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ÚVODNÍK
V úterý 24. března v podvečer zemřel Petr 
Štěpánek, náš výtvarník, autor řady titul-
ních kreseb stavebnic, návodů pro fotolepty,  
a také tankista, příslušník aktivních záloh 
Armády ČR. Jeden z nás, jeden z těch, kdo 
naší firmě dali tvář. Petr byl voják, cílevě-
domý chlap, který věděl, co chce a šel za 
svým cílem, učil se, pracoval na sobě a na 
jeho práci to bylo vidět. Bohužel, Osud mu 
nedopřál čas k dovršení jeho díla. Jeho ži-
vot přeťala tragická nehoda před třemi 
lety, která ho vyřadila z aktivního života. 
Poslední tři roky strávil na lůžku, v péči své 
manželky a dětí. Zemřel několik dnů před 
třetím výročím oné nehody, při níž zahynul 
František Toman, další významná osobnost 
naší firmy. Ztráta obou nás silně zasáhla jak 
osobně, tak profesně. Věnujte jim oběma, 
spolu s námi, svoji vzpomínku. 
Pokračujeme dál, tvoříme dál. V dubnu je 
čas na další krok dvaasedmdesátinové re-
voluce, vydáváme Avii B-534 IV.série v edi-
ci Weekend. Nejsou v ní pásy, důvodem je, 
že jsme na dodacích podmínkách pásů typu 
Superfabric nebyli v době přípravy modelu 
dohodnuti s dodavatelem. Můžete namít-
nout, že jsme mohli pásy přidat do obtisků. 
Máte pravdu, ale nenapadlo nás to. Příště 
to tak uděláme. Také vás může napadnout, 
že jsme měli vědět, že pásy ve Weeken-
dech chcete. I v tom máte pravdu. Bohužel, 
nevěděli jsme to, neřekli nám to. Nikdy jste 
neřekli „Tedy chlapi, ty pásy, to je ale sa-
kra skvělý nápad! To se nám líbí“. Nic, jen 
ticho. Takže jsme si z absence pásů nedě-
lali těžkou hlavu. Že o našich spásy stojí-
te, jsme se dozvěděli až při vydání L-39ZA 
minulý měsíc. Flame kolem nich už ovšem 
přišla pozdě, pásy v Avii nezachránila. Tak-
že příště. Ve Weekendech budou nadále 
vždy nějaké pásy, buď Superfabric, nebo 
v obtisku. Ostatně, Superfabric pásy jsou 
také obtisk. Tato informace nějak zapad-
la, stále se ptáte, jak se lepí na model. Ni-
jak, lepí samy. Jsou vytištěny na obtiskovém 
papíře, stačí dát papír s pásem do kapky 
vody, nechat nasáknout papír, pás sejmout 
a aplikovat jako obtisk. Stejně jako obtisk,  
i pás Superfabric  si nese část lepidla z 
podkladového papíru, po nanesení na mo-
del, ideálně na lesklý povrch, přilne a při-
lepí se. Mimochodem, v dubnové nabídce 

najde tři nové 
sady pásů Su-
perfabric. 
Weekendy vy-
dáváme v dubnu 
dva, druhý je Si-
emens-Schuckert 
D.III. V tomto 
modelu najde-
te na Weekend 
extrémně velký 
obtiskový ar-
šík, respektive 
najdete aršíků 
několik. Důvodem jsou obtisky lozenge. Pro 
tento Weekend jsou barvy lozenge nově 
definovány, věřím, že nyní nebude ke zvo-
leným barevným odstínům žádných připo-
mínek. 
Bundesfighter v Limited edition se prodal 
extrémně rychle, to se čas od času mode-
lům této řady stává. NATOFighter je opět  
F-104G, s velkou pravděpodobností se 
bude chovat obdobně, dle předobjedná-
vek obchodníků a distributorů soudě. Nevá-
hejte, nakupujte. Až se vyprodají, nebudou. 
Ještě pár slov k poslednímu z dubnových 
modelů, ke čtvrtkovému Fw 190A-8/R-2  
v řadě Profipack. Jde o již třetí reedici této 
stavebnice, v této podobě je to reedice 
poslední. Je to rovněž poslední vydání ja-
kéhokoli modelu Fw 190A z této sady fo-
rem. Formy už mají své odslouženo, některé  
z nich dvojnásobně překročily teoretic-
kou životnost tohoto typu formy. Pro další 
vydání Fw 190A provedeme revizi tohoto 
projektu a formy vyrobíme znovu. Model 
bude ovšem přepracován, především bude 
výrazně zjednodušen. První vydání prvního 
modelu nové kolekce očekáváme někdy bě-

hem podzimu příštího roku. 
Co se leptů týče, najdete v nabídce několik 
silných lákadel. Některá souvisí s již zmí-
něnými novými sadami Superfabric pásů, 
jako sady pro F-4J Phantom II od Acade-
my v 1/48, či dvaasedmdesátinové sady 
pro Defianta od Airfixu. Ucelenou nabídku 
leptaných sad máme i pro nový MiG-21UM 
od Trumpeteru. V nabídce najdete i doplň-
ky pro Avii B-534. Pro ni máme i sadu kol  
v aerodynamických krytech v řadě Brassin. 
Řada Brassin se v posledních měsících velmi 
dynamicky rozjíždí, v dubnu máme celkem 
10 nových Brassinových sad včetně dvou 
BigSinnových sad na F-104. 
Vážení přátelé, přeji vám hodně klidu a po-
hody při studiu dnešního infa. Začala nová 
výstavní sezóna, a my se budeme ze všech 
sil snažit, abychom vás na letošních výsta-
vách, a nejen na nich, co nejvíc nadchli pro 
naše produkty. 

Buď kit!
Vladimír Šulc
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ÚVODNÍK

IN DIGITAL COMBAT SIMULATOR

http://www.digitalcombatsimulator.com/
en/files/1303748/

Autor skinu: Jiří Foltýn
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Petr Štěpánek
*1964  † 2015





MODELY

KOUPIT  NATOFighter  1/48

Plastové díly Hasegawa
Eduard Brassin sedačky (2 typy)  
a drobné díly
obtisky od Cartografu
5 NATO markingů
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/limitovana-edice/letadla/1-48/nato-fighter-1-48.html


MODELY

c/n 683C-4025, 331st Squadron, Royal Norwegian 
Air Force, Bodø Air Base, late 60s / early 70s

c/n 683A-1199, Royal Canadian Air Force,  
Twente Air Base, the Netherlands, May, 1976

c/n 683-9079, 350th Squadron, 1st Wing, Belgian Air Force

c/n 683D-7037, 192nd Filo, Turkish Air Force,  
Balikesir Air Base / Fairford, 1991

c/n 683-8331, Flown by Capt. Hans van der Werf, 312th Squadron 
RNLAF, Twente Enschede Airport, September 15, 1979

eduard 9INFO Eduard - duben 2015



MODELY    F-104

1. Wing dislokovaný na základně Beauvecha-
in plnil výhradně úkoly v protivzdušné obraně 
státu. Skládal se ze dvou squadron, 349. a 
350., obě byly ustaveny v období 2. světové 
války. Konfigurace F-104 určených právě pro 
plnění úkolů v protivzdušné obraně byla tato:
-  20mm kanon (M-61 A1 Vulcan),
-  externí palivové nádrže na spodku křídla,
-  ližiny pro odpalování Sidewinderů na kon-
cích křídla (nejprve AIM-9B, později AIM-
-9J/N). 
V této roli F-104 standardně nenosily palivo-
vé nádrže na koncích křídla.
Výjimky z tohoto pravidla byly dvě:
- během dlouhých přeletů, většinou do místa 
konání leteckých přehlídek, výměnných poby-
tů, ostrých střeleb apod. Tehdy byly nádrže 
zbarveny kamuflážními barvami ve stejném 
stylu jako zbytek letounu, tedy tmavou ze-
lenou na horních a světle šedou na spodních 
plochách, bez výstražné oranžové.

