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Chystejte se na E-Day
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ÚVODNÍK
Premiéru nové podoby Infa máme za
sebou, ohlasy jsou překvapivě kladné
až nadšené, což nás samozřejmě těší
a bereme to jako závazek. Pravda, nebyli
bychom modeláři, kdyby se i kvůli tak
sympatickým tvorům, jakými jsou naši
králíci, někdo nenaštval. K tomu musím
agresivně a výhrůžně dodat, že borci
s akutním nedostatkem smyslu pro humor
to budou mít s králíky opravdu těžké, a upřímně jim
doporučuji eduardí Info raději vynechat. Těm ostatním
slibuji hodně srandy. A trička. První králičí trička si odbyla
svoji premiéru na konci června v Brně, spolu s novým
čtvrtkovým Oeffagem, a nějaká vezmeme s sebou i do
Phoenixu v srpnu.
Asi bych vám měl objasnit jedno tajemství králičí
typologie, abyste se nemuseli dohadovat, kdy si děláme
legraci sami ze sebe, a kdy z našich všeznalých kritiků.
Takže, když mají na sobě éčko, tak ti jdou po nás, nebo
tak nějak komentují naše historické články. Pak jsou tu
dva, kteří se objevují v rubrice Glosář Jéčka a Téčka.
Na sobě mají J a T. Tak ti jsou parodie na kritiky, i když do
nás tepají také. Mají ostatně proč, nikdo není dokonalý
a my už vůbec ne! Předem upozorňuji, že pobouřené
reakce případných potrefených hus jsou nám celkem
jedno, a Jéčka a Téčka si zakázat nenecháme. Tuhle
chybu jsme kdysi udělali u reklamy na masky, a dodnes
je nám to líto. A mě tuplem!
Byli jsme v Brně, respektive na Modellbrně, a byla to
paráda. Skvělá, naprosto skvělá výstava, kterou jsme
si velmi užívali. Hodně o naší účasti už jsme zveřejnili
na Facebooku, něco víc najdete i v dnešním Infu.
Já jsem, mimo jiné, velmi rád, že jsme do Brna stihli jak
nový model, tak nová trička, čímž jsme, doufejme také
trochu přispěli k úspěchu téhle dnes bezesporu nejlepší
modelářské výstavy ve střední Evropě.
Jedna z debat na Hyperscale se točila kolem poněkud
záhadné tmavé barvy spodních ploch Fw 190D. V našich
návodech jsme se přiklonili k názoru, že šlo o barvu
RLM81, ale přiznám se, že mi použití tmavé, horní
kamuflážní barvy pro nátěr spodní plochy, nota bene jen
pro nátěr její části, nikdy moc nesedělo. V posledním
čísle časopisu REVI vyšel další názor, který se mi zdá
zatím ze všech teorií nejpravděpodobnější. Předpokládá,
že inkriminovaná spodní plocha křídla byla ve skutečnosti
natřena základní barvou RLM 66 (s možnou alternativou
RLM 02). Abychom tento názor zpřístupnili i zahraničním
čtenářům, dohodli jsme s autorem, Standou Hrubým,
že jeho článek převezmeme do historické části našeho Infa.
Článek vyjde
v srpnu nebo
v září,
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Modellbrno 2010: Jeden z nejlepších českých modelářů,
MUDr. Zdeněk Šebesta (vlevo), v rozhovoru s naším hlavním
Brassinátorem, Jiřím Lašem.

včetně nezbytného králičího komentáře. Králíci komentují i červencový historický článek, na téma vývoje
pancéřovaných Fw 190A-8/R2. Mimochodem, víte někdo,
jaký je rozdíl mezi Fw 190A-8/R2 a R8? Já jsem to nikdy
nepochopil!
Podstatnou část dnešního Infa věnujeme novému
čtvrtkovému OEFFAGu, plným jménem Albatrosu D.III
(Oeffag). Po vášnivě komentované Doře je to naše
druhá letošní premiéra. U OEFFAGa takové vášně moc
neočekávám, ne že bych si byl jist, že je na něm vše
správně, ale spíš pro obecný menší zájem o prvoválečná
letadla a z něho plynoucí menší znalosti tohoto tématu.
My můžeme být ze svého pohledu s Oeffagem spokojení,
naše modely už konečně začínají vypadat tak, jak mají.
Skvěle to pasuje dohromady, má to slušné detaily,
neznehodnocené dříve právem kritizovanými otřepy
a posuny na dělící rovině. Tomuto problému jsme věnovali
v posledních měsících velkou péči a na tomto modelu je
výsledek našeho úsilí dobře vidět – na řadě dílů nenajdete
nejen žádné posuny, ale ani žádný byť sebemenší otřep.
Budeme rádi, pokud se toto stane do budoucna naším
trademarkem. Spolu s už dlouho praktikovaným zákazem
používání vyhazovačů v citlivých partiích modelu to určitě
přispěje k modelářskému pohodlí a spokojenosti. Tedy,
ke spokojenosti těch, kdo si model postaví. Ti, co si ho jen
přeměří, určitě nějaký důvod k nespokojenosti najdou.
A ti se pak mohou těšit na komentář našich naštvaných
králíků. Už vás nebudu unavovat svými řečičkami,
přeji vám příjemné počtení!
Buď kit!
Vladimír Šulc
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MODELY MĚSÍCE
Hlavní červencovou novinkou je Albatros D.III Oeffag
serie 253. Eduard už za posledních 15 let vyrobil různých
Albatrosů celou řadu, takže by se dalo čekat, že i tento
nový model bude pokračováním zavedené a úspěšné
rodiny. Ale tak to není. Tento (zatím) poslední Albatros
nemá s těmi starými nic společného, v celém modelu
nenajdete jediný díl, který by byl použit ze starých
stavebnic. Vše je nově zkonstruováno a nově vyrobeno.
Jedinou částí stavebnice, kterou můžete znát, je motor
Austro-Daimler, který jsme před krátkým časem použili
v Limitce Fokker D.VII (MÁG) – a i ten je zcela nový.
Možná vám to přijde divné, naše staré Albatrosy jsou
pořád dost dobré modely. Ale doba pokročila, výrobní
postupy také, a tak se OEFFAG shodou okolností stal
prvním modelem, který jsme vyrobili za použití zcela
nového technologického postupu, a to zcela kompletně
a bez jakýchkoli kompromisů. Myslím, že pokrok v kvalitě
zpracování uvidíte bez nadsázky na každé součástce,
a to jak pokud jde o detaily, tak i pokud jde o čistotu
zpracování. Takže pokud vás zajímá, co je to Eduardí
konstrukční škola, prohlédněte si OEFFAGa. To je
budoucnost.

Druhým modelem měsíce je „weekendové“ zopakování
Fw 190A-8/R2, který u nás vyšel již jako Royal Class
a Profipack. Zajisté nyní oceníte i jeho levnou variantu.
Kdo byste si tento model chtěli vylepšit, nabízíme
i kompletní pokrytí fotoleptanými doplňky, které vám
umožní svého Sturmbocka vyparádit do dokonalosti
(detaily naleznete u patřičného článku této rubriky).
U příležitosti vydání tohoto modelu publikujeme v aktuálním Infu i historicko-technický článek o zvláštnostech
Sturmböcků, který naleznete na str. 9.
Pro příští měsíc připravujeme vydání Nieuportu
Ni-17 1/48 v Profipacku, limitované edice Su-25K
1/48 (těšte se opět na skvělé doplňky Brassinu) a jako
první weekendový zástupce měřítka 1/32 vzlétne naše
Bf 109E-1 v rané zeleno-zelené kamufláži. Už se těšíme
na její cenové a kvalitativní porovnání s Emilem od
trumpet.
Zářijové modely budou zastoupeny očekávaným
profipackem La-7, Avií B-534 (IV. serie) ve weekendu
a také další vyšperkovanou „tématickou“ limitkou P-39
Airacobra over New Guinea. Všechny zářijové modely
budou v měřítku 1/48.
(VŠ,JZ)

Albatros D.III Oeffag 253 PROFIPACK

Cat.No. 8242

Rakousko-Uherská stíhačka z konce 1. světové války ve zcela novém provedení

- BEZTMELOVÁ DIETA!
- další krok konstrukční školy Eduardu
- 78 plastikových dílů
- fotolepty a Express Mask
- detailní motor Austro-Daimler
- obtisky Cartograph
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Oblt. Friedrich Navratil,
Flik 3/J, podzim 1918

Oblt. Othmar Wolfan,
Flik 56/J, srpen 1918

Oblt.i.d.Res. Benno Fiala Ritter
von Fernbrugg, Flik 51/J, Ghirano,
září 1918

Četař Adolf Bláha,
Československo,
listopad 1919

253.32, Flik 63/J, Portobuffoleé, září 1918

KOUPIT Albatros D.III Oeffag 253 1/48 Profipack
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První kompletně postavený model Oeffagu 253 z dílny p. Jiřího Brůny
z Kamenického Šenova v měřítku 1/48. Nese marking stroje Oblt.
Friedricha Navratila, velitele Flik 3/J v říjnu 1918. Právě s tímto strojem ulétl
21. 11. 1918 Zgsf. Adolf Bláha do Švýcarska. O téměř rok později se podařilo
dostat tento letoun do Československa, kam ho přelétal opět Adolf Bláha.
Na letiště Praha-Kbely dorazil 1. listopadu 1919. Jen o dva dny později byl však
letoun zničen při nouzovém přistání. Motor z havarovaného stroje byl následně
použit v jediném československém Fokkeru D.VII (MÁG).

