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Dnešní úvodník je celkem neobvyklý, 
lépe řečeno neobvykle vzniká. Normálně 
píši v klidu svého domácího pracovního 
kouta (po pravdě, poslední dobou spíš 
v kuchyni nebo v ložnici), tentokrát jsem ale 
nějakých 12 km nad severním Atlantikem 
na palubě letu KLM 669 z Amsterodamu 
do Dallasu. Cílem mé cesty je Phoenix 

v Arizoně, abych tam oslavil své 49 narozeniny. Ne, to je 
žert, narozeniny jsou v tom jaksi navíc, taky je otázkou, 
zda je vůbec co slavit. Cílem je tradiční účast naší firmy 
na národní konvenci IPMS USA, akci asi tak srovnatelné 
s Modelbrnem nebo E-dayem (tuhle část věty jsem 
z anglického infa vynechal. Přece jen, americká akce trvá 
4 dny, a zrovna v případě Phoenixu mívá velmi zajímavý 
doprovodný program).

Doufám, že srpnové info se nám podaří vydat rychleji 
než červencové. Je mi líto, že i v případě infa, především 
anglického, jsme nabrali jisté zpoždění. Jak už to tak 
u nových projektů bývá, podcenili jsme náročnost 
časopisové podoby tohoto materiálu, a v případě anglické 
verze i náročnost překladů. 

Na konci července jsme představili animovanou verzi 
reklamy na model OEFFAGa. Zdá se, že je celkem 
populární, i když někdo zapochyboval, zda skutečný 
model půjde opravdu tak snadno postavit. Opravdu jde, 
v tomto případě se opravdu podařilo převést teoretické 
konstrukční předpoklady do praxe a vyrobit model natolik 
přesně, že vše naprosto sedí. Celkem vzato nepochybuji, 
že se časem objeví nějaká zásadní tvarová chyba, jako 
třeba špatný tvar plynové páky nebo malé kolo, to bych si 
ovšem dovolil považovat za nepodstatné. Ne, že by tvary 
modelu nebyly důležité, ale víte, jak to je. 

V tomto čísle najdete nádherně postaveného 
OEFFAGa od Slávy Vaňouse. Sláva si na nic kolem 
stavby nestěžoval, ale popravdě řečeno, Sláva si nikdy 
na nic nestěžuje, on prostě staví, staví skvěle, a když 
k tomu má i model, tak je to jen takový bonus navíc. 
Osobně doufám, že nám časem napíše i článek o jeho 

stylu stavby prvoválečných letadel, myslím, že to bude 
více než zajímavé. 

První srpnový pracovní den jsme instalovali novou 
CNC frézku. Jde o výjimečnou událost a výjimečný stroj, 
nejen pro jeho váhu, 9 tun, ale i proto, že jde o největší 
jednorázovou investici do jednoho stroje v dějinách naší 
firmy. Předpokládáme, že se nám vyplatí, díky novému 
stroji bychom měli dosáhnout lepší kvality obrobků 
a následně i finálních výrobků, a navíc celý výrobní 
proces poměrně výrazně zrychlit. Samozřejmě ne hned, 
nejprve se musíme naučit s novým strojem pracovat. 
Oproti našim stávajícím CNC frézkám je nový stroj 
o dvě generace novější než naše stávající CNC stroje, 
řadu procesů, například výměnu nástrojů a jejich přesné 
usazení má zcela automatizované, umí si ohlídat kvalitu 
nástrojů a pracuje o řád přesněji. To nám samo o sobě dá 
kvalitnější povrch obrobků, než jakého jsme dosahovali 
doposud, a podstatně rychleji. Samozřejmě případný 
špatný  tvar vrtule to neřeší, tady žádný super stroj 
nepomůže. 

Kromě instalace nového stroje, která shodou náhod 
vyšla na přesnou polovinu prázdnin, je léto celkem 
nudná záležitost, pokud tedy nevyrazíte do Řecka 
s cestovní kanceláří krátce před krachem. Já byl letos 
s manželkou v Norsku, bylo to pěkné, možná na červenec 
trochu studené. To si ovšem teď vykompenzuji ve žhavé 
Arizoně, má tam být kolem 40°C. Ať už vy máte rádi 
horké nebo studené, užijte si eduardího letního infa! 

Vladimír Šulc

Návody, detaily 
produkce, obrázky
a další informace 

na www.eduard.cz

Ročník 10                                  Pondělí 9. srpna 2010                                  Číslo 8

Nová CNC frézka
Bf 109E-1: Jankeho potulný cirkus
A znovu Oeffag...
Medailon pilota Franty Tomana
Chystejte se na E-Day

Nová CNC frézka, již na svém místě v péči techniků dodavatelské firmy.
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Se srpnovými modely zažijeme exkursi celým 
dvacátým stoletím. Od konce první světové války s Ni-17 
v ProfiPacku, přes počátek té druhé – s weekendovým 
Bf 109E-1, až po konflikt v Afghánistánu osmdesátých 
let. Tato éra v naší nabídce patří čtvrtkovému Su-25K, 
kterým pokračujeme v serii „súček“ od KP s přidanou 
hodnotou naší limitované edice. Předchozí súčka, 
Su-7BKL/BMK a Su-22/Su-17M3 jsou vyprodaná, tak ani 
se Su-25 neváhejte!