- V době konání ostrých střeleb (obvykle na 
Korsice) byl jeden z F-104 squadrony určen k 
tažení terčů. Na křídelní pylony byl instalován 
terč Secapem – terč samotný na jeden pylon 
a kontejner s tažným lanem na pylon druhý. 
V této konfiguraci však měl letoun k dispozici 
poměrně málo paliva, což si vyžádalo instala-
ci nádrží na koncích křídla. Kvůli bezpečnosti 
a rychlé identifikaci letounu byla vnější polovi-
na nádrží natřena výstražnou oranžovou bar-
vou (day-glo orange). Vnitřní polovina nádrž 
zůstala v kamuflážní barvě a z kokpitu tedy 
oranžová v podstatě nebyla vidět. Oranžová 
byla natřena přes kamuflážní barvu a před 
její aplikací byly popisky zakryty páskou.
Belgické F-104 nosily kamuflážní schéma 
USAF nazývané v belgické dokumentaci „Vi-
etnamská kamufláž“. Od původního americ-
kého schématu se však lišila ve dvou aspek-
tech:

-  použité barvy byly pololesklé a nikoliv mat-
né,
- tmavá zelená byla mírně tmavší, než na 
amerických letounech.

Oficiální odstíny:
Tmavá zelená – FS 24064 (tedy tmavší než FS 
34079 používaná USAF)
Zelená – FS 24102
Tříslová - FS 20219
Světle šedá /  šedo-bílá - FS 26622

Lem vstupu vzduchu do motoru a kužel byly 
původně natřené černě, ale postupně od roku 
1970 byl tento nátěr nahrazován kamufláž-
ními barvami (ukázalo se, že speciální „proti-
námrazový“ nátěr nefunguje!!!).

(kredit Didier Walkens collection)
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F-104     MODELY

foto: Didier Waelkens

foto: Didier Waelkens

foto: Didier Waelkens

foto: Didier Waelkens

foto: Didier Waelkens
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MODELY

1/72,  Kat. č. 7428

Avia B.534 IV. série

DOPORUČUJEME:

KOUPIT  Avia B.534  1/72

    2 markingy
    obtisky Eduard

B.534.187, Air Regiment No. 4, 40th Flight,  
Prague - Kbely, April 1938

SUPERFABRIC pásy
Kat. č. 73029

B.534 wheels & spats
Kat. č. 672066

Dogan No. 31, 2/2 Orlyak, Vrazhdebna 
airfield, Bulgaria, B November 1944
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/weekend-edice/letadla/1-72/avia-b-534-iv-serie-1-72.html


MODELY

KOUPIT  SSW D.III  1/48

    2 markingy
    obtisky Eduard

FABRIC pásy
Kat. č. 49070

SSW D.III engine
Kat. č. 648166

SSW D.III guns
Kat. č. 648177

SSW D. III seatbelts SUPERFABRIC
Kat. č. 49075

SSW D. III Weekend 1/48
Kat. č. FE715

SSW D.III, Jasta 15, Chery-les-Pouilly,  
July, 1918

SSW D.III, 1611/18, Kest 4b

Fotografie postaveného  
modelu na str. 38.

1/48,  Kat. č. 8484
SSW D.III

DOPORUČUJEME:
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/weekend-edice/letadla/1-48/ssw-d-iii-1-48.html


MODELY

1/48,  Kat. č. 8175

Fw 190A-8/R2 REEDICE

KOUPIT  Fw 190A-8/R2  1/48

    6 markingů
    Obtisky Eduard
    Barevné fotolepty
    Krycí maska

Historický článek na straně 30.

Ex-white 11 of 5/JG4, Leo C.Moon, 404th FG, 
9th USAF, February/March, 1945Walter Wagner, 5./JG 4, January 1st, 1945

Ewald Preiß, 6./JG 300, October, 1944Karl Spenst, 8./JG 300, December, 1944

Werner Gerth, II.(Sturm)/JG 3 “Udet”, 
July, 1944

Hans-Günther von Kornatzki, Stab/
II.(Sturm)/JG4, September 11th, 1944
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Profipack/Letadla/1-48/Fw-190A-8-R2-1-48.html


632049
Lewis WW1 gun

1/32

632052
F4U-1 wheels diamond pattern
1/32 Tamiya

KOUPIT  Lewis WW1 gun  1/32

KOUPIT   F4U-1 wheels diamond pattern  1/32

Brassin sada 2 kulometů Lewis. 
Sada obsahuje:
- resin: 14 dílů,
- obtisk: ne,
- lept: ano.

Brassin sada 2 kol hlavního pod-
vozku F4U-1 v 1/32 od Tamiyi.

Sada obsahuje:
- resin: 6 dílů,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- krycí maska: ano.
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http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-duben-2015/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-duben-2015/


BRASSIN

KOUPIT  GBU-8/B HOBOS 1/48

648196
AIM-9E Sidewinder
1/48 

648169
GBU-8/B HOBOS
1/48

648198
Spitfife Mk.Vb gun bays
1/48  Airfix

KOUPIT  AIM-9E Sidewinder  1/48

Brassin sada 2 bomb GBU-8/B 
HOBOS v 1/48.
Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- krycí maska: ne,
- obtisk: ano,
- lept: ne.

Brassin sada 4 raket.
Sada obsahuje:
- resin: 28 dílů,
- obtisk: ano,
- lept: ano.

Brassin sada křídelních zbraňových šachet pro 
Spitfire Mk.Vb v 1/48 od Airfixu.
Sada obsahuje:
- resin: 14 dílů,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

KOUPIT  Spitfife Mk.Vb gun bays  1/48

eduard16 INFO Eduard - duben 2015

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-duben-2015/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-duben-2015/
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BRASSIN

648201
Spitfire Mk.VIII gun bays
1/48 Eduard

KOUPIT  Spitfire Mk.VIII gun bays  1/48

672052
GBU-10 Paveway II
1/72

672066
B.534 wheels & spats 
1/72 Eduard

KOUPIT GBU-10 Paveway II  1/72

2 kusy kol s kryty pro B.534  
v 1/72 od Eduardu.
Sada obsahuje:
- resin: 2 díly,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- krycí maska: ano.

2 kusy brassinových bomb GBU-10  
Paveway II v 1/72.
Sada obsahuje:
- resin: 14 dílů,
- obtisk: ano,
- lept: ne.

Brassin sada dvou křídelních zbraňových šachet 
pro Spitfire Mk.VIII v 1/48 od Eduardu.
Sada obsahuje:
- resin: 20 dílů,
- obtisk: ne,
- lept: ano.

KOUPIT  B.534 wheels & spats  1/72
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BRASSIN

KOUPIT F-104 early  1/32

SIN63204

F-104 EARLY    
1/32   Italeri 
BIG SIN kolekce obsahující 4 samostatných Brassin sad  
pro F-104 v měřítku 1/32.

32501   Remove Before Flight
632043   F-104 exhaust nozzle early
632045   F-104 undercarriage wheels early
632047   F-104 C2 ejection seat

Všechny sady v této kolekci jsou dostupné samostatně, ovšem jejich 
spojení v edici BIG SIN znamená slevu až 30%.
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http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-duben-2015/


BRASSIN

KOUPIT F-104 late  1/32

SIN63205

F-104 LATE    
1/32   Italeri 
BIG SIN kolekce obsahující 4 samostatných Brassin sad  
pro F-104 v měřítku 1/32.