Zajímavé provedení zeleno-hnědého kamuflážního nátěru přes dřevěný
povrch letounu.

Detail spodní strany spodního křídla. Za povšimnutí jistě stojí i způsob
ukotvení podvozku.

Detaily na bocích trupu a šití portů na spodní straně horního křídla.
Povšimněte si způsobu ukotvení výpletů křídel, kterých lze dosáhnout
použitím doplňkových fotoleptů od Eduardu.

Porty na horní straně vrchního křídla a detail lemů na odtokových
hranách křídel. Upínací pasy jsou součástí fotoleptaných doplňků
modelu.

Info Eduard - červenec 2010
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Fw 190A-8/R2 WEEKEND EDITION

Cat.No. 8428

Hptm. Wilhelm Moritz, Gruppenkommandeur IV.(Sturm)/JG 3,
Memmingen, Německo, červenec 1944
Stavebnice je nabízena ve
zbarvení Sturmbocku velitele
IV.(Sturm) / JG 3 „Udet“
Hptm. Wilhelma Moritze, který
byl jedním z nejznámnějších
Sturmjägerů, tedy pilotů pancéřovaných modifikací Fw 190 určených pro boj s formacemi spojeneckých bombardérů. Zároveň byl iniciátorem tmavého
zbarvení přídí Focke-Wulfů jeho Gruppe. Emblém
eskadry „Udet“ se na motorových krytech Focke-Wulfů
nacházel většinou jen zprava.

Wilhelm Moritz během druhé světové války na západní
a východní frontě absolvoval přes 500 bojových letů
a sestřelil 44 letounů. Byl vyznamenán Rytířským křížem
a patřil mezi nejúspěšnější velitele stíhacích jednotek
nasazených proti čtyřmotorovým bombardérům.

Tématu historických a technických zvláštností Sturmböcků
Fw 190A-8/R2 je věnován článek v rubrice Historie, str. 9.

Weekend ZOOM
Jako doplněk pro tento model vám doporučujeme
weekendový zoom pro Fw 190A-8 s katalogovým
číslem FE397, masku EX237 a také rozšířenou sadu
s exteriérem a detaily motoru, včetně motorových
krytů č. 48556 a vztlakové klapky pod číslem 48551.
A co třeba dioráma? Figury Luftwaffe Fighter crew 1944,
vhodné pro tento model, najdete pod kat. č. 8512.
Jak koupit tyto doplňky ? Klikněte na katalogové číslo...
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KOUPIT Weekend edition Fw 190A-8/R2
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BRASSIN MĚSÍCE
Tento měsíc Brassin přináší dva doplňky, v obou případech pro čtvrtkové modely japonských výrobců.
Sedačka na čtvrtkového Phantoma od Hasegawy
verzí B, J, N a S doplní kola pro verze J, N a S, vydaná
minulý měsíc (brassinové sedačky a kola na Phantomy
verzí C,D,E,F a G vyšly v květnu 2010).
Druhým produktem července je tryska motoru pro
F-16CJ od Tamiye. Trysky motoru budou pokračováním
řady doplňků pro modely rané i pozdní varianty tohoto

letounu, které již byly pokryty brassinovými sedačkami
a koly.
V srpnu se můžete těšit na další sedačku pro F-22.
Po sérii doplňků pro F-22 od Academy a Hasegawy
pokračujeme v srpnu s Hasegawou. A to konkrétně
variantou A. Druhým srpnovým produktem bude sedačka
pro F-4 verzí C,D,E,F a G od Tamiye. Bude to naše první
brassinová dvaatřicetina. (JZ)

648019 F-4B/J/N/S seat 1/48 (Hasegawa)

648020 F-16CJ Block 50 engine 1/48 (Tamiya)

KOUPIT 648019 F-4B/J/N/S seat 1/48 (HAS)

KOUPIT 648020 F-16CJ Block 50 engine 1/48 (TAM)

SPOJTE SE S NÁMI NA FACEBOOKU
A DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!

www.facebook.com/EduardCompany
�������������������������������
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LEPTY MĚSÍCE
Dvacet leptových sad základní řady v červenci doplňuje
také osm Zoomů a šest masek. Dvě sady vylepšují
������ ������ ���� ���������� ������������ ���� ������
Bf 109E-3 od Trumpeteru a další sady ke Swordfishi od
�� ���������
������
�� ����doplňky
������� k����������
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stejného
výrobce
obsahují
výzbroji (navazují
na
doplňky
ke
Swordfishi
z
minulých
měsíců).
Oba
modely
����������������������������������������������������
������ ������ ���� ���������� ������������ ����
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jsou
v měřítku
1/32.
Jste-li
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modernější
techniku
��������
��������
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���
��������
�� ����������
��
���������
������
�� �����
����
�������
����������
���������
a máte-li od Trumpeteru Su-27, potěší vás hned tři sady
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
(z toho aktuálně dvě jsou pro verzi UB). Další sada ����
na
��
���������
��bude
���������
���� ������
������
�����
���maska.
�����
��������
��������
�� �����
���
��������
�� ����������
tento
model
následovat
v srpnu,
stejně
jako
Aby
se to nepletlo, v srpnu přijde další Su-27, tentokrát
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
����
však
od ICM�� a���������
v měřítku
1/72.
Pokud
vás�����
zaujme
�����������������������������������������������������
��
���������
����
������
������
���exteriér
�����
a interiér na HH-60 1/48 od Italeri, nezapomeňte, že maska
���������������
��������������������������������������������������
na
tento vrtulník vyšla už v květnu. Menšími projekty
�����������������������������������������������������
července
jsou dvaasedmdesátinové plechy na MiG-15
od
Airfixu a Rafale C od Hobby Bossu. Pro Hellcat F6F-5
���������������
32251 Bf 109E-3 exterior 1/32 (Trumpeter)
32251 Bf 109E-3 exterior 1/32 (Trumpeter)

v 1/48 od Hobby Bossu nabízíme doplňky pro exteriér
a interiér; maska vyšla v květnu.
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Figures Airliner 1/400.
�������������
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Kompletní nabídku našich leptových sad pro červenec
����������������������������������������������������
2010
naleznete na straně 8, odkud si je také můžete
přímo
objednat. (JZ)
�������������
73358 MiG-15 1/72 (Airfix)
73358 MiG-15 1/72 (Airfix)

32251 Bf 109E-3 exterior 1/32 (Trumpeter)
32251 Bf 109E-3 exterior 1/32 (Trumpeter)

73358 MiG-15 1/72 (Airfix)
73358 MiG-15 1/72 (Airfix)

32658 Bf 109E-3 interior 1/32 (Trumpeter)
32658 Bf 109E-3 interior 1/32 (Trumpeter)

36100 LAV Mortar Carrier 1/35 (Trumpeter)
36100 LAV Mortar Carrier 1/35 (Trumpeter)

32658 Bf 109E-3 interior 1/32 (Trumpeter)
32658 Bf 109E-3 interior 1/32 (Trumpeter)

36100 LAV Mortar Carrier 1/35 (Trumpeter)
36100 LAV Mortar Carrier 1/35 (Trumpeter)

48658 HH-60H exterior 1/48 (Italeri)
48658 HH-60H exterior 1/48 (Italeri)

36112 T-62 1/35 (Trumpeter)
36112 T-62 1/35 (Trumpeter)

48658 HH-60H exterior 1/48 (Italeri)
48658 HH-60H exterior 1/48 (Italeri)

36112 T-62 1/35 (Trumpeter)
36112 T-62 1/35 (Trumpeter)

KOUPIT NYNÍ (e-shop na www.eduard.cz)
36133 M-1127 blast panels
SRPEN
1/35 (Trumpeter)

48655 Bf 110D exterior
1/48 (Dragon)

49494 Bf 110D interior
1/48 (Dragon)

36133 M-1127 blast panels
1/35 (Trumpeter)

48655 Bf 110D exterior
1/48 (Dragon)

49494 Bf 110D interior
1/48 (Dragon)

FOTOLEPTY
�����������
FOTOLEPTY
�����������

�������������������������������
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BIG-ED MĚSÍCE

48631 TA-4J Airbrakes

48631 TA-4J Airbrakes

32246 Spitfire Mk.IX landing flaps

����������������������������������

32249 Spitfire Mk.IX exterior

�����������������������������

32236 Swordfish Mk.I exterior

KOUPIT BIG4929 TA-4J 1/48(HAS)
KOUPIT BIG3286 Spitfire Mk.IX (late) 1/32 (TAM)
KOUPIT BIG3572 M-1130 CV 1/35 (TRU)
KOUPIT BIG4930 RF-35 Draken 1/48 (HAS)
KOUPIT BIG3285 Swordfisch Mk.I 1/32 (TRU)
�����������������������������
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NOVINKY V ČERVENCI 2010

MODELY / KITS
8242
Albatros D.III Oeffag 253
8428
Fw 190A-8/R2

1/48
1/48

Profipack
Weekend

BRASSIN
648019 F-4B/J/N/S seat
648020 F-16CJ Block 50 engine

1/48
1/48

Hasegawa
Tamiya

LEPTY / PE-SETS
32251 Bf 109E-3 exterior
32252 Swordfish Mk.II bombs and rockets
32253 Su-27/Su-30 Flanker air intakes
32255 Su-27UB Flanker C exterior
32658 Bf 109E-3 interior S.A.
32662 Su-27UB Flanker C interior S.A.
36100 LAV Mortar Carrier
36112
T-62
36115
T-34/76
36118
Sd.Kfz.251/3 Ausf.C
36121 M-3 GMC 75mm
48646 F6F-5 exterior
48657 EF 2000 ladder
48658 HH-60H exterior
49050 Remove before flight - yellow/black
49486 F6F-5 interior S.A.
49496 HH-60H interior S.A.
49498 F-111 early seatbelts
73358 MiG-15
73359 Rafale C