V září 2010 vás mezi modely čekají samé zajímavé 
kousky. Kromě weekendové Avie B-534 IV. série 
a reedice podložky v podobě paluby japonské letadlové 
lodi „Japan Navy aircraft carrier deck“ to bude La-7 

v ProfiPacku a limitovaná edice „P-39 Airacobra 
over New Guinea” v Dual Combu, obsahující kromě 
rozsáhlého obtiskového aršíku na sedm velmi zají-
mavých strojů, také šestnáctistránkovou publikaci na 
toto téma. Všechny modely budou v měřítku  1/48.
Zářijovým modelům je věnována rubrika „On Approach“ 
na konci tohoto magazínu. 

V říjnu vás čeká Albatros D.III Oeffag serie 153 (1/48), 
další ze „súčkových limitek“, tentokrát Su-22M4 (1/48), 
takže si přijdou u „dvaadvacítky“ na své i milovníci 
československého letectva; a weekendový Il-2 (1/72). 

(JZ)

Nieuport Ni-17   1/48 PROFIPACK   Cat.No. 8051

MODELY MĚSÍCE 

KOUPIT Nieuport Ni-17   1/48 Profipack
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Ni-17, N1887, Stg. Edward Hinkle, 
Esc. N124 Lafayette, záp. fronta, jaro 1917

Ni-23, B‘3474, Capt. William C. Campbell,
No. 1 Sqn RFC, západní fronta, 
červenec 1917

Ni-17, N3139, 
ten. Fulco Ruffo di Calabria,
91a Squadriglia, italská fronta, 
jaro 1917

Ni-17, Lt. Marius Ambrogi, Esc. N90, 
západní fronta, 1917 - 1918

Ni-23, B‘3578, 
Lt. Laurence Kert, 
No. 29 Sqn RFC, 
západní fronta, listopad 1917

Stavebnice slavného francouzského 
stíhacího letounu v barvách 
francouzského letectva, Royal Flying 
Corps a italského letectva. 
Barevné fotolepty, Express mask 
a celobarevný návod jsou standardní 
součástí Profipacku.

  

http://www.eduard.cz/info/photos/8051/
http://www.eduard.cz/info/photos/8051/
http://www.eduard.cz/info/photos/8051/
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MODELY MĚSÍCE
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Su-25K   1/48
LIMITED EDITION

   Cat.No. 1150

Stavebnice modelu sovětského letounu blízké pozemní podpory, 
pokrývající varianty Su-25 a Su-25K, obsahuje šest atraktivních markingů s obtisky od Cartographu 
a velkou sadu obtisků s popiskami. 103 plastikových dílů z původní produkce KP je doplněno 
detailními díly řady Eduard Brassin, jako je sedačka, blatník předního kola a výmetnice klamných cílů. 
Stavebnici v limitované edici pochopitelně nechybí ani barevné fotolepty a Express mask.

KOUPIT Su-25K   1/48 Limited Edition

Su-25, 160. UAP, Letectvo vojenského námořnictva Ruské federace, základ-
na Borisoglebsk, léto 2000. Su-25 slouží také u ruského námořního letectva. 
Příkladem může být tento stroj, jehož uživatele identifikuje vlajka Letectva vojen-
ského námořnictva Ruské federace na bocích motorových gondol. V současné 
době zůstává ve výzbroji 8 Su-25UBP a 6 Su-25UTG, dvoumístných strojů 
sloužících k výcviku letců modernějších Suchojů Su-33. K výcviku byl využíván 
také tento stroj z 160. UAP (učobnyj aviacionnyj polk – výcvikový letecký pluk).

Su-25, 368. OŠAP VVS SSSR, Demmin-Tütow, Německo, 1993. 368. OŠAP 
(Atdělnyj Šturmovoj Aviacionnyj Polk – Nezávislý útočný letecký pluk) se může 
pyšnit celkem zajímavou kariérou. Od října 1986 do listopadu 1987 sloužil jako v 
pořadí třetí jednotka vyzbrojená Suchoji Su-25 v Afghánistánu, na základnách Ba-
gram a Kandahár. Poté putovala na základnu Demmin-Tütow v bývalé Německé 
demokratické republice, kde byla společně s 357. OŠAP jedinou, typem Su-25 
vyzbrojenou jednotkou, působící v rámci 16. letecké armády na území východ-
ního Německa. Po sjednocení Německa v roce 1993 se 368. OŠAP stáhl zpět na 
území Ruské federace.

Su-25K, No. 1002, 32. zTL, Letectvo Armády České republiky, základna 
Pardubice, květen 1996. Tento Su-25K původně od roku 1987 sloužil u 30. bilp 
v Pardubicích ve standardní kamufláži. Zobrazená podoba tohoto Su-25K vznikla 
v polovině května 1996 na letišti v Pardubicích. Letoun patřící k 32. základně tak-
tického letectva byl určen pro předvádění. O dva roky později byla podoba letounu 
při opravě nátěru mírně pozměněna.