32501   Remove Before Flight
632044   F-104 exhaust nozzle late
632046   F-104 undercarriage wheels late
632048   F-104 MB.7 ejection seat

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

eduard 19INFO Eduard - duben 2015

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-duben-2015/


 VÝBĚR MĚSÍCEFOTOLEPTY
A MASKY

OV-10D exterior  1/32  Kitty Hawk (32368)

MASKA
OV-10D  
1/32  Kitty Hawk 
(JX177)
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FOTOLEPTY A MASKY

OV-10D exterior  1/32  Kitty Hawk (32368)

OV-10D S.A.  1/32  Kitty Hawk  (32830)

OV-10D seatbelts  1/32  Kitty Hawk  (32831)

MiG-21UM exterior  1/48  Trumpeter  (48836)

eduard 21INFO Eduard - duben 2015

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-duben-2015/
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FOTOLEPTY A MASKY
Ju 87A S.A.   1/32  Trumpeter  (32832)

Ju 87A seatbelts  1/32  Trumpeter  (32833)

F-4J air brakes  1/48  Academy  (48839)
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FOTOLEPTY A MASKY
MiG-21UM S.A.  1/48  Trumpeter (49710)

MiG-21UM   
1/48  Trumpeter
(EX455)

MASKA 

MiG-21UM ejection seats  1/48  Trumpeter  (49711)

F-4J interior S.A.  1/48  Academy (49712)
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FOTOLEPTY A MASKY
F-106A S.A.  1/48  Trumpeter  (49714)

MASKA

F-106A 
1/48  Trumpeter  
(EX456)

Defiant Mk.I landing flaps  1/72  Airfix  (72600)
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http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-duben-2015/
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FOTOLEPTY A MASKY

MASKA

Defiant Mk.I 
1/72  Airfix  
(CX414)

JAS-39 
ladder 
1/72  Revell  
(72601)

JAS-39C S.A.  1/72  Revell  (73524)
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FOTOLEPTY A MASKY

Defiant Mk.I S.A. 1/72  Airfix  (73525)

Avia B.534 wires & streches  1/72  Eduard  (72602)
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BIG49121  F-15C MSIP II  1/48  GWH

BIG3583  MARK IV MALE  1/35  TAM

BIG3584  Pz.Kpfw.V PANTHER (Ausf.D)  1/35  ZVE

BIG49120  F-104G  1/48  EDU/HAS

BIG49119  P-61B  1/48  GWH

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

48726   P-61A exterior  (BIG49119)

36302   Mark IV male exterior  (BIG3583)

36306   Pz.Kpfw.V Panther (Ausf.D) (BIG3584)

BIG49120  F-104G  1/48  EDU/HAS

48833   F-104G upgrade set 
49072   F-104G seatbelts FABRIC 
49009   Remove Before Flight

BIG49119  P-61B  1/48  GWH

48726   P-61A exterior 
49703   P-61B rear interior S.A. 
49704   P-61B front interior S.A. 
48831   P-61B undercarriage 
EX450   P-61B

BIG49121  F-15C MSIP II  1/48  GWH

BIG3583  MARK IV MALE  1/35  TAM

BIG3584  Pz.Kpfw.V PANTHER (Ausf.D)  1/35  ZVE

48832   F-15C MSIP II exterior 
49706   F-15C MSIP II S.A. 
EX441   F-15C MSIP II  1/48 
49009   Remove Before Flight

36302   Mark IV male exterior 
36303   Mark IV male interior

36306   Pz.Kpfw.V Panther (Ausf.D) 
36307   Pz.Kpfw.V Panther (Ausf.D) Schürzen 
36308   Pz.Kpfw.V  Panther (Ausf.D) Zimmerit
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MODELY
8175    Fw 190A-8/R2             1/48    ProfiPACK
1196    NATOfighter              1/48    Limited Edition
7428    Avia B.534 IV. série             1/72    Weekend
8484    SSW D.III              1/48    Weekend

LEPTY                                
32368    OV-10D exterior 1/32    Kitty Hawk
32830    OV-10D S.A. 1/32    Kitty Hawk
32831    OV-10D seatbelts 1/32    Kitty Hawk
32832    Ju 87A S.A.  1/32    Trumpeter
32833    Ju 87A seatbelts 1/32    Trumpeter
48836    MiG-21UM exterior 1/48    Trumpeter
48837    MiG-21UM ladder 1/48    Trumpeter
48838    F-4J exterior 1/48    Academy
48839    F-4J air brakes 1/48    Academy
49076    F-4J seatbelts SUPERFABRIC 1/48    Academy
49075    SSW D.III seatbelts SUPERFABRIC 1/48    Eduard
49710    MiG-21UM S.A. 1/48    Trumpeter
49711    MiG-21UM ejection seats 1/48    Trumpeter
49712    F-4J interior S.A. 1/48    Academy
49713    F-4J seatbelts   1/48    Academy
49714    F-106A S.A. 1/48    Trumpeter
72600    Defiant Mk.I landing flaps 1/72    Airfix
72601    JAS-39 ladder 1/72    Revell
72602    Avia B.534 wires & stretchers 1/72    Eduard
73524    JAS-39C S.A. 1/72    Revell
73525    Defiant Mk.I S.A. 1/72    Airfix
73031    Defiant Mk.I seatbelts SUPERFABRIC 1/72    Airfix 

ZOOMY
33145    Ju 87A interior S.A.   1/32    Trumpeter
33146    OV-10D interior S.A.   1/32    Kitty Hawk
FE710    MiG-21UM interior S.A. 1/48    Trumpeter
FE712    F-4J interior S.A. 1/48    Academy
FE714    F-106A S.A. 1/48    Trumpeter
FE715    SSW D.III Weekend 1/48    Eduard
SS518    Avia B.534 IV. série Weekend  S.A. 1/72    Eduard
SS524    JAS-39C interior S.A. 1/72    Revell
SS525    Defiant Mk.I interior S.A. 1/72    Airfix

MASKY
CX412    Avia B.534 IV. série 1/72    Eduard
CX413    JAS-39C 1/72    Revell
CX414    Defiant Mk.I 1/72    Airfix
EX455    MiG-21UM 1/48    Trumpeter
EX456    F-106A 1/48    Trumpeter
EX457    F-4J 1/48    Academy
JX178    Ju 87A 1/32    Trumpeter

BIG ED
BIG49119    P-61B   1/48    Great Wall Hobby
BIG49120    F-104G   1/48    Eduard/Hasegawa
BIG49121    F-15C MSIP II   1/48    Great Wall Hobby
BIG3583      MARK IV MALE   1/35    Tamiya
BIG3584      Pz.Kpfw.V PANTHER (Ausf.D)   1/35    Zvezda

BRASSIN
632049     Lewis WW1 gun 1/32
 
632052     F4U-1 wheels diamond pattern 1/32     Tamiya
648169     GBU-8/B HOBOS 1/48
 
648196     AIM-9E Sidewinder   1/48
 
648198     Spitfife Mk.Vb gun bays  1/48     Airfix
648201     Spitfire Mk.VIII gun bays 1/48     Eduard
672052     GBU-10 Paveway II 1/72
 
672066     B.534 wheels & spats 1/72     Eduard

BIGSIN
SIN63204    F-104 EARLY 1/32     Italeri
SIN63205    F-104 LATE   1/32     Italeri