1/32
1/32
1/32
1/32
1/32
1/32
1/35
1/35
1/35
1/35
1/35
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72
1/72

Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
AFV Club
Dragon
Dragon
Hobby Boss
Italeri/Revell
Italeri
Hobby Boss
Italeri
Hobby Boss
Airfix
Hobby Boss

ZOOMY / ZOOMS
33061 Bf 109E-3 interior S.A.
FE486 F6F-5 interior S.A.
FE491 Ta 152C
FE496 HH-60H interior S.A.
SS358 MiG-15
SS359 Rafale C
TP099 LAV-M stowage box
TP100 Sd.Kfz.251 Ausf.C tool boxes

1/32
1/48
1/48
1/48
1/72
1/72
1/35
1/35

Trumpeter
Hobby Boss
Dragon
Italeri
Airfix
Hobby Boss
Trumpeter
AFV Club

MASKY / MASKS
EX303 Su-24M Fencer D
EX304 Ar 196
EX305 PC-6/AU-23A
EX306 Hs 126
EX307 F-111D/E
XT159 BR-86

1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/35

Trumpeter
Italeri
Roden
ICM
Hobby Boss
Trumpeter

BIGY / BIG-ED sets
BIG3572
M-1130 CV
BIG3285
SWORDFISH Mk.I
BIG3286
SPITFIRE Mk.IX (LATE)
BIG4929
TA-4J 1/48
BIG4930
RF-35 DRAKEN

1/35
1/32
1/32
1/48
1/48

Trumpeter
Trumpeter
Tamiya
Hasegawa
Hasegawa

KOUPIT NYNÍ (e-shop na www.eduard.cz)

GLOSÁŘ J&T
Albatros D.III OEFFAG 253

J� t� mo� ������� !!!
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STURMBOCK: Panzerglass, Panzerplatte
a oči zadního střelce

Jan Zdiarský

(exkurze do historie a technických
zvláštností Fw 190A-8/R2)

Postup bombardovací ofenzivy Spojenců proti
Německu a okupovaným zemím Evropy v letech
1943-44 nutil Luftwaffe hledat řešení, jak zastavit
formace čtyřmotorových bombardérů USAAF, která
začínala mít ve vzdušném prostoru výraznou převahu.
Výsledky bombardování představovaly pro německý
průmysl a bohužel i pro německá města katastrofu. Kromě
protiletadlového dělostřelectva, koncentrovaného zejména u cílových oblastí, padla tíha řešení situace na denní
stíhače z jednotek zařazovaných do systému obrany
Říše.
Stíhačům Luftwaffe činila při plnění tohoto úkolu
velké problémy (kromě amerických doprovodných
Thunderboltů, Lightningů a později Mustangů)
koncentrovaná obrana palubních střelců bombardérů,
sestavených v sevřených formacích. Tím spíše, že od
roku 1943 množství formací i četnost bombardérů v nich
narůstala. Stejně tak se zlepšoval i systém sestavení
bombardérů do combat-boxů.
Němečtí stíhači brzy zjistili, že je zapotřebí především
rozbít formaci bombardérů, poškodit jednotlivé stroje
natolik, aby se nedokázaly udržet ve skupině a jednotlivě
je dokázat sestřelovat. Vznikalo mnoho taktik, které
však byly účinné pouze z části. Pokusem o řešení
bylo nasazení těžkých dvoumotorových stíhačů,
zejména Bf 110, Me 410 a Ju 88, disponujících silnou
výzbrojí, efektivní proti bombardérům ve formacích.
Těmto dvoumotorákům však chyběla potřebná rychlost
a stávaly se častou obětí palubních střelců bombardérů
a doprovodných stíhačů. Jinou možností bylo nasazení
proudových letounů, jejichž vývoj a zejména nasazení ve
větších počtech však byly velmi vzdáleny.
Pozornost se tedy upřela k vytvoření taktiky útoku
jednomotorovými stíhacími letouny, které by dokázaly
nést dostatečnou výzbroj. Tato taktika dostala příznačný
název „Sturm“, ev. „Sturmangriff“ (česky bouře, vichřice,
zteč), od které se odvíjela i patřičná pojmenování
jako Sturmbock (pro letoun), Sturmjäger (pilot), nebo
Sturmstaffel, Sturmgruppe (jednotky).
Základ této taktiky spočíval ve skupinovém útoku
modifikovaných strojů na formace bombardérů
z velmi malé vzdálenosti, přičemž zásahy silnou
a koncentrovanou palbou měly spojenecké bombardéry
buď okamžitě sestřelit, nebo alespoň poškodit natolik,
aby stroje zaostávaly za formacemi a narušily tak
celistvost combat-boxu. Takovou zbraní se měla stát
polní modifikace (Rüstsatz) letounu Fw 190 s označením
R2. Objevila se zejména na verzi A-8.

Info Eduard - červenec 2010

Fw 190A-8/R2 jednoho z nejznámnějších Sturmjägerů,
Hptm. Wilhelma Moritze, Gruppenkommandeura IV.(Sturm)/
JG 3, z podzimu 1944. Stavebnice Eduard Cat. No.8428
Fw 190A-8/R2 v edici Weekend z července 2010 nese zbarvení
jednoho z dřívějších Moritzových strojů.

(J. Zdiarský, P. Štěpánek)

Co tedy byla „Er dvojka“?
Modifikace stěžejní „sturmové“ verze Fw 190A-8
zahrnovaly zejména instalaci silnější výzbroje a montáž
pasivních prvků ochrany pilota, který velmi často musel
prolétávat formací bombardérů a tedy i soustředěnou
obrannou palubních střelců.
Hlavní změna se týkala výzbroje. Standardní Fw 190A-8
měl v trupu nad motorem dva kulomety MG 131 a v každé polovině křídla po dvou kanonech MG 151/20.
U modifikace R2 byly dvacetimilimetrové kanony
MG 151 na vnějších pozicích nahrazeny třicetimilimetrovými MK 108. Velmi diskutabilní záležitostí jsou
u Sturmböcků trupové 13mm kulomety MG 131 nad
motorem. Ačkoli technické materiály jejich instalaci
u R2 předpokládají, ve skutečnosti bývaly vymontovány.
Potvrzují to fotografické důkazy, vzpomínky pilotů
i novodobé průzkumy míst havárií mnoha Sturmböcků.
Za vymontováním trupových kulometů velmi pravděpodobně stála snaha o mírné odlehčení přetíženého
letounu. Tím spíše, že při daném způsobu boje byly
kulomety takřka „nepotřebné“.
Právě onen způsob boje a taktiky sturmových
(záchytných) útoků vedl k další důležité úpravě letounu.
Použití 30mm kanonů s velkým účinkem jejich explozivního
střeliva (avšak relativně omezenou zásobou), vedlo
k nutnosti útočit na bombardér z velmi malé vzdálenosti.
Díky tomu byl pilot i stroj velmi snadno zasažitelný
obranou střelbou a musel tedy být chráněn přídavným
pancéřováním. U varianty R2 to byly 5mm pancéřové pláty
na bocích trupu, 30mm pancéřová okna na bocích kabiny
a (často v literatuře nebo výrobci modelů nebo modeláři
opomíjená) 30mm trojúhelníková skla vsazovaná do
bočních pozic větrného štítku. Vnitřních úpravy, tedy ty
méně patrné, zahrnovaly instalaci 4mm a 15mm pancířů
před přístrojovou desku a 20mm plát před (a 4mm nad
a pod) zásobníkem střeliva 30mm kanonů v křídlech.
Pancéřování olejové nádrže a olejového chladiče, stejně
jako pancéřování sedačky pilota a ochrana zad a hlavy
pilota, zůstávalo stejné jako u standardní A-8 (z části bylo
posíleno až u A-8/R8, kde však chyběla zase některá jiná
pancéřování, typická pro R2).
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Uffz. Willi Maximowitz a Gefr. Gerhard Vivroux
ze Sturmstaffel 1 u Fw 190A-6 „Panzerbock“.
Začátek roku 1944.

(foto archiv autora, via Hellmut Detjens, JG 4)

Plnohodnotné Sturmböcky, tedy se
30mm kanony a bočním pancéřováním,
přišly do služby až o několik měsíců
později.

Úpravy ve výzbroji a pancéřování nepřinesly pilotovi
takového speciálu jen větší palebnou sílu a důkladnější
pasivní ochranu, ale také 224 kilogramů váhy navíc.
Obratná a rychlá stíhačka, jakou bezesporu Fw 190
byl, se tak pro piloty amerických Mustangů stala
„kachnou na rybníce“. Vyjmutí trupových kulometů bylo
snahou alespoň částečně snížit tento váhový handicap.
I přes to se Sturmbock stal pro klasický stíhací souboj
nepoužitelným (ačkoli existují výjimky) a formace
pancéřovaných Fw 190A-8/R2 musely být chráněny
„doprovodnými“ Bf 109.

Cesta ke Sturmbocku a zpět
Vývoj tohoto těžce vyzbrojeného speciálu pro boj
s Létajícími pevnostmi a Liberatory USAAF trval delší
dobu. Již na podzim 1943 se na Fw 190A-5 zkoušely
podkřídelní vany s dvojici 20mm kanonů, takže palebná
síla takového letounu čítala šest 20mm kanonů (tovární
úprava U-12). Jako polní úprava R-6 bylo v létě 1943
zkoušeno použití raket BR ráže 21 cm.