Su-25K, No. 6019 „Anča“, 30. bilp, ČSLA, letiště Malacky, srpen 1988. 
Tento letoun byl do bývalého Československa dodán ze Sovětského svazu v říjnu 
1984. Během leteckého cvičení ve slovenských Malackách 25. srpna 1988 se na 
přídi stroje objevila kresba sličné dívky a jméno Anča. Kresba na letounu zůstala 
pouze během statického předvádění, do vzduchu se nikdy nepodívala. Městský 
znak Ostravy na levém vstupu vzduchu k motoru odkazuje na pojmenování 
30. bitevního leteckého pluku čestným názvem „Ostravský“. Po ukončení kariéry 
v letectvu Armády České republiky byl stroj v roce 2004 prodán do USA.

Su-25, červená 29, 378. OŠAP VVS SSSR, Bagram, Afghánistán, 1988. 
Tento Frogfoot sloužil u 378. OŠAP, který působil v Afghánistánu od roku 1984. 
Sovětské síly nasazovaly Su-25 proti jednotkám mudžahedínů. V těchto 
potyčkách afghánští povstalci používali proti letounům přenosné rakety Stinger 
dodané z USA prostřednictvím CIA. Jak dokládají mnohé fotografie, Frogfooty 
byly schopné vydržet velmi rozsáhlá poškození.

Su-25K, No. 3009, Irácké vzdušné síly. Jedním ze zahraničních uživatelů Su-25, 
resp. Su-25K byl Irák. K jejich nasazení v bojích s Iránem došlo v roce 1987 
a stroje nesly tíhu útoků na pozemní cíle po celou dobu konfliktu. Během operace 
Desert Storm na začátku roku 1991 odlétlo sedm Su-25K do Iránu, aby se vyhnulo 
zajetí či zničení ze strany spojeneckých sil. Irán si všechny stroje ponechal ve 
vlastnictví. Do bojů s Američany se irácké Frogfooty dostaly pouze jednou 
– 6. února 1991, kdy americké F-15C Eagle sestřelily dvojici Su-25K a dvojici 
MiGů-21.

Brassinové doplňky pro stavebnici 
Su-25 - sedačka, blatník příďového 
kola a výmetnice klamných cílů

http://www.eduard.cz/info/photos/1150
http://www.eduard.cz/info/photos/1150
http://www.eduard.cz/info/photos/1150
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Bf 109E-1  1/32 WEEKEND EDITION   Cat.No. 3401
MODELY MĚSÍCE 
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Bf 109E-1 W.Nr. 4072 Red “1”, 
Hptm. Hannes Trautloft, 2./JG 77, 
Juliusburg, Německo, září 1939

„Červená 1“ veterána španělské občanské války, pozdějšího stíhacího 
esa (58 vítězství), nositele Rytířského kříže a rebela Hptm. Trautlofta je 
příkladem nejstaršího kamuflážního schématu používaného na Bf 109E-1. 
Horní plochy jsou tvořeny dvěma odstíny tmavě zelené barvy (RLM 
70/71) se standardizovanými lomenými přechody barev. Ostré rozhraní 
mezi horními a spodními plochami (RLM 65) bylo velmi nízko. Svrchní 

barvy byly navíc přetaženy přes náběžnou hranu až na část spodních 
ploch. Neobvyklé řešení přechodu horních a spodních ploch se objevuje 
na krytu motoru. Pestré červené doplňky značí příslušnost ke 2. Staffel 
a rozbitá bota byla znakem I. /JG 77, který jednotka převzala od IV./JG 132. 
Se zobrazeným strojem vedl Hptm. Trautloft svou Staffel během polské 
kampaně.

Pro více informací o předloze této stavebnice, 
letounu Bf 109E-1 W.Nr. 4072 a Hptm. Hannesi 
Trautloftovi nepřehlédněte článek v sekci 
Historie na str. 9.

KOUPIT Weekend edition Bf 109E-1  1/32  (3401)

DALŠÍ STAVEBNICE MODELŮ Bf 109E  1/32 z edice PROFIPACK
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3001 Bf 109E-1 

3002 Bf 109E-3 

3003 Bf 109E-4 

3004 Bf 109E-7 Trop 

http://www.eduard.cz/info/photos/3401
http://www.eduard.cz/info/photos/3401
http://www.eduard.cz/info/photos/3401
http://www.eduard.cz/info/photos/3001
http://www.eduard.cz/info/photos/3003
http://www.eduard.cz/info/photos/3002
http://www.eduard.cz/info/photos/3004
http://www.eduard.cz/info/photos/3401
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632001  F-4C/D/E/F/G seat  1/32 (for Tamiya kit) 

648018 F-22A seat 1/48 (for Hasegawa kit)

Srpnový Brassin přináší další dvě sedačky do 
proudových letounů. První je v měřítku 1/48 pro 
stavebnici F-22A od Hasegawy (v květnu 2010 byla pro 
stejnou stavebnici vydána kola / kat. č. 648017). Druhý 
Brassin je sedačka do F-4 verzí C, D, E, F a G od Tamiyi. 
Sedačku pro tyto verze jsme vydali již v květnu 2010. 
Ta ale byla pro 1/48 stavebnici od Hasegawy, což ovšem 
není tím hlavním rozdílem. Především je aktuální sada 