E-BUNNYHO DOUPĚKOUPIT / e-shop Eduard
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Letos to bude již šest let, co nás 
opustil skvělý malíř Martin No-
votný. Bezesporu jednou z jeho 
nejpůsobivějších kreseb byla 
soubojová scéna Sturmbocku –  
Fw 190A-8/R2 a formace B-17G, 
která byla nakreslena jako titulní 
kresba pro stavebnici FW 190A-8/
R2 vydanou v edici ProfiPACK v 
měřítku 1/48. Aktuální dubnová 
reedice této stavebnice je i posled-
ní, kde se zmíněná kresba objeví. 
Příští vydání Sturmbocku ve čtvrt-
ce zcela nové konstrukce bude mít 
kresbu jinou a stejně tak i krabici 
aktuálně připravované dvaasedm-
desátinové stavebnice bude zdobit 
jiný obrázek. 
U posledního vydání oné charis-
matické kresby Martina Novotné-
ho na krabičce stavebnice čtvrtko-
vého Sturmbocku z roku 2007 se 

tedy pojďme poohlédnout po pří-
běhu, který je v této kresbě skryt.
  Nebudu se rozepisovat o samot-
né letecké bitvě nad Krušnohořím 
ze dne 11. 9. 1944, ale o osudu 
letounů zobrazených na kresbě 
a mužů, kteří jsou s nimi spoje-
ni. Nejen samotná bitva, ale i její 
dílčí příběhy, jsou totiž nesmír-
ně zajímavé. Pro obecný přehled  
o bitvě doporučuji některé ze člán-
ků v tomto periodiku (07/2014, 
05/2012, 07/2010), nebo drob-
nou publikaci, která byla součás-
tí Royal Classu R0004, popř. text  
u certifikátu k fragmentu Bf 109G-14  
z Royal Classu R0009. V neposled-
ní řadě pochopitelně také web mu-
zea letecké bitvy nad Krušnoho-
řím www.museum119.cz a www.
facebook.com/museum119 a nebo 
ještě lépe jeho osobní návštěvu.

Hlavním objektem kresby Martina Novotného 
„Pauke! Pauke!“ je pochopitelně Fw 190A-8/R2, 
téma samotné stavebnice, v podobě jejího ti-
tulního markingu. Jde o letoun W.Nr. 681424 
s označením „Zelená 3“, který byl osobním 
strojem Obstlt. Hans-Güntera von Kornatzki, 
velitele II.(Sturm)/JG 4. 
Von Kornatzki je právem považován za otce 
taktiky útoků pancéřovanými Fw 190 proti 
formacím čtyřmotorových bombardérů. Ve-
litelské kariéře v obraně Říše předcházela 
dlouhá cesta, ze které stojí za připomenu-
tí především bojové nasazení u JG 52 bě-
hem francouzské kampaně a bitvy o Británii  
(v tomto období velel II./JG 52). Následova-
ly instruktorské a velitelské posty u Jagdflie-
gerschule 1 a X. Fliegerkorps. Po nich přišlo 
krátké angažmá u Erprobungskommando 25, 
které vyvíjelo taktiky boje proti vzrůstajícímu 

Úvodní foto: Výraz „Pauke! Pauke!“ (německy buben) byl radiový 
signál, užívaný piloty Sturmbocků k útoku na formaci bombardé-
rů. Kromě tohoto kódového slova bylo užíváno i „Sturm!“ (bouře/
útok/zteč)
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tlaku spojenecké bombardovací ofenzivy. 
Odtud již vedla přímá cesta k založení Sturm-
staffel 1, které od října 1943, až do jejího 
rozpuštění v dubnu 1944, velel. Jeho taktika, 
založená na polní úpravě R2 u Focke-Wul-
fů Fw 190A-7 a A-8, se začala uplatňovat  
u jiných jednotek zařazených do obrany Říše. 
Několik letounů s 30mm kanony a přídavným 
pancéřováním sloužilo u JG 11, plnohodnot-
nými Sturmgruppe se staly IV. Gruppe JG 3, 
II. Gruppe JG 300 a II. Gruppe JG 4. Po-
slední jmenovaná jednotka byla zformována 
v období květen – červenec  1944 v Salzwe-
delu z různorodé sestavy pilotů (především 
příslušníci  Sturmstaffel 1, I./ZG 1 a mnoho 
mladých letců přicházejících přímo z výcviku). 
Veterán se šesti sestřely a mnoha velitelskými 
zkušenostmi, manžel Göringovy  sekretářky 
Ursuly Grundtmann, osmatřicetiletý von Kor-
natzki, jí velel od 12. července 1944 přesně 
dva měsíce. 

V den, který znázorňuje kresba Martina No-
votného, však von Kornatzki za kniplem “Ze-
lené 3“ neseděl. Administrativní a velitelské 
povinnosti ho zadržely na zemi a tak jeho 
II.(Sturm)/JG 4 prošla bojovým křtem bez 
svého velitele. Volná „Zelená 3“ tak mohla 
posloužit jako náhradní letoun pro Uffz. Her-
berta Chlonda, pilota 5. Staffel, jehož letoun 
zůstal na zemi s poruchou. Herbert Chlond 
byl jedním ze zkušených pilotů Sturmgruppe. 
Jeho předchozím působištěm byla 2./ZG 1, 

kde zasahoval s Ju 88 proti letounům Coastal 
Command RAF nad oblastí Biskajského záli-
vu. Nasazení 11. září 1944 bylo pro Chlon-
da prvním bojovým letem od D-Day, kdy byl 
jeho Ju 88 vážně zasažen střelbou námořních 
protileteckých kanonů, když se jeho jednotka 
pokoušela útočit na invazní vojska.
Od 1. srpna 1944 se Chlondova jednotka 
začala přesouvat do Salzwedelu, kde byly 
její složky „rozpuštěny“ do Stabu a jednotli-
vých Staffel II.(Sturm)/JG 4. Zároveň její pi-
loti prodělávali urychlený výcvik na Fw 190.  
Z tohoto období Herbert Chlond vzpomínal na 
Hanse-Güntera von Kornatzki: 
„Často jsme se s Obstlt. von Kornatzki setká-
vali, když za námi chodil na letiště, aby viděl 
naše pokroky během období adaptace a výcvi-
ku. Zdál se být důstojníkem, kterému záleželo 
na tom, aby se jeho muži cítili v pohodě – byl 
téměř jako otec, měl autoritu a byl oblíbený vše-
mi hodnostmi.“ 

Po týdnech výcviku koordinace nové jednot-
ky a jejího doplnění piloty i materiálem...  
a také mnoha planých poplachů, se piloti 
Sturmgruppe JG 4 dočkali ostrého letu pro-
ti „čtyřmotorákům“. Bylo to 11. září 1944. 
Herbert Chlond letěl v „Zelené 3“ se svou 5. 
Staffel jako součást čela formace celé Stur-
mgruppe, když krátce po poledni zezadu 
zaútočila na jednu ze squadron combat boxu 
100th Bomb Group. Útok byl proveden s vel-
mi malým odstupem od bombardérů, násle-

doval rychlý průlet formací a únik do bezpečí 
v nižších výškách. Při tomto útoku se podařilo 
Herbertu Chlondovi zasáhnout jednu z B-17G, 
která pak okamžitě vzplála.  
Pancéřované Sturmobocky měly nad Fortressy 
jasnou početní i výzbrojní převahu. Tím spíše, 
že zatím nebyly na obzoru žádné Mustangy, 
které by mohly německé formaci její záměr 
překazit. A právě takovou atmosféru věrně 
vyjadřuje obrázek Martina Novotného, po-
kud se na něj podíváte v detailu. Všechny  
B-17G, které jsou vidět, již hoří, nebo vykazují 
jiná výrazná poškození. Skrz formaci v těsné 
blízkosti prolétají Sturmbocky a v pozadí se 
blíží další vlny německých stíhačů. Zoufalství  
a beznaděj osádek B-17G v ten okamžik si 
jen těžko dokážeme představit. Během několi-
ka málo minut byla celá squadrona, na kterou 
se útok zaměřil, smetena z oblohy.
Uffz. Chlondovi jeho sestřel později nebyl 
oficiálně uznán, protože pro něj v rychlosti  
a rozrušení prvního střetu nebylo svědectví.  
A to mimo jiné proto, že nemálo pilotů Chlon-
dovy Staffel při tomto boji padlo. Existoval 
sice záznam z fotokulometu, ten se ale později 
ztratil. Herbert Chlond na to vzpomínal:
„Můj letoun měl v ten den poruchu a tak jsem 
letěl s von Kornatzkiho strojem – on sám při 
tomto nasazení neletěl. Aniž bych o tom vě-
děl, ten letoun byl vybaven fotokulometem, 
synchronizovaným s palubními zbraněmi.  
A tak byl celý můj sestřel zaznamenán na fil-

(foto: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 
11. 9. 1944 / Archiv JG 4).