Výroba Fw 190A-8/R2 probíhala
především v továrně firmy Gerhard
Fieseler Werke v Kasselu a také v závodě
AGO-Flugzeugwerke
Oschersleben.
Ačkoli šlo úředně o polní úpravu,
Sturmböcky zcela jistě vycházely
ve své podobě již z výrobních
hal. Pouze demontáž trupových
kulometů probíhala pravděpodobně
až u jednotky – a to dle místních zvyklostí. Nelze
vyloučit, že existovaly plnohodnotné A-8/R2, u kterých
byly kulomety ponechány. Zajímavou úpravou pak
procházely již nepotřebné otvory pro hlavně kulometů
v krytu před štítkem kabiny a výstřelné kanály nad
motorem. U některých strojů je zdokumentováno
zaslepení otvorů pro kulomety provizorními krytkami,
jinde se objevují na místech výstřelných kanálů
vypouklé hřbety (které tak zakryly i otvory pro kulomety),
připomínající otočené výstřelné kanály naruby. Někdy
se objevuje spekulace, že by to mohly být skutečné
výstřelné kanály – odnýtované, otočené a opět
připevněné. Konstrukce této části krytu motoru však nic
takového neumožňuje. Zahloubení výstřelných kanálů
bylo jednoduše jako prolis součástí velkého plechu
a logicky nešlo odnýtovat. Velmi často také nedocházelo
k žádným úpravám a otvory po kulometech jednoduše
zůstávaly v původní podobě.

Soubor úprav, později standardní pro Sturmböcky,
tedy použití 30mm kanonů a přídavného bočního
pancéřování, se nejprve objevoval v postupných krocích.
U IV.(St.)/JG 3 jsou v květnu 1944 zaznamenány
ve službě Fw 190A-8, tedy se čtyřmi 20mm kanony,
ovšem s přídavným pancéřováním pilotního prostoru
(zajímavostí je, že některé tyto letouny byly v boji testovány
s podtrupovou výmetnicí raket, tzv. „Krebs- Gerät“,
střílející vzad poté, co pilot proletěl formací bombardérů).
Tyto letouny tedy ještě postrádaly 30mm kanony
MK 108.
Naopak u JG 11 se v březnu 1944 objevily letouny
verze A-7 označené již jako R2, které nesou v křídlech
kromě dvojice 20mm kanonů také dva kanony ráže
30 mm, ovšem tyto stroje zase postrádají přídavné
pancéřování.

Gerhard Fieseler Werke v Bettenhausen u Kasselu po útoku bombardérů
USAAF dne 19. dubna 1944, kdy továrna utrpěla vážná poškození. Právě
zde byla v roce 1944 vyrobena převážná část Sturmböcků Fw 190A-8/R2...

(foto: NARA)
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Vraťme se však na konec roku 1943. Otcem myšlenky
sturmových útoků na combat boxy byl osmatřicetiletý
stíhací pilot a zkušený velitel, Major Hans Günter von
Kornatzki. Právě jemu byla 4. 12. 1943 svěřena nově
vznikající jednotka „Sturmstaffel 1“. Tato relativně malá
stíhací jednotka v počátcích svého působení používala
„Fw 190A-6, Typ Sturmbock“ (někdy označované jako
„Panzerbock“), což byla pouze opancéřovaná standardní
varianta A-6, později se v této roli objevila A-7. Jednotka
působila se střídavými úspěchy až do konce dubna
1944, kdy z ní vznikla první Sturmgruppe – IV.(Sturm)/
JG 3. Velitel rozpuštěné Sturmstaffel 1 Major von Kornatzki
dostal pověření sestavit jinou Sturmgruppe, a to v rámci
jednotky, která v Německu procházela reorganizací a posílením po nasazení na jihu Evropy, Jagdgeschwader 4.
Ve stejném období se z II./JG 300 stala II.(Sturm)/
JG 300 jako poslední ze Sturmgruppen Luftwaffe.
Tyto tři jednotky - IV.(Sturm)/JG 3, II.(Sturm)/
JG 4, a II.(Sturm)/JG 300 - určené výhradně pro boj
se čtyřmotorovými bombardéry a chráněné vlastními
skupinami Bf 109, ev. běžnými Fw 190A-8 - tvořily
hlavní údernou sílu obranné taktiky Luftwaffe v průběhu
léta a podzimu 1944. Jejich význam a možnosti ovšem
omezoval celkový stav Jagdwaffe - počtem použitelných
letounů, vycvičeností pilotů, zásobování
palivem, atd.
Výraznější akce nad Německem a okupovanou Evropou
rozpoutaly Sturmgruppen ve
dnech 24. 8. 1944, 29. 8. 1944,
11. 9. 1944, 27. 9. 1944,
6. 10. 1944, 2. 11. 1944, 2. 12. 1944
a 17. 12. 1944. Dosáhly při nich vždy výrazných
úspěchů, v některých případech ovšem za cenu velkých
ztrát, někdy i více než padesátiprocentních.

Hans-Günter von Kornatzki se narodil
22. června 1906 v Liegnitz ve Východním
Prusku. Příslušníkem Luftwaffe se stal
v roce 1933 a 1. dubna 1934 ukončil pilotní
výcvik. Nějakou dobu působil v propagandistické Reklamestaffel Mitteldeutschland se
základnou v Döberitz. V březnu 1935 vznikla
II./JG 132, kam byl von Kornatzki převelen již
v hodnosti Hauptmanna. Následovala služba
u I./JG 334 a I./JG 138, než byl
se začátkem 2. sv. války pověřen velením
nově vytvořené II./JG 52. Hans-Günter von
Kornatzki vedl tuto jednotku do Bitvy
o Británii. Dne 26. srpna 1940 byl převelen
do štábu Jagdfliegerschule 1 ve Werneuchen
do funkce velícího instruktora.
V květnu 1941 se oženil s Ursulou Grundtmann, sekretářkou Reichsmarschalla
Hermanna Göringa. Následovalo množství
velitelských postů, včetně operačního
důstojníka štábu X. Fliegerkorps, než byl
v únoru 1943 ustanoven do funkce Höherer
Jagdfliegerführer West. V těchto funkcích se
zabýval taktikou útoků
proti formacím spojeneckých bombardérů, v čemž
mu pomohla účast na testech zbraní v Erprobungskommando 25. Na základě jeho
návrhu a vytvořené taktiky byla na konci roku 1943 ustavena speciální jednotka
Sturmstaffel 1, které se stal velitelem. S touto jednotkou dosáhl 23. března 1944
svého předposledního vítězství. Krátce nato byla zkušební Sturmstaffel 1
rozpuštěna, aby se stala základem dalších „sturmových“ skupin působících u standardních stíhacích jednotek obrany Říše. Během léta 1944 von Kornatzki vybudoval
další jednotku, II.(Sturm)/Jagdgeschwader 4. Bojovým křestem prošla dne
11. 9. 1944. Hned následující den, 12. 9. 1944, se dostala II. (Sturm) / JG 4 do boje
s Američany znovu. Do boje ji vedl Obstlt. von Kornatzki ve Fw 190A-8/R2 „Zelená
3“. V prostoru HC1 se mu krátce po 11. hodině podařilo 20 a 30mm kanóny roztrhat
jednu B-17G (šesté a poslední vzdušné vítězství). Sám ovšem inkasoval vážné
zásahy od palubních střelců napadeného combat boxu a musel se z boje stáhnout.
Při pokusu posadit poškozený letoun na pole u Zilly se mu do cesty připletlo vedení
vysokého napětí, do kterého stroj narazil a následně se roztříštil o zem.
II. (Sturm)/JG 4 přišla o svého otcovského kamaráda, velitele
a v pancéřovaném Sturmbocku s označením „Zelená 3“,
tak odešla i legenda sturmové taktiky
Luftwaffe.

(J. Zdiarský, P. Štěpánek)

S koncem roku 1944 se od taktiky sturmových
útoků na bombardéry začalo pomalu ustupovat.
A to zejména kvůli enormním ztrátám a také (vzhledem
ke spojenecké převaze ve vzduchu) neschopnosti
vlastních doprovodných Bf 109 uchránit své Sturmböcky.
Navíc se počítalo s výraznějším nasazením nových
stíhacích letounů, jako byly Focke-Wulfy verzí D a zejména budoucí předpokládaná páteř stíhacího letectva
Luftwaffe, Me 262. Symbolickou tečku za Sturmjägery
udělala operace Bodenplatte, do které byly v roli
bitevníků vrženy dvě Sturmgruppen, konkrétně od JG 3
a JG 4. Letouny verzí A-8/R2, které u jednotek přežily,
byly postupně, až do jara 1945 nahrazovány standardními Fw 190A-8 a A-9, později i D-9, velmi ojediněle D-11
(varianta Fw 190D-11 vyzbrojená obdobně jako A-8/R2
dvěma dvaceti a dvěma třiceti milimetrovými kanony
měla podle některých úvah převzít roli Sturmböcků).

Továrna AGO-Flugzeugwerke Oschersleben na cílové fotografii během
bombardování Liberatory od 2nd Bomb Division, 8th USAAF dne
11. dubna 1944... a o několik dní později na průzkumné fotografii
pořízené pro vyhodnocení úspěšnosti náletu. Ačkoli byla továrna
velmi vážně zasažena, výroba v ní brzy pokračovala a kromě běžných
Fw 190A-8 v ní bylo v období srpen-listopad 1944 smontováno také
mnoho Fw 190A-8/R2.