č. 632001 naším prvním dvaatřicetinovým Brassinem. 
Detaily brassinové technologie u ní mohou ještě více 
vyniknout.                                                                   (JZ)

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

www.facebook.com/EduardCompany

BRASSIN MĚSÍCE
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KOUPIT 632001 F-4C/D/E/F/G seat  1/32 (TAM)

KOUPIT 648018 F-22A seat  1/48 (HAS)

http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6809&name=&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6809&name=&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6810&name=&catalogue_nb=632001&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6810&name=&catalogue_nb=632001&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
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    48660  F-100D exterior 1/48  (Trumpeter)

    48662  F-100D undercarriage 1/48 (Trumpeter)

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

   48655 Bf 110D exterior1/48 (Dragon)

    49500 F-111 late seatbelts 1/48 (Hobby Boss)

   49494 Bf 110D interior S.A. 1/48 (Dragon)

   36132  M-1131 FSV 1/35 (Trumpeter)     36116 T-34/85 1/35 (AFV Club)

����������������������
36117
Sherman Firefly Mk.Ic Hybrid 
1/35 (Dragon)

36134
Sherman Firefly Mk.Ic Hybrid fenders 
1/35 (Dragon)

36130
M-1131 blast panels
1/35 (Trumpeter)

49499
F-111A interior S.A.
1/48 (Hobby Boss)

LEPTY MĚSÍCE 

Strana 6

Lepty tohoto měsíce přináší základní sestavu 18 sad 
a k nim 5 zoomů. Nabídka potěší zejména stavitele 
modelů F-100 od Trumpeteru, neboť doplňky na ně byly 
netrpělivě očekávány. Tento měsíc přinášíme pro tento 
model tři sady a k nim jednu zoomovou variantu interiéru. 
V oblasti AFV se výrazné pozornosti dostalo M-1127 1/35 
od Trumpeteru. Pokud stavíte M-1131, nezoufejte, že je 
pro ni tento měsíc pouze jedna sada. Hned v září k ní 
přibudou další tři. (JZ)

Foto vlevo: jeden z konstruktérů fotoleptaných doplňků, Vladislav Krato-
chvíl, při práci na A5M2b Claude 1/32 od MPM. Sada vyjde v říjnu 2010 
s katalogovým číslem 32676 (více v galerii na Facebooku zde).

KOUPIT NYNÍ (e-shop na www.eduard.cz)

FOTOLEPTY - VÝBĚR ZÁŘÍ 2010

    48660  F-100D exterior 1/48  (Trumpeter)

    48662  F-100D undercarriage 1/48 (Trumpeter)

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

   48655 Bf 110D exterior1/48 (Dragon)

    49500 F-111 late seatbelts 1/48 (Hobby Boss)

   49494 Bf 110D interior S.A. 1/48 (Dragon)

   36132  M-1131 FSV 1/35 (Trumpeter)     36116 T-34/85 1/35 (AFV Club)

����������������������
36117
Sherman Firefly Mk.Ic Hybrid 
1/35 (Dragon)

36134
Sherman Firefly Mk.Ic Hybrid fenders 
1/35 (Dragon)

36130
M-1131 blast panels
1/35 (Trumpeter)

49499
F-111A interior S.A.
1/48 (Hobby Boss)

www.eduard.cz
www.eduard.cz
http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=32648&id=116570475024575&ref=mf
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BIG-ED MĚSÍCE

Strana 7

KOUPIT BIG3287 P-51D 1/32 (TRU)

KOUPIT BIG4931 B-57B 1/48 (AIR) 

KOUPIT BIG3288 F-8E French N 1/32 (TRU)

KOUPIT BIG4932 B-24D 1/48 (REV/MON)

32216 P-51D exterior (TRU)

32237 F-8E exterior (TRU)

32237 F-8E interior S.A. (TRU)

32233 F-8E/J weapon (TRU)

BIG3287 P-51D  1/32 (TRUMPETER)

BIG4931 B-57B  1/48 (AIRFIX)

32216 P-51D exterior 32226 P-51D wheel wells 32627 P-51D interior S.A.

32218 P-51D gun bay

JX083 P-51D 

48630 B-57B/G landing flaps 49495 B-57B seatbelts 49465 B-57B S.A. 

EX279 B-57B

285,1 mm

130 mm

BIG4932 B-24D  1/48 (REVELL/MONOGRAM)

BIG3288 F-8E FRENCH NAVY  1/32 (TRUMPETER)
32233 F-8E/J weapon 32237 F-8E exterior

32241 F-8E/J 
wing central section

32501 Remove 
Before Flight

JX088 F-8E
32648 F-8E/J M.B.Mk.7A 

France seatbelts

32637 F-8E interior

48634 B-24 bomb bay 48635 B-24D exterior 48647 B-24 surface panels

49473 B-24D front interior

48636 B-24D rear interior 489474 B-24D cockpit interior
489474

B-24D seatbelts EX293 B-24D 

223 mm

http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6838&name=&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6838&name=&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6839&name=&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6839&name=&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=
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KOUPIT NYNÍ (e-shop na www.eduard.cz)