Reichsmarschall Hermann Göring na návštěvě Erpro-
bungskommanda 25 a nově vznikající Sturmstaffel  
1. Ruku má položenu na rameni nově jmenovaného ve-
litele, Majora Hanse-Güntera von Kornatzki. Vedle toho 
stojí další budoucí úspěšní „Sturmjägeři“, Maj. Erwin 
Bacsila, Oblt. Othmar Zehart a Lt. Hans-Georg Elser. 
Achmer, 17. listopadu 1943.

Herbert Chlond se svým osobním Sturmbockem „Bílá 
14“, 5. (Sturm)/JG 4. Podzim 1944.
(foto: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944 / 
Archiv JG 4).

Fw 190A-8/R2 W.Nr. 681424, Stab II.(Sturm)/JG 4
(profil: Petr Štěpánek, Eduard)
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mu od prvního stisknutí spouště až do ukonče-
ní útoku, těsně za kormidly B-17. Neměl jsem 
o tom ani zdání a asi o dva dny později jsme 
měli možnost shlédnout záznam mého sestřelu  
v promítací místnosti. Jak jsme tam všichni sedě-
li, někdo řekl: «tak teď můžeme dokonce naše 
sestřely i vidět ».
Také si vzpomínám, že nám von Kornatzki po 
těch prvních úspěších řekl, že bychom si mohli 
natřít nosy našich letounů na červeno, mělo by 
to psychologický účinek na osádky bombardé-
rů... “
O den později se měla Sturmgruppe se čtyř-
motoráky 8th USAAF utkat znovu. Tentokrát ji 
již vedl její otcovský velitel, Obstlt. von Korn-
tazki v « Zelené 3 ». Letěl i Herbert Chlond, 
tentokrát s řadovým Sturmbockem své Staffel. 
Síla, kterou 12. 9. 1944 nad kontinent 8th 

USAAF vyslala, byla výrazně menší než před-
chozí den. Přesto však dosahovala úctyhodné-
ho počtu téměř 900 bombardérů a více než 
600 doprovodných stíhačů. Po masakru 11. 9. 
1944 nebyla Luftwaffe schopna zareagovat 
takovou silou jako předchozí den. Přesto však 
její stíhací jednotky vzlétly, a to včetně otře-
sené II.(Sturm) a III./JG 4. Spojeneckými cíly 
byly opět ropné rafinerie, tentokrát přede-
vším v Magdeburg/Rothensee, Friedrichstadt, 
Brüx (Most), Ruhland a Böhlen.
Do Fortressů v oblasti Magdeburgu se ten-
tokrát pustily nejprve Bf 109 od III. Gruppe. 
Sturmgruppe ji následovala o dvě minuty poz-
ději. Její piloti skórovali, jednu z B-17 poslal 
k zemi i Obstlt. von Kornatzki. Také Herbert 
Chlond dosáhl svého druhého sestřelu ve dvou 
dnech. Správněji řečeno, 12. 9. 1944 dosáhl 
dvou HSS (Herausschuss, poškození bombar-
déru v takovém rozsahu, že je oddělen od 
formace).
Později vzpomínal: „V ten den jsem letěl  
v blízkosti von Kornatzkiho. Byl pouze dvě nebo 
tři letadla ode mne nalevo.  Stále si dokážu 
vybavit jeho hlas, jak vyštěkl rozkaz k útoku 

„Sturm!“. To bylo pravděpodobně poslední,  
co jsme od něj slyšeli, neboť jeho Fw 190 byl 
zasažen jen o chvilku později a on vypadl  
z útočné formace. Obstlt. von Kornatzki byl dů-
stojníkem, ke kterému jsme cítili velkou blízkost 
– často jsme ho vídali v operační místnosti, byl 
oblíbený a respektovaný – více jako starší ka-
marád, než náš velící důstojník“.
Poškození Sturmbocku von Kornatzkiho,  
po průletu boxem bombardérů, bylo vážné. 
Opustil vlastní uskupení a zápasil s řízením 
své „Zelené 3“. Následně se pokusil o nouzové 
přistání na pole v oblasti Zilly u Halberstad-
tu, kde však narazil do drátů vysokého napětí   
a následnou havárii nepřežil... 

...STÁLE SI DOKÁŽU VYBAVIT JEHO HLAS, 
JAK VYŠTĚKL ROZKAZ K ÚTOKU „STURM!“. 

TO BYLO PRAVDĚPODOBNĚ POSLEDNÍ,  
CO JSME OD NĚJ SLYŠELI...

Hans-Günter von Kornatzki
(foto: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím  
11. 9. 1944 / Archiv JG 4).

Uffz. Herbert Chlond v Salzwedelu, v době přerodu I./
ZG 1 do II.(Sturm)/JG 4. Srpen 1944.
(foto: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím  
11. 9. 1944 / Archiv JG 4).

Dr.med. Herbert Chlond v roce 1998 v Muzeu letecké bitvy nad Krušnohořím, u motoru z FW 190A-8/R2 ve 
kterém zahynul jeho kolega z 5. Staffel, Fj.Uffz. Siegfried Zuber. 
(foto: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944 / Archiv JG 4).

Svatební fotografie z 3. 5. 1941, kdy byli oddáni 
H.-G. von Korntazki a sekretářka Hermanna Göringa, 
Ursula Grundtmann. Jejich manželství nemělo mít dlou-
hého trvání. Ursula zahynula o dva roky později při 
spojeneckém náletu na Berlín. (foto: Muzeum letecké bitvy  
nad Krušnohořím 11. 9. 1944 / Archiv JG 4).

Sturmbock „Zelená 3“ měl velmi krátkou bojo-
vou dráhu. Zahrnovala pouze dva dny – 11. 
a 12. září 1944. Avšak i během těchto dvou 
letů padly za oběť jeho 20 a 30mm kanonům 
dvě B-17G.
Uffz. Herbert Chlond přežil celé období ná-
ročného nasazení II.(Sturm)/JG 4 v obraně 
Říše, načež byl koncem války převelen k JG 
7, aby se zde přeškolil na Me 262, což však 
situace Luftwaffe na konci války neumožnila. 
Po válce se vrátil domů, nastoupil na studia 
medicíny a později se stal uznávaným dět-
ským lékařem v Heidelbergu. Od roku 1998 
několikrát navštívil Muzeum letecké bitvy nad 
Krušnohořím v Kovářské, kde se setkával nejen 
se svými spolubojovníky z Jagdgeschwader 4, 
ale také bývalými oponenty z USAAF a RAF. 
Zemřel v roce 2003.
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Waren Soden, navigátor, v období výcviku
(foto: Archiv Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím  
11. 9. 1944).