(foto: NARA)
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Vývojové fáze Sturmbocku

1) Fw 190A-5/U12, W.Nr. 410266, 2./JG 11, Lt. Erich Hondt, Husum, léto 1943
Jeden z raných pokusů o posílení výzbroje Fw 190A s větší účinností při útocích proti čtyřmotorovým bombardérům. V tomto případě jde o instalaci
podvěšené vany WB 151/20 se dvěma kanony 20 mm v každé z nich na místo vnějších kanonů MG 151 stejné ráže. Celková výzbroj takového
letounu tedy zahrnovala šest kanonů ráže 20 mm a dva trupové kulomety MG 17 ráže 7.92 mm.

2) Fw 190A-7/MK, W.Nr. 643701, 2./JG 11, Rotenburg - březen 1944
Letoun reprezentuje jednu z vývojových fází Sturmböcků, Fw 190A-7 s označením
MK (patrně kvůli použití kanonů MK 108, 103). Sloužil v březnu 1944 u I./JG 11
a kromě výzbroje 30mm kanony je zajímavý potlačením výsostných znaků
a svastiky na bocích, což se u JG 11 v tomto období vyskytovalo poměrně často.

3) Fw 190A-6/Panzerbock, Maj. Erwin Bascila, Sturmstaffel 1, Dortmund, leden 1944
Sturmstaffel 1 používala upravené Fw 190A-6, které nebyly vyzbrojeny 30mm kanony, ovšem o způsobu jejich použití svědčí jednoznačně
přimontované pancéřové pláty a poprvé použitá pancéřová skla na stranách překrytu kabiny.

4) Fw 190A-6/Panzerbock, Gefr. Gerhard Vivroux, Sturmstaffel 1, Dortmund, předjaří 1944
Povšimněte si, že letoun má jiné boční pancéřování než Bílá 7 výše, rovněž verze A-6.
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5) Fw 190A-7/Panzerbock, Maj. Hans-Günter von Kornatzki, Sturmstaffel 1, Salzwedel, únor 1944
Také Sturmböcky (v tu dobu stále spíše označované jako Panzerböcky) verze A-7 od Sturmstaffel 1 postrádaly 30mm kanony. Jejich boční
pancéřování je již podobné tomu, které se používalo na verzích A-8. Povšimněte si, že boční pancíře jsou přestříkávány, což může svědčit
o jejich dodatečném namontování.

6) Fw 190A-8/R2, Ekdo 25 (12.(Sturm)/JG 3), Uffz. Willi Unger, Barth, květen 1944
Zajímavě zbarvený a vyzbrojený Sturmbock Uffz. Ungera z dob zkoušek zařízení Krebs-Gerät
s raketou ráže 21 cm. Letoun již v květnu 1944 postrádal pancéřová okna, což může souviset
s jeho využitím při zkouškách.

7) Fw 190A-8/R2, Lt. Werner Gerth, 11./IV.(Sturm)/JG 3, červenec 1944
Letoun, který bývá přisuzován držiteli rytířského kříže Werneru Gerthovi (27 vítězství, z toho
22 čtyřmotorových bombardérů), nese všechny prvky typické pro Fw 190A-8/R2 (Sturmbock)
- boční pancéřování ocelovými pláty i okny na překrytu kabiny, výzbroj je doplněna 30mm
kanony. Otvory po vymontovaných trupových kulometech MG 131 nejsou zaslepeny.

8) Fw 190A-8/R2, „Titi Wau Wau“, Fw. Adalbert Koch, 6./II.(Sturm)/JG 300, podzim 1944
Letoun Adalberta Kocha, který zaznamenal sestřel 29. 8. 1944 v bitvě nad Bílými Karpaty na
Moravě, reprezentuje finální podobu Sturmböcků od JG 300 z podzimu 1944, kdy tyto stroje
létaly obvykle již se sejmutými pancéřovými skly.
(J. Zdiarský, P. Štěpánek)
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R2 nebo R8?
Koncem roku 1944 mělo dojít u Sturmgruppen
k nasazení letounů v úpravě R8, která v sobě zahrnovala
změny vyplývající z bojových zkušeností s R2, ovšem
jejich skutečné nasazení v zamýšlené roli je velmi
diskutabilní. Tyto stroje dorazily k jednotkám v době,
kdy se charakter Sturmgruppen měnil zpět na takřka
standardní stíhací skupiny. Velmi často jsou v literatuře
za R8 nesprávně vydávány stroje, které byly vyrobeny
v modifikaci R2 a v té i sloužily. Obecně je v rozdílech
mezi R2 a R8 tradováno mnoho omylů.
Úprava ve výzbroji R8 spočívala, podobně jako
u R2, v instalaci dvou 30mm kanonů. Této modifikaci
ovšem zcela chybělo boční pancéřování, a to jak pláty
na bocích kabiny, tak i pancéřová okna na jejím překrytu.
Jednoduše byla boční pancéřová ochrana shledána za
„přítěž“. Posílení se naopak dočkalo vnitřní pancéřování
mezi motorem a pilotním prostorem a také za zády pilota.
Posílena u R-8 byla rovněž ochrana olejové nádrže
a olejového chladiče. Vnější podobou se modifikace
A-8/R8 tedy příliš nelišila od standardu A-8. Jediným
postřehnutelným znakem byly kratší a mírně silnější
hlavně třicetimilimetrových kanonů a s nimi související
podoba krycího plechu s otvory pro vyhazování nábojnic
od 30mm kanonů, na spodní straně křídla.
Výroba letounů v úpravě R8 probíhala v závodě
Norddeutsche Dornier-Werke GmbH ve Wismaru, kde
bylo v období říjen 1944 – leden 1945 vyrobeno cca 530
Focke-Wulfů Fw 190A-8/R8.

Nestřílej dřív, než uvidíš
bělmo očí zadního střelce
Poněkud kontroverzně z hlediska současného
stavu bádání vyznívá často používaná charakteristika
příslušníků Sturmgruppen, podle které mělo jít buď
o dobrovolníky (ochotné sestřelit, eventuelně srazit
vlastním letounem protivníka i za cenu vlastního
života), nebo o piloty s nějakým škraloupem, kteří byli
odesíláni pilotovat Sturmböcky, aby nemuseli čelit
jiným, ještě nepříjemnějším trestům. Takové tvrzení
vytváří domněnku, že Sturmgruppen byly z části
trestnými komandy a z části smečkou dobrodruhů,
potácejících se na pokraji zkázy v nebezpečných
útocích proti americkým čtyřmotorákům. Ale opak
je pravdou. Sturmgruppe, stejně jako každá jiná
letecká jednotka, musela být vysoce disciplinovaným
uskupením, kde životy a bojové úspěchy jednotlivců
i jednotky závisely na týmové spolupráci, přesných
pravidlech a zodpovědnosti. Velké bojové nadšení
a ochota „dostat“ protivníka opravdu za každou cenu
byla patrná v počátcích u Sturmstaffel 1. Postupně
se však tento duch vytrácel a zůstala z něj spíše
legenda vznášející se nad Sturmgruppen po zbytek
jejich nasazení při obraně Říše. Také příchod nových
pilotů byl, zejména později, mnohem prozaičtější.
Například piloti, kteří v průběhu července a srpna
vytvořili základ II.(Sturm)/JG 4, přicházeli ze tří
základních zdrojů:
- piloti, kteří přišli s Hansem-Günterem
von Kornatzki ze Sturmstafel 1,

- bývalí příslušníci I./ZG 1, ze které byla II.(Sturm)/JG 4
oficiálně vytvořena,
- zcela noví piloti po výcviku.
Příchod nových Sturmjägerů tedy v létě 1944 probíhal
naprosto stejně jako u jiných jednotek Luftwaffe.
Nádech fanatiků s červeným bělmem očí a stisknutými
zuby, řítících se proti bombardérům, Sturmjägerům tedy
obecně nepřísluší. Ovšem neodsuzujme legendu o jejich
výjimečnosti beze zbytku. Museli být velmi schopnými
a odhodlanými chlapíky. Tedy alespoň ti, kteří přežili
svých prvních několik bojových letů. Přiblížit se
k formacím čtyřmotorových bombardérů na několik desítek
metrů, spustit muziku 20 a 30mm explozivních střel a pak
často proletět formací přímo mezi čtyřmotoráky, muselo
vyžadovat opravdu pevné nervy! A pak co nejrychleji
pryč, střemhlav dolů, protože za zády zajisté už sedí
Mustangy, proti kterým měl takový pilot Sturmbocku jen
pramalou šanci uspět...
Blízký kontakt s nepřítelem musel být pro pilota
Sturmbocku zásadní a výše popsaný charakter výzbroje
jej vyžadoval. Také proto si piloti těchto letounů jen z části
nadsazeně říkali: „nestřílej dřív, dokud neuvidíš bělmo
očí zadního střelce“. A na důkaz, že tento slogan berou
vážně, si někteří z nich na své letecké bundy malovali
na levou stranu hrudi dva bílé obloučky, které měly
symbolizovat právě ono bělmo očí... V tomto je legenda
o Sturmjägerech pravdivá ...