MODELY / KITS  
8051  Nieuport Ni-17   1/48 Profipack
1150  Su-25K     1/48 Limited 
3401  Bf 109E-1   1/32 Weekend

BRASSIN  
648018  F-22A seat   1/48 Hasegawa
632001  F-4C/D/E/F/G seat  1/32 Tamiya

LEPTY / PE-SETS  
32663  Su-27UB/Su-30 Flanker seatbelts 1/32 Trumpeter
36116  T-34/85    1/35 AFV Club
36123  T19 105mm HMC   1/35 Dragon
36128  M-1127 additional armour  1/35 Trumpeter
36131  M-1127 slat armour  1/35 Trumpeter
36132  M-1131 FSV   1/35 Trumpeter
36133  M-1127 blast panels  1/35 Trumpeter
48655  Bf 110D exterior   1/48 Dragon
48660  F-100D exterior   1/48 Trumpeter
48662  F-100D undercarriage  1/48 Trumpeter
49494  Bf 110D interior S.A.  1/48 Dragon
49500  F-111 late seatbelts  1/48 Hobby Boss
49503  F-100D interior S.A.  1/48 Trumpeter
72503  Su-27 Flanker A exterior  1/72 ICM
72510  Su-27 ladder   1/72 ICM
73018  Remove Before Flight yellow/black 1/72 
73350  Su-27 Flanker A S.A.  1/72 ICM
73355  F/A-18A S.A.   1/72 Academy

ZOOMY / ZOOMS    
33068  Su-27UB Flanker C interior S.A.   1/32 Trumpeter
FE494  Bf 110D interior S.A.  1/48 Dragon
FE503  F-100D interior S.A.  1/48 Trumpeter
SS350  Su-27 Flanker A S.A.  1/72 ICM
SS355  F/A-18A  interior S.A.  1/72 Academy

MASKY / MASKS    
EX308  Sea King AEW Mk.2    1/48 Hasegawa
EX309  A-7D      1/48 Hobby Boss
EX310  Bf 109F-2     1/48 Zvezda
XT162  Sherman Firefly wheel masks 1/35 Dragon

BIGY / BIG-ED sets   
BIG3287    P-51D      1/32 Trumpeter
BIG3288    F-8E FRENCH NAVY    1/32 Trumpeter
BIG4931   B-57B      1/48 Airfix/REV
BIG4932   B-24D      1/48 REV/MON

www.eduard.cz
www.eduard.cz
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S Hannesem Traut-
loftem má většina lidí 
spojeno jeho půso-
bení u Jagdgesch-
wader 54 „Grünherz“ 
(Zelené srdce), což 

je pochopitelné, neboť 
se jednalo o nejdůležitější 

část jeho válečné kariéry.  Méně známo už je, 
že výraznou kariéru vojenského letce měl za sebou již 
před druhou světovou válkou. V prvním válečném roce 
navíc vykonával velitelské funkce u dvou jednotek, které 
neměly s JG 54 nic společného, ostatně JG 54 svým 
způsobem vlastně zformoval až právě Hannes Trautloft. 
Pojďme se tedy podrobněji seznámit s tímto obdobím 
jeho válečné kariéry a také si řekneme trochu více 
informací o Messerschmittu Bf 109 E-1, který se v tomto 
měsíci objevuje ve Weekend Edition.

TAJNÝ VÝCVIK V RUSKU A LEGIONÁŘ 
VE ŠPANĚLSKU

Hannes Trautloft se narodil 3. března 1912 
v Grossobringenu u Výmaru v Durynsku (Grossobringen/ 
Weimar/ Thüringen). Tomuto kraji se říká „Zelené srdce 
Německa“. Už od malička byl v lese jako doma, protože 
otec vykonával funkci durynského nadlesního. Takže 
už asi chápete, proč měl Hannes Trautloft blízko k lovu 
a odkud se na jeho letounech vzal symbol zeleného 
srdce. Rodina byla zřejmě dobře situovaná, protože 
Hannes byl po absolvování střední školy v roce 1931 
přijat ke studiu na Německé škole dopravních pilotů ve 
Schleissheimu. Jednalo se o vlastně o utajené studium 
pro budoucí vojenské letce.

Utajený výcvik ale v případě Trautlofta vedl až do 
Ruska. Tehdejší německá vláda se dohodla se sovětskou 
vládou na výcviku německých vojáků v Lipecku.  Tajný 
program probíhal od roku 1925 do roku 1933, kdy byl 
ukončen nacistickou vládou. Jeho součástí byl i výcvik 
stíhačů a dalších bojových letců. Trautloft zde od května 
1932 nabíral zkušenosti po dobu čtyř měsíců. Kdo ví, 
zda ho tehdy napadlo, že bude proti sovětským letcům 
bojovat ve dvou válkách. 

Po návratu do Německa nastupuje v říjnu téhož roku 
k pěšímu regimentu č. 15 a v následujících dvou letech 
absolvuje dva ročníky důstojnické školy v Drážďanech.  

Hannes Trautloft 
a Wanderzirkus Janke

Jan Bobek

V říjnu 1934 dostává funkci instruktora v hodnosti 
poručíka ve škole stíhačů ve Schleissheimu.