B-17G 42-97834 XR-J „Mud In Yer Eye“,  
100th Bomb Group, 349th Bomb Squadron
(foto: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím  
11. 9. 1944 / Archiv JG 4, profil: Petr Štěpánek, Eduard).

  Druhým letounem, kterému je na obrazu 
Martina Novotného vtisknut důraz, je B-17G 
42-97834 s kódovým označením XR-J a pře-
zdívkou „Mud In Yer Eye“.
Výběr tohoto letounu pro obraz neznamená, 
že by právě tato konkrétní B-17G byla se-
střelena Herbertem Chlondem (velmi pravdě-
podobně nebyla). Vybrali jsme prostě jednu 
z B-17G, které havarovaly v okolí Kovářské. 
Zřejmé však je, že se oba vyobrazené letouny 
ve stejném prostoru a čase zcela jistě potka-
ly...
  B-17G 42-97834 byla vyrobena ve 30. sérii 
v závodech Vega v Burbanku. Ke 100th Bomb 
Group na základnu Thorpe Abbotts ve vý-
chodní Anglii byla přiřazena 4. května 1944 
a její první dokumentovaná mise spadá na 2. 
června 1944, kdy se s osádkou Lt. Williama 
Terminello zúčastnila útoku proti obraně At-
lantického valu. Ačkoliv Terminellova osádka 
byla prvním dlouhodobějším uživatelem XR-J, 
od druhé poloviny června se na letounu stří-
dali další letci z 349th Bomb Squadron, než 
získala další stálejší osádku, kterou byli muži 
Lt. Orville C. Everitta. S „Mud In Yer Eye“, 
kterou také pravděpodobně právě oni takto 
pojmenovali, odlétali většinu ze svých misí. Tou 
poslední, sedmnáctou, byl nálet na Ruhland, 
ropnou rafinerii v oblasti Drážďan. Pro jejich 
B-17G to dle záznamů 100th BG byl 38 bo-
jový let.

Navigátor osádky, Lt. Warren Soden vzpomí-
nal: „Na briefingu před misí do Ruhlandu 11. 9. 
1944 jsme byli informováni, že bychom mohli 
být vystaveni velkému nepřátelskému odporu, 
ovšem měli bychom mít silné stíhací krytí. Naše 
349th Squadrona letěla na horní pozici a náš 
letoun, jako náhradník, letěl na pravém křídle. 
Proto jsme byli nejvýše letícím strojem ve squad-
roně.
Na I.P. jihozápadně od Ruhlandu nás zaskoči-

ly Fw 190. Neviděl jsem nikoho ze slibovaného 
stíhacího krytí a neslyšel jsem žádné potvrzení 
od našich střelců, zda viděli nějaké P-51, nebo 
P-47. Vzhledem k pozici v přídi jsem neviděl ani 
to, co se dělo nad námi. Z mého okna jsem za-
hlédl jednu B-17 padající dolů a jednu zmrzače-
nou Fw 190, která během svého pádu proletěla 
skrze náš vedoucí element.“
Během útoku byla vážně zasažena i „Mud In 
Yer Eye“ a vypadla z formace. 
Zadní střelec, William E. Kenney na okamžik 
zásahu vzpomínal: „Těsně poté, co nás stíhači 
zasáhli, jsem byl střelami z kulometů sražen na 
podlahu. Viděl jsem Hirsche a Radku v trupu.  
Už z prvního pohledu bylo poznat, že byli ošk-
livě zasaženi....“
Warren Soden: „Po několika útocích Stodeva-
desátek, vyřadily 20mm projektily naše řízení, 
směrovku i výškovku. Začali jsme klesat a já 
jsem viděl pilotovy nohy na pedálech směrovky, 
jak se snaží získat kontrolu. Co-pilot byl pryč. 
Viděl jsem do kokpitu, protože v tomto letounu 
chyběl látkový panel. Vyskočil jsem ven a během 
pádu jsem pozoroval náš letoun téměř přesně 
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pode mnou v letu, který byl stále vlevo-vpravo, 
vlevo-vpravo, což výrazně zpomalovalo sestup. 
Z tohoto způsobu letu jsem poznal, že Everitt 
stále letoun řídí. Mohu se pouze domnívat, že 
nevyskočil a snažil se dostat pod úroveň mraků 
dříve, než tak učiní.“
Mrazivou scénu nabízelo nebe i pozorova-
telům ze země. Rolf Fellinghauer z Weipert 
(Vejprty) vzpomínal: „...druhá vlna bombardé-
rů letěla na stejném kursu ze západu a táhla 
za sebou kondenzační pruhy... Vysoko nad nimi 
se ukazovaly jako komáři malé tmavé body,  
to byli němečtí stíhači. Řítili se na stříbrně svítící 
masy a některé z těch bombardérů si vypikovali.  
Já jsem mezi tím běhal v bytě od jednoho okna 
k druhému. Poloha našeho domu mi dovolovala 
pohled do údolí na sever a až k Pöhlbergu a na 
jih až ke Klínovci a Fichtelbergu. Moje matka 
stála jak ochromená v kuchyni a stále mi opako-
vala „Jdi pryč od okna!, běž pryč!“. Hrůza byla 
o to horší, že bombardéry neletěly samy. Měli 
silný stíhací doprovod. Vzápětí se rozpoutal 
vzdušný boj ještě silněji. Poté, zhruba v tisícime-
trové výšce, přelétl druhý bombardér, silně po-
škozený a hořící, ze severu na směr na Kovář-
skou, kde zmizel. Hluk byl čím dál tím silnější.  
K rachotu palubních zbraní se ještě přidalo hu-
čení a jekot stíhačů, kteří se sebevražedně spou-
štěli z vysokých výšek skoro kolmo dolů, aby 
svým pronásledovatelům unikli. A v tom mnou 
projela hrůza, když jsem kolem domu na louce 
viděl vytryskávat hlínu. To asi způsobily projek-
tily z palubních zbraní...“
Let bombardéru, který Rolf Fellinghauer viděl, 
byl s velkou pravděpodobností koncem B-17G 
„Mud In Yer Eye“, kterou již před tím opustila 
část osádky. Vyskočit se podařilo navigátoru 
Sodenovi, copilotu Mannielovi, přednímu střel-
ci Mintonovi a zadnímu střelci Kennymu. Ten 
sám si nedokázal vzpomenout, jak se z letou-
nu dostal, neboť již na palubě ztratil vědomí 
a probral se až na zemi. K tomu vypověděl: 
„Vzhledem k poškození kyslíkového systému  
a mého vážného poranění plic jsem byl v bezvě-
domí a nevzpomínám si, jak jsem se dostal ven. 
Nemám ponětí, co se přihodilo...“.   
Krátce před dopadem do zalesněného terénu 
severně od Kovářské se „Mud In Yer Eye“ roz-
lomila na několik kusů, které popadaly v okru-
hu větším než 1 kilometr. Hlavní část stroje,  
s kokpitem a pumovnicí, která stále obsahova-
la plnou zásobu pum určených pro rafinerie, 
po dopadu explodovala a vyhloubila velký, 
dodnes patrný kráter.
Richard Rucknägel: ”...potom jsme uviděli 
americký čtyřmotorový bombardér, který letěl 
směrem nad Kovářskou, ale pak se začal točit 
na kopec Špičák. Když nám zmizel z dohledu, 
dohadovali jsme se, do kterých míst asi dopad-
ne. Vzápětí jsme uslyšeli obrovskou detonaci...  
Potom jsme jeli směrem na Špičák. Nejdříve jsme 
dorazili k místu, kde ležel utržený motor. Místo, 
kde dopadla hlavní část letounu, bylo vzdáleno 
ještě asi jeden kilometr. To, co jsme viděli potom, 
nás zcela šokovalo. V zemi mezi stromy byla 
obrovská díra. Na dvou štíhlých kmenech byli 
doslova napíchnuti dva členové sestřelené osád-
ky. K tomu, aby mohla být jejich těla sundána, 
bylo potřeba podřezat oba stromy.