Sturmbock z pohledu modeláře
Z modelářského hlediska jsou některé výše popsané
vnitřní úpravy „sturmového“ speciálu takřka zanedbatelné.
Další jsou, jednoduše řečeno, podstatné a další jsou pro
tuto úpravu typické a umožňují Sturmbocka rozeznat na
první pohled.
Mezi tyto úpravy patří boční pancéřové pláty
a absence trupových kulometů. Jistě nejvýraznějším
vizuálním rozdílem jsou pak pancéřová okna na překrytu
kabiny a 30mm kanony MK 108 s typickou krátkou hlavní
v křídle.

Model Fw 190A-8/R2 1/48 od Eduardu v kamufláži Hptm. Wilhelma Moritze.
Tento marking byl součástí edičního vydání Royal Classu R0004 a je zároveň
jej najdete v obtiscích stavebnice 8428 ve Weekendu (červenec 2010).

(autor modelu: Josef Choreň)
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Zejména 30mm pancéřová skla na překrytu kabiny
jsou typickým znakem Sturmböcků, i když i zde platí ono
obvyklé „ALE“. Napsal jsem, že jsou typickým znakem.
Ovšem pouze pro určité období. V průběhu podzimu
1944 začali Němci tato okna totiž odstraňovat. Jejich
význam pochopitelně spočíval v ochraně hlavy pilota
ze stran, což mělo svůj význam, při průletu Sturmbocku
formací bombardérů, palubním střelcům přímo před
nosem. Po zkušenostech z konce léta a z podzimu 1944
však byla u jednotek tato pancéřová okna snímána.
V prostoru mezi plexisklem překrytu kabiny a pancéřovým
sklem se totiž vytvářely námrazy a značně omezovaly
výhled, pro stíhače tolik důležitý. Vedlejším efektem
odstranění oken pak bylo i odlehčení letounu o cca 40 kg.
Muselo jít o opravdu nepříjemnou zkušenost, když byli
piloti kvůli ní ochotni snížit svou bezpečnost. Fotograficky
zdokumentované Sturmböcky se sejmutými pancéřovými
skly lze nalézt v období říjen – prosinec 1944 (u některých
jednotek ojediněle i dříve). Po delší období - od května
do října 1944 - tedy Fw 190A-8/R2 létaly povětšinou
s těmito okny (stejně jako modifikované A-6 a A-7).
Protože jsou pancéřovaná okna zcela jednoznačně
vizuálně nejtypičtějším prvkem Sturmbocku, a tedy
modelářsky velmi důležitým, budeme se jim věnovat
podrobněji.

Scheuklappen
Jak bylo uvedeno shora, pancéřovaná okna měla
zajišťovat boční ochranu pilota proti střelbě palubních
střelců z bombardérů, k nimž se měl pilot Sturmbocku
přiblížit na velmi malou vzdálenost.
Tloušťka činila 30 mm a byly lepeny ze tří segmentů
materiálu zvaného Thorax-Panzerglass.
K nim náležela také 30mm trojúhelníková pancéřová
skla na bocích větrného štítku kabiny. Ta byla vsazena
do kovového rámu se zploštělými a protáhlými kraji, který
byl zamontován pod standardní rámeček, kde se běžně
nacházelo pouze plexisklo. Přední hrana čelního štítku
o síle 50 mm zůstala ve stejné podobě jako u běžných
Fw 190. Spolu s 5mm pancéřovými pláty na bocích kabiny
a přidaným pancéřováním za motorem tak „Panzerglass“

Rámy pancéřových oken ze Sturmbocku Uffz. Eilmese z II.(Sturm)/JG 4 krátce
po jejich objevení. Karl Eilmes, dnes pohřbený nedaleko od tohoto místa
v Mildenau, na tomto místě zahynul 11. 9. 1944. Okna byla zahrnuta do rýhy
po dopadu letounu a znovu vyzdvižena 1. 5. 2010.
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poskytoval pilotovi téměř dokonalou ochranu proti střelbě
z přední polosféry.
Bočním pancéřovým sklům piloti přezdívali „Scheuklappen“, což je německý výraz pro klapky na oči užívané u koní táhnoucích povozy. Mají koni znemožnit
pohled do stran a zamezit řušení okolními vlivy. Možná
pro podobnost v občasném zabránění výhledu do stran
si pancéřová okna vysloužila tuto přezdívku tak trochu
hanlivě.
Základní tvar těchto oken lze vypozorovat z fotografií.
Velkou neznámou však představuje jejich konstrukce,
zejména konstrukce jejich rámů a upevnění na překryt
kabiny Fw 190. V literatuře se objevuje informace
o „dřevěných rámech“, v jedné německé technické
zprávě z 18. 4. 1944 se dokonce hovoří o „primitivních
dřevěných rámech“. Otázkou pak zůstává způsob
uchycení téměř 20 kg těžkého pancéřového skla do
dřevěného rámu a především montáž tohoto rámu
na překryt kabiny takovým způsobem, aby nevznikaly
vibrace a těžké pancéřové sklo zůstalo na svém místě
i po jakýchkoli myslitelných leteckých obratech.
Samotné Scheuklappen jsem měl do nedávna možnost
vidět pouze jednou, v leteckém muzeu v Hannoveru, kde
je vystavují jako exponáte zachráněný ze Sturmbocku,
který havaroval do bažiny. Okna jsou vcelku zachovalá,
neumožňují však studium jejich vnitřní konstrukce. Světlo
do těchto nejasností vnesl unikátní nález rámů z obou
pancéřových oken na místě havárie Fw 190A-8/R2
W.Nr. 681456, se kterým 11. 9. 1944 smrtelně havaroval
Uffz. Karl Eilmes ze II.(Sturm)/JG 4.
Tento nález byl důležitý ještě z jednoho důvodu.
Až dosud jsme si nebyli jisti, zda JG 4 používala
pancéřová okna u svých Sturmböcků ještě při prvním
bojovém nasazení jednotky právě 11. 9. 1944. Již dříve
jsme nalezli část dřevěného rámu na místě havárie
Fw 190A-8/R2 Uffz. Siegfrieda Zubera (Bílá 5, W.Nr.
681355, 5./II.(Sturm)/JG 4, 11. 9. 1944), ovšem s přesností identifikace zmíněného dřevěného artefaktu jsme
si nemohli být jisti (oba popisované případy jsou
součástí expozice Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím
11. 9. 1944 v Kovářské, CZ).

Jan Jelínek, jeden z dobrovolníků Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím
11. 9. 1944, s prvním z vyzdvižených oken. Více fotografií z vyzdvihování
trosek Sturmbocku W.Nr. 681456 lze prohlédnout v galerii:
http://www.facebook.com/photo.php?pid=4473375&id=195962885355
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(J. Zdiarský, P. Štěpánek)

Fw 190A-8/R2, W.Nr. 681456, Uffz. Karl Eilmes, II.(Sturm)/JG 4,
11. 9. 1944. Základna Welzow, havaroval u Mildenau, Německo.

Aktuální nález z letounu Uffz. Eilmese dovolil zjistit
mnohem více. Jednadvacetiletý Karl Eilmes zahynul
v boji s bombardéry 100th Bomb Group a následně jejich
stíhacím doprovodem. Havaroval u krušnohorské obce
Mildenau. Mezi troskami, které byly z místa havárie
vyzdviženy v létě 2009 a na jaře 2010, se nacházela
část pancéřového skla z čelního štítku, části 5mm
bočních pancéřových plátů a velmi zachovalé rámy od
„Scheuklappen“ i se zbytky konstrukce překrytu kabiny.
Nález umožnil velice přesně zmapovat konstrukci oken
i jejich upevnění na rám kabiny.
Pancéřová skla o síle 30 mm byla zasazena
do ocelového rámu lichoběžníkového tvaru, svařeného
z plechu o síle 3 mm, který byl našroubován přímo na
konstrukci překrytu kabiny. Ocelový rám pancéřového
okna tvarovaný do profilu Z byl z obou stran ukryt pod
dřevěným orámováním, které jednak mírně vylepšovalo
negativní aerodynamické vlastnosti okna a jednak
(zejména na vnitřní straně rámu mezi ocelovou konstrukcí
a překrytem kabiny) tlumilo přenos možných vibrací.
Dřevěný rám byl vyroben z tvrdého, nejspíše bukového
dřeva. Celé pancéřové okno bylo upevněno na rám
kabiny pouze v přední a spodní části (vzadu ani nahoře
nebylo ani nač jej uchytit). Společně se zúžením překrytu
kabiny Fw 190 směrem dozadu a zároveň nahoru se také
zvětšovala mezera mezi plochým pancéřovým oknem
a oblým plexisklem překrytu. Protože byla tato velmi

Rám okna z levé strany překrytu kabiny i s pojezdovým mechanismem
pro odsouvání kabiny, který byl připevněn na konstrukci překrytu.
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těžká okna připevněna pouze na dvou hranách (vpředu
8 a vespod 7 šrouby), musela být jejich konstrukce
dostatečně pevná.
Dřevěné orámování bylo zvnějšku připevněno na
ocelový rám pouze na třech hranách (vždy třemi šrouby).
Zadní hrana ocelového rámu dřevěný kryt neměla.
O tomto detailu se zmiňuji proto, že z celého upevnění
pancéřových oken bylo vidět pouze těchto devět šroubů,
mohou tedy být z modelářského hlediska zajímavé.
Ovšem šrouby byly ve dřevě zahloubeny a tvořily ve
dřevěném rámu pouze cca 5 mm velké a 1 mm hluboké
prohlubně. Povrch orámování pancéřového okna se tak
jeví i na fotografiích velmi celistvý, bez viditelných stop,
které by napovídaly o jeho pevném připojení na překryt
kabiny letounu (všechny montážní prvky byly schovány
pod popisovanými dřevěnými rámy).
Způsob upevnění a rozměry jednotlivých komponent
ukazují fotografie a náčrtky.
Na fotografiích některých Sturmböcků z podzimu 1944
lze pozorovat stopy po sejmutí pancéřových oken. Někdy
jako oprýskanou barvu v místech po výměně šroubů
původně upevňujících pancéřové okno za kratší, které
ve stejných pozicích běžně zajišťovaly plexisklo a krycí
plech rámování překrytu kabiny. V jiných případech je
patrné přetření míst, ve kterých byla okna na překryt
upevněna, základovou barvou RLM 66, což bylo ošetření
výše uvedené výměny šroubů.