V dubnu 1936 nastupuje k III.(schwere)/JG 134 
v Kolíně nad Rýnem (Köln am Rhein / Cologne) 
vyzbrojené dvouplošníky Heinkel He 51. Z této jednotky 
se později stala Gruppe těžkých stíhačů I.(Zerstörer)/LG 1 
s Messerschmitty Bf 110. Ovšem poklidná mírová služba 
se brzy pro Trautlofta dramaticky mění. V červenci 
1936 ve Španělsku propuká občanská válka a Hitler 
se rozhoduje podpořit Francovy nacionalisty, materiálně 
i účastí vojenských jednotek. Na straně nacionalistů 
nestáli jako zahraniční dobrovolníci jen Němci a Italové. 
Málo známým faktem je, že do boje proti Republikánům 
se ve větším počtu zapojili i Portugalci, Rumuni, Francouzi 
a Irové (další národy byly zastoupeny v menších 
počtech). Například firmy z USA pomohla Francovi 
alespoň materiálně hodně významnými dodávkami ropy 
a nákladních vozů (američtí dobrovolníci zároveň ale 
bojovali za Republikány). 

Jedním z legionářů na straně Franca se stává i Hannes 
Trautloft. Do Španělska se dostal na začátku srpna 1937 
jako civilista, ale ve skutečnosti byl příslušníkem nově 
založené Legie Condor. Společně s ostatními piloty 
a mechaniky musel nejdříve sestavit prvních šest 
Heinkelů He 51 své jednotky. Léto je ve Španělsku hodně 
horké, a tak letci při bojových letech usedali do kabin ve 
sportovním oblečení. Trautloft používal své tenisové 
šortky a tričko. Společně s velitelem Staffel Oblt. Kraftem 
Eberhardtem pak Trautloft dosáhl vůbec prvních dvou 
leteckých vítězství německých stíhačů od konce první 
světové války.  Dne 25. srpna 1936 společně sestřelili 
dva Breguety XIX. Ale již 30. srpna byl Trautloft po svém 
druhém vítězství sestřelen a musel seskočit na padáku. 
Měl štěstí, že k tomu došlo nad vlastním územím, ale i tak 
se nacionalističtí vojáci dívali se značným podezřením 
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(portrét Hannese Trautlofta - Petr Štěpánek; profily Bf 109E-1 - Miroslav Horčička)

Bf 109E-1 W.Nr. 4072
Hptm. Hannes Trautloft, 
2./JG 77, Juliusburg, 
Německo, září 1939
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na vysokého tenistu, který přistál na padáku a nemluvil 
španělsky. Dosáhl tak vlastně dalšího prvenství. Byl 
prvním sestřeleným německým letcem v tomto konfliktu!

Hannes Trautloft ve Španělsku docílil až do prosince 
1936 celkem pěti vítězství. Už v tomto období se 
ale začalo ukazovat v čem jsou jeho silné a slabé 
stránky. Byl výraznou vůdčí osobností s organizačními 
schopnostmi, skvěle rozuměl technické stránce letadel 
a byl vynikajícím pilotem. Ale neměl vynikající zrak, který 
byl charakteristický pro stíhače, kteří dosáhli během 
druhé světové války podstatně více sestřelů. Trautloft 
ve svých pamětech ze Španělské občanské války 
otevřeně mluví o tom, jak se mu stávalo, že zpozoroval 
protivníka později, než ostatní, jak si pletl italské letouny 
s nepřátelskými atd.

Jeho poslední obětí se stal Polikarpov I-16 Rata, pro 
Heinkel He 51 značně obtížný soupeř.  V tu dobu už 
byli Němci rozhodnuti na bojišti otestovat nový stíhací 
letoun – Messerschmitt Bf 109 a jedním z vyvolených 
letců, kteří tuto novinku měli vyzkoušet v boji, byl právě 
Trautloft. Do Španělska putovaly tři prototypy: V3, V4 
a V5 (nebo V6). Situace byla do té míry improvizovaná, 
že letcům Legie Condor nebyl k dispozici žádný tovární 
pilot, který by je na typu zaškolil. Mimoto měly prototypy 
ještě řadu dětských nemocí, o specifických vlastnostech 
Bf  109 ani nemluvě. Není tedy divu, že jeden z prototypů 
havaroval již na samém počátku při neúspěšném 
startu. Hannes Trautloft se věnoval dalšímu prototypu 
a odladění letounu trvalo přibližně měsíc (od poloviny 
prosince 1936 do poloviny ledna). Tou dobou už měl 
Trautloft za sebou i několik nouzových přistání, protože 
každý let s Messerschmittem přinášel nové problémy. Při 
prvním bojovém letu, 20. ledna 1937 z Villa del Prado, 
seděl za řízením opět Hannes Trautloft a znovu došlo k 
technickému problému. Ostruhové kolo se nevysunulo a 
při přistání se poškodila směrovka.