Zarazilo mne však, že v okolí nebyly žádné 
trosky. Výbuchem bomb byl pravděpodobně 
letoun rozmetán do širokého okolí...” 
Část letců, kteří se zachránili na padácích, 
přistála v nepříliš vzdáleném okolí. Navigátor 
Lt. Soden na to vzpomínal: „Přistál jsem v lese 
a byl jsem sebrán německými vojáky a posa-
zen do malého dodávkového auta s co-pilotem 
Mannielem. Byli jsme odvezeni do budovy, kde 
nám byly rány na hlavě ošetřeny. Mé hlavní 
zranění bylo ve spodní části zad, největší část 
mé váhy po otevření padáku zachytil prsní po-
pruh, takže jsem si téměř zlomil páteř. Ed Min-
ton, přední střelec, byl ochrnutý od pasu dolů, 

Osádka Lt. Orville C. Everitta v červnu 1944.  
Její velká část zahynula 11. 9. 1944 u Kovářské,  
po havárii B-17G „Mud In Yer Eye“.
(foto: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím  
11. 9. 1944 / Archiv JG 4).

protože se mu padák otevřel, když padal dolů  
v příliš velké rychlosti. Viděl jsem Eda 13. září 
na nosítkách v Chomutově a on věděl, že jeho 
stav je velmi vážný. Měl zlomenou páteř.“
S chomutovským nádražím je spojena ještě 
jiná nepříjemná událost, kdy byli zajatí letci 
napadeni civilisty, kteří si chtěli na zajatých 
„Terrorflieger“ vybít svou frustraci z válečných 
hrůz a útrap. 
Po prvních výsleších byl Lt. Soden, jehož zra-
nění byla relativně nejlehčí, odtransportován 
do výslechového centra Luftwaffe v Oberur-
selu a pak dále do Stalag Luft I. Co-pilot Lt. 
Mannielo, a Seržanti Kenney a Minton byli 
dopraveni do zajateckých lazaretů. Minton  
a Mannielo spolu sdíleli jednu místnost  
v „Kriegsgefangen Lazaret“ Bilin, který byl 
vybudován v bývalém hotelu Bellevue v Bíli-
ně (mj. pouze pár kilometrů od dnešního obr-
nického sídla Eduardu). Zde také Sgt. Minton 
na následky svých zranění 20. března 1945 
zemřel.
Členové osádky, kteří zahynuli již při havárii, 
byli pohřbeni na lokálních hřbitovech v Kovář-
ské a Černém Potoku, kde spočinuli až do po-
válečné exhumace v letech 1945 – 47.
Šťastný návrat domů ze zajetí byl dopřán 
pouze třem z devíti členů osádky. Zde stojí za 
zmínku pokračování příběhu a strastí zadního 
střelce, Sgt. Williama Kennyho. Jak bylo zmí-
něno výše, při útoku Fw 190 z II.(Sturm)/JG 4 
byl vážně zasažen střepinami z explozivního 
střeliva do prsou. Zároveň na něm vzplál jeho 
letecký oblek a způsobil mu vážné popáleniny 
levé paže. Jedna ze střepin byla nebezpečně 
blízko srdce a v podmínkách válečného Ně-
mecka ji nebylo možno odoperovat. Jeho život 
v zajetí byl v podstatě bojem o přežití. Tomu, 
že tento boj zvládl, vděčil francouzskému lé-
kaři, který o něj v zajateckém táboře pečoval. 
Po návratu domů se ocitl v péči amerických 
lékařů, kteří vznesli jednoznačný závěr: stře-
pina je z důvodu přílišné blízkosti srdce a tím  
i velkého rizika, neodoperovatelná! 
I tak odhadli šance na přežití navrátivšího se 

S/Sgt. William Kenney, zadní střelec
(foto: Archiv Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím  
11. 9. 1944/Kenney family)
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veterána na několik měsíců, maximálně jed-
noho či dvou let. V žádném případě mu ne-
doporučili se ženit či mít děti. William Kenney 
to však nevzdal. V roce 1946 se oženil a po-
stupně měl šest dětí. V únoru 1963 ho však 
střepina přeci jen dohonila. Téměř devatenáct 
let po bitvě zemřel na zranění v ní utrpěná.  
A i po tak dlouhé době v podstatě rozšířil 
seznam obětí bitvy 11. 9. 1944. Žil se ale  
o mnoho déle, než předpovídali lékaři.
 Jeho nejstarší syn John Kenney v roce 
2013 vzpomínal: „Můj táta nikdy moc nemluvil 
o válce. Byl pro nás velkým příkladem - žít jako 
on – bral život lehce a nikdy nedovolil věcem 
okolo sebe, aby ho příliš rozčilovaly. Bylo mi 
asi 14, když mi pověděl o své vojenské kariéře. 
Ve škole jsme probírali válku a já jsem se ho 
na ní zeptal. Sedli jsme si a on mi řekl všechno, 
co mohl a já jsem byl opravdu a upřímně ohro-
men...“
Místo havárie Mud In Yer Eye po válce upadlo 
v zapomenutí, občas lesníci z porostu vyprostili 
větší části trosek letounu (ty největší byly od-
klizeny ještě během září 1944) a proměnily je 
ve sběrných surovinách za fondy pro podporu 
místních hostinců. Až na konci osmdesátých let 
se podařilo v terénu získat trosky „Mud In yer 
Eye“, které jsou dnes součástí expozice Mu-
zea letecké bitvy nad Krušnohořím. Mezi nimi 
je i část noseartu s rámem okna navigátora 
Warrena Sodena, kterou nalezl Svatopluk 
Vyvážil ze SLA a později daroval našemu 
muzeu.
První kontakt s jedním z přeživších členů osád-
ky, navigátorem Warrenem Sodenem, se nám 
podařil v roce 1997 a téhož roku jsme se  
s kolegou Jaromírem Kohoutem s ním setka-
li na Reunionu 100th BG v Salt Lake City.  
V dalších letech se mi podařilo vypátrat ně-
které z rodin padlých členů osádky, některé  
z nich naopak vypátraly naše muzeum a při-
hlásily se nám samy. Tak tomu bylo i u Roberta 
McBride, prasynovce Sgt. Mintona, se kterým 
jsme při 70. výročí bitvy v září 2014 navštívili 
také místo havárie a později i dnes již neexis-
tující hotel Bellevue v Bílině, kde jeho prastrýc 

Vitrína v Muzeu letecké bitvy nad Krušnohořím věnova-
ná osádce Lt. Everitta a jejich B-17G 42-97834 „Mud 
In Yer Eye“. Povšimněte si části písmen noseartu.
(foto: Archiv Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím  
11. 9. 1944)

Robert Mc Bride (vpravo), 13. 9. 2014 na místě ha-
várie Mud In Yer Eye, se kterou jeho prastrýc letěl jako 
přední střelec.
(foto: Tomáš Walker Líbenek)

v březnu 1945 podlehl následkům zranění...
Příběhy německého stíhače Herberta Chlonda, 
velitele Sturmgruppe JG 4 Hanse-Güntera 
von Kornatzki a devíti mužů osádky Lt. Eve-
ritta, jsou kamínky do mozaiky velkého příbě-
hu letecké bitvy 11. 9. 1944 and Krušnými ho-
rami. Obraz Martina Novotného, který můžete 
uvidět, když budete otevírat svou krabici se 
stavebnicí Fw 190A-8/R2, je jedním z malých 
zrcadel této mozaiky, a je i úctou Eduardu vůči 
mužům, o kterých tento obraz vypráví. Snad si 
na jejich osudy při tom pohledu za nějaký čas 
vzpomenete.