Rám okna z pravé části překrytu kabiny. Dlouhá tyč je zbytek
trubkového rámu překrytu kabiny.
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Detail trubkového rámu překrytu kabiny a kovového rámu okna
se zbytky pancéřového skla silného 30 mm. Povšimněte si šroubů,
které spojovaly pancéřové okno s překrytem kabiny.
V místech nynější mezery se nacházela vnitřní část dřevěného rámu.

Schéma standardního překrytu kabiny
z konstrukčního manuálu Einzelteile
der Konstruktionsgruppe 1 (1944).

Vnitřní pohled na přední/horní roh levého okna. Šipka ukazuje na plech,
který překrýval z vnějšku plexisklo v okolí trubkové konstrukce překrytu.

Detail předního/spodního rohu okna z vnějšku. Šipka ukazuje pojezdový
mechanismus pro odsouvání překrytu kabiny. Povšimněte si zbytků
plexiskla a stop dřeva na kovovém rámu.
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Detail zbytku pancéřového skla v zadním/spodním rohu levého okna.

Strana 17

HISTORIE

Část dřevěného orámování pancéřového okna. Povšimněte si
zahloubení, ve kterých byly ukryty hlavičky šroubů spojujících
kovový rám okna s konstrukcí překrytu kabiny.

Nákres upevnění pancéřových oken a popis jejich struktury
vznikly na základě měření a průzkumu skutečných rámů
nalezených na místě havárie Sturmbocku W.Nr. 681456, jak je
uvedeno v článku. Zajisté však existovaly výkresy a další popisy
jak pro dělníky v továrnách, tak jako materiál pro pozemní
personál u jednotek, neboť úprava R2 musela být aplikovatelná
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Detail zakulaceného ukončení dřevěného rámu. Za povšimnutí stojí
i zbytek barvy RLM 75, kterou byl celý rám okna natřen. Tento artefakt
nepochází z letounu W.Nr. 681456 Uffz. Eilmese, jako rám okna na
předchozích fotografiích, ale ze Sturmbocku W.Nr. 681355 Uffz. Zubera.

v polních podmínkách. Zároveň lze předpokládat dodatky pro
manuály provozu a údržby. Žádný z těchto dobových materiálů,
popisujících úpravy R2, se mi však nepodařilo dopátrat. Pokud
někdo ze čtenářů disponuje některým z dobových materiálů
týkajících se Sturmböcků, velmi ocením, budete-li mne
kontaktovat na e-mailu jan@museum119.cz
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HISTORIE
Znovuobjevená historie
Jednou z velkých leteckých bitev,
ve které Sturmböcky sehrály podstatnou roli, byl střet mezi II.(Sturm) a III.
Gruppe JG 4 a 13th Combat Wing,
8th USAAF nad česko-německým
pohraničím v pondělí 11. září 1944.
Zde zmiňované případy havárií Sturmböcků Uffz. Eilmese a Uffz. Zubera
spadají právě do této bitvy. Jde o střet,
během kterého zahynulo téměř osmdesát letců při takřka sedmdesáti sestřelených letounech. Této letecké bitvě
se věnuje více než 25ti leté bádání
a od roku 1997 i „Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944
v Kovářské“.
Více se můžete dozvědět při osobní
návštěvě muzea nebo na webových
stránkách či profilu na Facebooku:

WWW.MUSEUM119.CZ

V měřítku
Sturmböcky se i přes relativně krátkou dobu svého
působení a ne příliš rozšířené nasazení staly jednoznačně
fenoménem letecké války nad Německem a obrany Říše
obecně. I přes enormní ztráty, které Sturmgruppen
utrpěly, se Sturmböcky ukázaly jako velmi účinná zbraň
v boji proti spojeneckým bombardérům. U některých
jednotek je zdobily poměrně pestré doplňky a jsou tak
zcela jistě modelářsky velmi vděčným tématem.
Společnost Eduard Model-Accessories zařadila tuto
historicky velmi významnou modifikaci i do své řady
Focke-Wulfů v měřítku 1/48.

Obraz Martina Novotného „Pauke! Pauke!“ s tématikou letecké bitvy
11. 9. 1944. Uffz. Herbert Chlond z II.(Sturm)/JG 4 ve Sturmbocku
„Zelená 3“ (osobní stroj Obstl. H-G. von Kornatzkiho) prolétává formací
bombardérů po útoku na B-17G od 100th Bomb Group. Zobrazená
B-17G 42-97834 s kódem XR-J havarovala u Kovářské. Kresba byla
použita jako box-art pro model Eduardu Fw 190A-8/R2 Cat.No. 8175.

Literatura a další zdroje
- Archiv Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944
- US National Archives and Records Administration
- Eric Mombeek: Sturmjäger, vol.1, vol. 2 – ISBN 2-9600236-2-5
- Peter Rodeike, Focke Wulf Jagdflugzeug – ISBN 3-923457-44-8
- Focke-Wulf Flugzeugbau G.m.b.H. Bremen, Fw 190A-8, 1944,
Einzelteile der Konstruktionsgruppe 1
- Focke-Wulf Flugzeugbau G.m.b.H. Bremen, Fw 190A, Ersatzteilliste
- www.luftwaffe.cz

Z důvodu probíhající dokumentační rekonstrukce událostí 11. 9. 1944 nad Evropou si dovoluji požádat všechny, kteří mají znalosti o leteckých
haváriích, bombardování a dalších prvcích letecké
války v tento den, aby mne kontaktovali na e-mailu
jan@museum119.cz pro možnost spolupráce.
(autor je PR pracovníkem společnosti Eduard
a zároveň ředitelem a historikem Muzea letecké bitvy
nad Krušnohořím 11. 9. 1944 v Kovářské)

Dosud byly vydány tři stavebnice Eduardu
Fw 190A-8/R2:
- R0004 Royal Class. Na trh se dostal v březnu 2007.
Tato limitovaná edice je vyprodaná, může být však
ve velmi omezeném množství k dispozici
u některých koncových prodejců.

- 8175 v edici Profipack, vyšel v říjnu 2007.
- 8428 v edici Weekend, vychází v červenci 2010.
Zcela jistě to není poslední slovo, které
bude Eduard na téma Fw 190A-8/R2 mít.
V plánech jsou i limitované edice zaměřené
na konkrétní jednotky či esa pilotující Sturmböcky.
Protože model tohoto letounu, resp. upravitelného
Fw 190A-8 nabízí i jiní výrobci (ačkoli mnohdy byl tento
typ nesprávně označen modifikací R8 nebo chybným
názvem Rammjäger), nabízí Eduard také fotoleptané
doplňky pro Fw 190A 1/48 od Tamiye – např. boční
pancéřové pláty, Cat. No. 48244.
KOUPIT Weekend edition Fw 190A-8/R2 (8428)
KOUPIT Profipack edition Fw 190A-8/R2 (8175)
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WORKSHOP
Albatros D.III OEFFAG 253, 1/48 Cat.No. 8242
Fotografie z druhé testovací stavby Oeffagu 253
(katalogové číslo 8242). Při tomto testu bez barvení

KOUPIT Albatros D.III OEFFAG 253, 1/48 (8242)

nebyly aplikovány fotoleptané doplňky. I druhý test
prokázal výborné lícování dílů modelu a čistotu výlisků.

Detail koncového oblouku pravého křídla se zavěšením
křidélka. Povšimněte si šití na portech, stejně jako závěsů
křidélka. Na tomto testu zobrazená struktura plátna se jevila
příliš hrubá, proto je na seriových výliscích zjemněna.

Motor Austro-Daimler s velmi čistými detaily, bez patrných
dělících rovin výlisků. Rozměr této sestavy je u modelu
v měřítku 1/48 pouhých 26 x 18 mm.

Osazení komponent pilotního prostoru, kulometů, trupové
přepážky a motoru do pravé poloviny trupu. Sesazení těchto
dílů vyžaduje velkou přesnost.

Přední část trupu po jeho uzavření. Povšimněte si hlavní
kulometů procházejících okolo motoru a detailů rytí
na bocích trupu.

Křídelní vzpěry vsazené do horního křídla.
Konstrukce zámků vzpěr udržuje správnou geometrii
a napomáhá bezproblémovému sesazení obou křídel.

Také sestavení konstrukce podvozku
se ukázalo být bezproblémovým.
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Beztmelová dieta!
Albatros D.III Oeffag od Eduardu...
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POSTAVENO!
ČÍM VÍC BRASSIN, TÍM VÍC EDUARD!
Brasinový cockpit pro model Su-22/Su-17M3 1/48 v limitované edici
od Eduardu; kat. č. 1149 (autorem prezentačního modelu je Luboš Zach).