Hannes Trautloft však Luftwaffe a firmě Messerschmitt 
udělal obrovskou službu. Pomohl odladit konstrukční 
nedostatky a provozní problémy ve frontových 
podmínkách. Prototyp Messerschmittu s trupovým 
označením „6-1“ navíc nesl jeho osobní emblém – zelené 
srdce jako upomínku na rodné Durynsko. Trautloft se 
v březnu 1937 vrací do Německa a v témže měsíci dostá-
vá Legie Condor první tři sériové Messerschmitty Bf 109.

LETECKÉ ZÁVODY V CURICHU 

Po návratu ze Španělska začal předávat své válečné 
zkušenosti. Nejdříve dva měsíce působil jako velitel 
1. Staffel u I./JG 135 (pozdější I./JG 51) v bavorském Bad 
Aiblingu, pak se jej ale velení Luftwaffe rozhodlo využít 
pro reprezentační účely.

Prvním úkolem byla účast na slavnostním otevření 
letiště v Budapešti. Akrobatická letka Messerschmittů 
Bf 109 se v červnu 1937 na tomto slavnostním aktu 
podílela svým vystoupením. Podstatně výraznějším 
počinem však byla pro Trautlofta účast na konci 
července 1937 na IV. ročníku mezinárodního leteckého 
mítinku ve švýcarském Curychu (IV. Internationales 
Flugmeeting Zürich).  Šlo o velké letecké závody, které 
se konaly jednou za 5 let. Účastnily se ho jak sportovní, 

tak i vojenské letouny.  Za německý tým se závodů 
účastnili například Ernst Udet, Major Seidemann (POZN 1) 
a dokonce i General der Flieger Erhard Milch.

Pozornost se soustřeďovala hlavně na pět 
Messerschmittů Bf 109, jednalo se čtyři prototypy a jeden 
sériový Bf 109 B. Tři z těchto letounů byly vybaveny 
motory Jumo 210 G (730 k) a dva měly podstatně 
výkonnější Daimler-Benzy DB 601 (1565 a 1658 k). 

Hlavními soupeři Němců byli na těchto závodech 
Čechoslováci se čtyřmi Aviemi B-534 a osmi akrobatickými 
Aviemi Ba-122. Závodů se bohužel neúčastnili Britové se 
svými Hurricany a Spitfiry.

Ernst Udet měl neuvěřitelnou smůlu, když dvakrát 
havaroval s Bf 109 V-14 (s motorem DB 601). Němci 
byli nuceni až na jednu výjimku nadále závodit jen 
s Messerschmitty, které měly slabší motory Jumo 210 
G, a tak se dokonce stalo, že při jedné disciplíně dosáhl 
lepšího rychlostního výsledku Dornier 17 M V-1.  

Asi nejnapínavější částí závodů byl alpský okružní 
závod ve trojčlenných formacích 27. července 
(Alpenrundflug Kategorie C: Ein- oder Mehrsitzer 
in Dreierkette), při němž Němci svedli boj s Čechoslováky. 
Trasa sestávala ze tří úseků: Dübendorf – Thun, Thun 
– Bellinzona a Bellinzona – Dübendorf. Na Německé 
straně závodili Hptm. Restemeier, Oblt. Trautloft a Oblt. 
Schleif. S Aviemi B-534 jim čelili Jaroslav Hlaďo, František 
Peřina a Jaroslav Šnobl (POZN 2). Oba týmy měly na trase 
technické problémy a Němci zvítězili  v čase 58:52,7 
s průměrnou rychlostí 374,8 km/h. Čechoslováci za Něm-
ci zaostali asi 2 minuty s průměrnou rychlostí 361,2 km/h. 
Jako třetí se umístili Francouzi se stíhačkami Dewoitine 
510 s průměrnou rychlostí 336,0 km/h.

Na stejné trase při předchozím závodu jednotlivců 
dosáhl lepšího času Major Seidemann (56:47,1), zatímco 
Jaroslav Hlaďo na druhém místě dosáhl času 63:32,8. 
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POZN 1: Hans Seidemann rovněž prošel leteckým výcvikem 
v ruském Lipecku. U Legie Condor po jistou dobu vykonával 
funkci náčelníka štábu. Na leteckých závodech Challenge Inter-
national de Tourisme 1934 se umístil celkově jako třetí s Fiese-
lerem Fi 97 (D-IPUS). Během druhé světové války velel III./LG 1, 
řídil letecké operace v Africe  a později se stal velitelem VIII. 
Fliegerkorpsu. Byl vyznamenán Rytířským křížem s Dubovou 
ratolestí.

POZN 2: Jaroslav Hlaďo se za války ve Velké Británii, po službě 
u různých britských perutí, stal velitelem československé 312. 
peruti  RAF a posléze i čs. stíhacího Wingu. František Peřina 
u francouzského letectva dosáhl 11 prokázaných sestřelů. 
Později rovněž sloužil u 312. peruti  RAF, kde získal jedno další 
vítězství. Po válce emigroval z Československa, aby se vyhnul 
uvěznění komunisty. Nakonec se usadil v USA a pracoval 
pro Weber Aircraft Co. v San Fernando Valley v rámci výroby 
komponentů pro programy Gemini a Boeing 747. Po roce 1989 
se i s manželkou Annou vrátil do České republiky, kde se aktivně 
zapojil do života veteránské organizace československých letců 
RAF. Zemřel v roce 2006.
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ESKARDA RICHTHOFEN, 
WANDERZIRKUS JANKE – ANEB KDE SE 
VZALA TA OCHOZENÁ BOTA