ZDROJE:
- Archiv muzea letecké bitvy nad Krušnoho-
řím 11. 9. 1944
- S.R.&D. 4051
- MACR 8819
- IDPF Edward G. Minton, Orville C. Everitt 
(US Total Army Personnel Command)
- Warren Soden – dopis J. Kohoutovi, 1997
- autorova korespondence s: Betzi a John 
Kenney (Kenney family), Robert Mc Bride 
(Minton family), James Miervaldis (Radka 
family), Williams family
- Ray Bowden: Plane Names and Bloody 
Noses
- Eric Mombeek: Sturmjäger I., II.

Zvláštní poděkování:
- Neil Page, Eric Mombeek, Petr Frank,  
Jaromír Kohout, John Bubak

Osádka Lt. Orville C. Everitta, 349th BS,  
100th Bomb Group (H):
B-17G-30-VE 42-97834 XR-J  
„Mud In Yer Eye“

Lt.  Orville C. Everitt      KIA        P
Lt.  John B. Manniello   POW    CP
Lt.  Warren L. Soden    POW    NAV
S/Sgt.  Edward G. Minton  POW/KIA BOM
T/Sgt.  Robert L. Williams   KIA      TTE
S/Sgt.  Lawrence A. Radka  KIA      ROG
S/Sgt.  Robert A. Howard  KIA      BTG
S/Sgt.  Homer K. Hirsch  KIA      WG
S/Sgt.  William E. Kenney  POW   TG

KOUPIT

Fw 190A-8/R2  1/48
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- Polymerové pásy jsou vhodné pro začínající modeláře,
- jsou snadno použitelné a umožňují věrné vytvarování,
- lze je aplikovat dvěma základními způsoby:
  1. suchou cestou: sejmutí pinzetou a přiložení na sedačku 
   (popř. na jinou část sestavy); k lepení použijte pouze 
   disperzní lepidlo (vhodné pro lesklý i matný povrh),
   2. mokrou cestou: navlhčení podkladového papíru  
   (zespodu); po uvolnění dílu sejmout pinzetou, přiložit
   na sedačku a přitisknout (vhodné pro lesklý povrh).

Z PRODUKCE SUPERFABRIC:

73031  Defiant Mk. I upínací pásy 1/72
49075  SSW D. III upínací pásy   1/48
49076  F-4J upínací pásy 1/48
73030  L-39 upínací pásy 1/72
49074  Spitfire Mk. VIII upínací pásy 1/48
73029  Avia B.534 upínací pásy 1/72
49073  F-104G upínací pásy 1/48
49693  F-14 Remove Before Flight  1/48
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PRACOVNÍ POSTUP

Opatrně sejmout pásy pinzetou... ... díly mezi s sebou slepit  
disperzním lepidlem.

Po sestavení nechte zaschnout. 

Pásy jsou velmi ohebné. Pomocí lepidla je 
přilepte a vytvarujte.
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postavil Jan Novotný
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KOUPIT  SSW D.III  1/48
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POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský
F Mk.VIII, JF470, 31st Fighter Group,  
308th Fighter Squadron, Fano Air Base, Italy, 1944 – 1945

31st FG létala se Spitfiry verzí Mk.V, Mk.VIII a Mk.IX od června 
1943 do března 1944. Několik strojů si ponechala pro rekre-
ační létání i po přezbrojení na P-51 Mustang. Není zcela jisté, 
které ze dvou barev – červená či žlutá – byla blíže koncům 
křídla. Mustangy měly blíže koncům červenou. Letoun je natřen 
barvami pro výškové stíhačky – Medium Sea Grey na horních a 
PRU Blue na spodních plochách. Je vybaven zkrácenými konco-
vými oblouky křídla.
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KOUPIT  Spitfire Mk. VIII  1/48
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POSTAVENO

Postavil Petr Zatřepálek

Kat. č. 648183

KOUPIT  Spitfire Mk. V cockpit   1/48
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POSTAVENO

Postavil Petr Zatřepálek

Kat. č. 648184

KOUPIT  Spitfire Mk. V radio compartment   1/48
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POSTAVENO

Postavil Petr Zatřepálek

MB.7
(kat.č. 632048)

C.2
(kat.č. 632047)
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KOUPIT  sedačka C.2   1/32

KOUPIT  sedačka MB.7   1/32
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672063  
AIM-9E Sidewinder   
1/72
 
672067  
JAS-39 wheels 
1/72  Revell

672069  
B.534 bombs & racks 
1/72  Eduard  

BIG5327     USS HORNET CV-8  1/200   Merit
BIG3349     F4U-1A  1/32  Tamiya
BIG49122   WHIRLWIND  1/48  Trumpeter
BIG49123   TORNADO IDS  1/48  Revell
BIG49124   Fw 190A-8  1/48   Eduard
BIG7295     MiG-15/MiG-15bis  1/72   Eduard

632053  
F4U-1A cockpit 
1/32  Tamiya

632054  
Lewis Mk.III WW1 gun 
1/32  Hasegawa

632055  
Fw 190F-8 wheels 
1/32  Revell

632057  
Fw 190 undercarriage legs  
BRONZE 1/32  Revell

648190  
M 117 bomb w/airbrake 
1/48
 
648195  
AS.34 Kormoran 
1/48 

ON APPROACH
květen 2015

(květen) 

(květen) 

(květen) 

MODELY

BIG ED

BRASSIN

REEDICE

REEDICE

7046
Junkers J.I
1/72  ProfiPACK

8149
I-16 Type 24
1/48  ProfiPACK

1193
Good Evening Da Nang
1/48 Limited edition

84127
MiG-21PF
1/48 Weekend

632053

648190

648195
632057

672067

672069

672063

632055

632054



LEPTY
36315    Bedford QL series 1/35    IBG
36316    Fennek LGS 1/35    Trumpeter
36317    Jagdpanzer IV L/48 Schurzen 1/35    Dragon
32369    F-86D exterior 1/32    KittyHawk
32370    MH-60S exterior   1/35    Academy
32371    MH-60S interior   1/35    Academy
32834    F-86D ejection seat 1/32    KittyHawk
32835    F-86D interior S.A. 1/32    KittyHawk
32836    F-86 seatbelts FABRIC 1/32    KittyHawk
32837    MH-60S cockpit S.A.  1/35    Academy
32838    MH-60S seatbelts   1/35    Academy
48840    Fw 190A-8 landing flaps 1/48    Eduard
48841    MiG-23MLD weapons 1/48    Trumpeter
48842    MiG-23MLD exterior 1/48    Trumpeter

48843    F-4C F.O.D 1/48    Eduard
48844    F-4C upgrade set 1/48    Eduard
48845    AH-1Z exterior 1/48    Kittyhawk
49077    MiG-23 seatbelts FABRIC 1/48    Trumpeter 49716    MiG-23MLD S.A. 1/48    Trumpeter
49718    AH-1Z interior S.A. 1/48    Kittyhawk
49719    Hornet F.1  S.A. 1/48    Hobby Boss
73490    MiG-15  Weekend 1/72    Eduard

ZOOMY
33147    F-86D interior S.A.  1/32 1/32    KittyHawk
FE716    MiG-23MLD interior S.A. 1/48    Trumpeter
FE717    MiG-21PF  Weekend 1/48    Eduard

672067

(květen) 
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