KOUPIT SU-22/Su-17M3 Limited edition (1149)

Doplňky Eduard Brassin pro F-16 1/48 od Tamiye (výběr).
648004 F-16CJ Block 52 engine

648001 F-16 early seat

KOUPIT F-16CJ Block 52 engine (648004)
648007 F-16 late wheels

KOUPIT F-16 late wheels (648007)
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KOUPIT F-16 early seat (648001)
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POSTAVENO!

Bf 109E-7 Trop 1/32 (kat. č. 3004) postavený pro účely
prezentace stavebnice p. Jiřím Brůnou. Tento pouštní
Emil je ve zbarvení jednoho ze známých letounů od
3. Staffel / JG 27 na letišti Ain-el-Gazala v Lybii.
Kamuflážní schéma, typické pro africké bojiště, tvoří pís-
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ková RLM 79, doplněná o zelené skvrny RLM 80. Spodní
a boční plochy pokrývala modrá RLM 78.
KOUPIT Bf 109E-7 Trop Profipack (3004)
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POSTAVENO!

Také druhý prezentační Bf 109E-7 prošel péčí Jiřího
Brůny. Tento stroj je v podobě, jak jej užíval Hptm.
Eduard „Edu“ Neumann, velitel I./JG 27. Edu Neumann
dosáhl třinácti sestřelů, včetně dvou z občanské války ve
Španělsku a dalších z bitvy o Británii. Obtisková varianta
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modelu datuje tento letoun do období okolo 15. června
1941, kdy Hptm. Neumann dosáhl sedmi sestřelů.
KOUPIT Bf 109E-7 Trop Profipack (3004)
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UDÁLOSTI

Také v letošním roce jsme se zúčastnili evropského
setkání modelářů Modellbrno 2010, které proběhlo
v sobotu 26. června. Zaplněná hala pavilonu B brněnského výstaviště nabídla více než 1200 modelů v několika soutěžních kategoriích a tematických SIGách.
Několik desítek stánků prodejců a výrobců plastikových
modelů, doplňků a literatury bylo nezbytnou součástí
celé akce, stejně jako doprovodný program sestávající
z ukázek letecké a vojenské techniky, prezentace Armády
ČR a dalších.
Kromě našeho prodejního stánku jsme v Brně
představili novinky v modelech (včetně prvního plně
postaveného Oeffagu 253 a dvou ještě teplých testovacích výlisků na podzimní MiG-21), novinky ve fotoleptech
i Brassinech. Budeme se těšit na příští rok. Nenechte si
Modellbrno ujít – 18. 6. 2011, opět v pavilonu B. Více se
dozvíte na www.modellbrno.cz.

Vladimír Šulc v rozhovoru s modeláři.

Karel Pádár při prezentaci nových fotoleptů.

Pracovníci středisek prodeje a propagace (zleva) Martin Šulc, Kateřina
Borecká, Martin Finger, Pavlína Kamišová.

Jiří Laš při prezentaci projektu Brassinového motoru DB 601 1/32
pro Bf 109E od Eduardu, který vzbudil velkou pozornost.

Info Eduard - červenec 2010
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UDÁLOSTI

Krásně postavený model 8184 Fw 190D-9 1/48, ve zbarvení Stab/JG 4
(autor: Pavel Kytlica).

Novinka jara 2010 Fokker D.VII (MÁG) 1/48, postavený
v československém zbarvení (autor: Karel Čvančara).

Vítězný model mistrovství ČR mládeže 2010, postavený Janem
Miňovským z KPM Kladno. Fw 190A-8, 1/48 kat. č. 8173 v kamufláži
Obstlt. Waltera Dahla, Stab/JG 300.

Elegantní Jak-3 v měřítku 1/48, kat. č. 8456 v edici Weekend.

Eduard na Facebooku
Po dvou měsících od vytvoření naší Fan stránky
na Facebooku se ukázalo, že to byl velmi dobrý
krok. Popravdě jsme nečekali tak rychlý příliv
fanoušků a zároveň jsme nečekali, kolik Čechů
se k nám na Facebooku přihlásí. Momentálně je
poměr amerických/českých fanoušků 225/195,
což ukazuje na silnou tradici modelářství v Čechách!
Toto jsou zároveň dva národy, které mají největší
zastoupení mezi více než 1000 fanoušky naší
Fan stránky na Facebooku.

SPOJTE SE S NÁMI NA FACEBOOKU
A DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!

www.facebook.com/EduardCompany

Během těchto prvních měsíců jsme ukázali
několik plánovaných produktů a nechali jsme
fanoušky nahlédnout například pod pokličku výroby
prvních výlisků našeho MiGu. Dalším horkým
tématem byl samozřejmě Oeffag, o kterém jsme
vydatně informovali celý měsíc před jeho prodejem.
Toto byla dvě, opravdu vděčná témata posledního
měsíce.
S pomocí Facebooku jsem získali spoustu
zajímavých připomínek k příspěvkům a fotkám,
u kterých bychom to skutečně nepředpokládali.
Velice nás například potěšily ohlasy na naše králíky,
kteří mezi modeláři rozpoutali vášnivé debaty.
Facebook se ukazuje být velmi dobrým médiem
pro komunikaci s naším publikem a naopak, čehož
v příštích měsících využijeme mnohem více,
abychom tak vytvořili lepší “spojení” mezi námi
a našimi fanoušky. Můžete se tedy těšit na další
fotoreporty, ankety, soutěže a zajímavosti z naší
společnosti. Pomozte nám rozšířit modelářskou
komunitu a přidejte se k nám na Facebooku!

Info Eduard - červenec 2010
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ON APPROACH
Termín „On approach“, česky v letecké termonologii
„na finále“, „na přiblížení“, vyjadřuje tu poslední fázi letu,
kdy je letoun srovnán na dráhu, krátce před dosednutím.
Stejně tak i my vám budeme v této rubrice přinášet
informace o stavu projektů, které jsou „ve finále“ a jejich

realizace je na dohled. Dnes je to Brassinový motor
DB 601 pro naše vlastní stavebnice Bf 109E v měřítku
1/32 a také velká událost minulého měsíce – první
testy dvou z deseti forem na dlouho očekávaný MiG-21
v měřítku 1/48.

BRASSIN: motor DB 601 1/32 (pro Bf 109E / Eduard)

Projekt motoru DB 601 pro Bf 109E od Eduardu
v měřítku 1/32 je ve velmi pokročilé fázi. Na těchto
obrázcích můžete vidět řešení brassinového motoru
a jeho příslušenství, včetně všech agregátů a motorových
krytů. Motor je koncipován tak, aby byl i s nosníky bez
problému zabudovatelný do plastikových dílů stávajícího
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modelu (způsob zabudování je vidět na obrázku
vlevo dole, kde jsou plastové díly nabarvené zeleně).
Na pravém spodním snímku je vidět celá resinová
sestava tohoto Brassinu (tedy fotolepty zde chybí). Zcela
vpravo na obrázku je bonus k motoru – sada nářadí pro
pozemní personál.
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ON APPROACH
MODELY: testovací výlisky z forem na MiG-21 1/48

První testovací výlisek „vypadl“ z lisu ve čtvrtek 24. 6. 2010 v 11:14 hodin. Fotografie ukazuje okamžik po otevření lisu, kdy onen první rámeček spatřil světlo světa. S jistotou se tento
první rámeček stane sbírkovým předmětem... kdo v Eduardu ho asi zabaví? Povšimněte si
odrazu tváře vedoucí střediska výroby modelů Martiny Kuřákové na displeji ovládání lisu.

První testovací výlisek - detail na část pomocného raketového motoru.

První testovací výlisek - detail sady opěrek pod raketnice.

Konstruktér tohoto modelu Ladislav Jonáš se zdá
být s výsledky testu spokojen...

Velkou událostí června 2010, konkrétně 24. a 25. června se stala zkouška prvních dvou forem na MiG-21
v měřítku 1/48. Obsahují malé díly doplňků výzbroje
a rámeček s čirými díly. Jak se nyní u Eduardu říká,
„rakety a kabinky už máme, teď už jen to mezi tím...
trup, křídla a to ostatní. To už půjde samo“. Náš MiG-21
je opravdu velkým projektem, s velkým očekáváním.
Hotová stavebnice přijde do prodeje ke konci roku.
Oproti původnímu záměru, vydat nejprve MiG-21
verze MF jako limitovanou edici s českým markingem,
počítají současné plány s „mezinárodní“ variantou
v Profipacku.

Druhý testovací výlisek, tentokrát čirých dílů překrytu kabiny a vybavení
pilotního prostoru, pod bedlivým zkoumáním. Zcela vlevo konstruktér
Ladislav Jonáš, v popředí vedoucí střediska Martina Kuřáková,
programátor Herbert Seifert a vedoucí nástrojárny František Toman.

TEČKA NA ZÁVĚR
Tak to je pro dnešek vše. Doufáme, že jste se nenudili
a že vám některé naše názory, nebo nedej bože názory
našich králíků, nepřišly moc kontroverzní. Prý vyjadřují
naši východoevropskou povahu, ale to neumím posoudit.
Já jsem ve východní Evropě nikdy nebyl.
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V srpnu nás můžete potkat na IPMS USA v Arizonském
Phoenixu. Stejně jako v Brně, i tam budeme mít s sebou
nové Oeffagy, a králičí trička. A jak doufám, i Brassinový
motor DB 601 ve dvaatřicetině. Těšíme se na viděnou!
Vladimír Šulc
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Mistrovství České republiky
v plastikovém modelářství
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PRAHA

18. - 19. 9. 2010, 9.00 -16.00

Nákupní centrum Galerie Butovice
(Radlická, Praha 5, prostory podzemních garáží)

více info na www.eday.cz
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