 1/350 1/350    Tamiya
53134    Musashi railings 1/350    Tamiya
53135    Musashi floor plates   1/350    Tamiya
36312    Sd.Kfz.251/1 Ausf. B 1/35      Zvezda 36313    M-ATV MRAP exterior 1/35      Panda 36314    M-ATV MRAP interior S.A. 1/35      Panda 
32829    F4U-1A placards 1/32      Tamiya
48834    Spitfire Mk.VIII landing flaps 1/48      Eduard
48835    Spitfire Mk.VIII surface panels 1/48      Eduard
49074    Spitfire Mk.VIII seatbelts SUPERFABRIC 1/48 49708    Spitfire Mk.VIII 1/48      Eduard
49709    JAS-39B/D S.A. 1/48      KittyHawk 72596    Do 17Z bomb bay 1/72      Airfix 
72597    Do 17Z landing flaps 1/72      Airfix 
72598    Blenheim Mk.IVF landing flaps 1/72      Airfix 72599    Blenheim Mk.IVF exterior 1/72      Airfix 
73030    L-39 seatbelts SUPERFABRIC 1/72      Eduard
73522    Do 17Z  S.A. 1/72      Airfix 
73523    Blenheim Mk.IVF interior S.A. 1/72      Airfix 

ZOOMY
FE709     JAS-39B/D interior S.A. 1/48     KittyHawk 
SS522     Do 17Z interior S.A. 1/72     Airfix 
SS517     L-39ZA Weekend S.A. 1/72     Eduard

(březen) 
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