Na podzim 1937 byl 
Hannes Trautloft jme-
nován velitelem Staffel 
a vedoucím výcviku ve

škole stíhačů ve Werneuchenu. 
V červenci 1938 konečně přichází 

vytoužené jmenování do čela stíhací 
jednotky, a navíc u elitní eskadry Richthofen. Trautloft 
se stává velitelem 12. Staffel v rámci IV. Gruppe 
Jagdgeschwader 132 ve Werneuchenu. Gruppe 
byla vyzbrojena Messerschmitty Bf 109 D-1 a jejím 
Gruppenkommandeurem byl Hptm. Johannes Janke. 
Ten se záhy stal Trautloftovým přítelem a ještě o něm 
bude řeč. 

Hannes Trautloft se málem se svými sportovními 
soupeři z Československa střetl v boji již v září 1938. 
Tehdy hrozila válka mezi Německem a Československem. 
Nakonec k válce nedošlo a Československo postoupilo 
velká území nejen Německu, ale i Maďarsku a malé 
území zabralo také Polsko. Němci zabírali území, které 
bylo z velké většiny obývali sudetští Němci a pro svou 
akci potřebovali i letecké krytí. Jednou z jednotek, která 
byla do této akce zapojena, byla i Jankeho IV./JG 132 
„Richthofen“. Trautloft tedy většinu října strávil v Karlových 
Varech (Karlsbad), na konci října se se svou jednotkou 
přemístil do Moravské Třebové (Mährisch-Trübau) a zde 
setrval až do února 1939. Na počátku listopadu 1938 byla 
Jankeho jednotka vyňata z eskadry Richthofen a dostala 
označení I./JG 331, od května 1939 pak nesla definitivní 
označení, pod kterým ji budete nejspíše znát – I./JG 77. 
Staffel Hannese Trautlofta při těchto změnách změnila 
pořadí v rámci Gruppe, nyní se jednalo o 2. Staffel a její 
letouny měly červené taktické označení. 

V únoru se Jankeho útvar přesunul do dnešní Wroclavi 
na tehdejší letiště Breslau-Schöngarten v německém 
Horním Slezsku. Tam se ale jednotka dlouho nezdržela, 
protože v březnu 1939 se podařilo Hitlerovi bez odporu 
světové veřejnosti provést okupaci zbytku Čech 
a Moravy. Jankeho jednotka opět poskytovala pozemním 
jednotkám krytí a pro změnu se ocitla v moravském 
Olomouci (Olmütz).

Patrně jste trochu ztratili přehled, kde všude se Jankeho 
jednotka nacházela. Na tu dobu to byly neobvykle 
časté přesuny, navíc na poměrně velké vzdálenosti. 
Pro stíhače a dopravní piloty, kteří k Jagdgruppe patřili, 
to nebyl velký problém, ti se samozřejmě přepravili 
letecky. Ale veškerý personál Gruppe tvořilo přes 600 lidí 
a ty bylo při takových přesunech nutno dopravit s velkou 
částí pozemního zabezpečení po zemi. Není tedy divu, že 
si sami příslušníci I./JG 77 dali lehce ironickou přezdívku 

„Wanderzirkus Janke“ (Jankeho kočovný cirkus) a své 
pocity z neustálých přesunů vyjádřili symbolem své 
jednotky – ochozenou starou botou.

VÁLKA PROTI POLSKU A DALŠÍ OSUDY 
TRAUTLOFTOVY „ČERVENÉ 1“

V dubnu 1939 se Wanderzirkus Janke přesunul 
z Olomouce opět do Breslau-Schöngarten a v květnu 
na této základně přezbrojil ze stíhaček Bf 109 D-1 na 
„lehké“ Bf 109 E-1 a „těžké“ Bf 109 E-3. Na konci srpna 
se I./JG 77 přemístila na polní letiště Juliusburg (dnes 
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Hptm. Hannes Trautloft se svými muži z 2. Staffel Jagdgeschwader 77 
na polním letišti Juliusburg několik dnů před útokem na Polsko. 
V pozadí stojí jeho osobní Emil „červená 1“ (W. Nr. 4072).  
Na přídi je ochozená bota - emblém jednotky I./JG 77, která měla 
přezdívku Wanderzirkus Janke. Trautloftův letoun má na trupu pruhy 
označující stroj velitele jednotky.

(Trautloft via J. Prien)

Bf 109E-1 W.Nr. 4072
2./JG 77

Hannes Trautloft odpočívá na lehátku před svým osobním strojem. 
Poté, co od 2./JG 77 odešel, jeho „červenou 1“ převzal Oblt. Eckehard 
Priebe.

(Lächler via J. Prien)



Info Eduard - srpen 2010 Info Eduard - srpen 2010Strana 12

Dobroszyce) nedaleko Wroclawi, aby byla k dispozici pro 
útok na Polsko. Z této doby pochází dva barevné filmy, 
které jsou dostupné na internetu, na záběrech je vidět 
nejen Hannes Trautloft, ale i mašiny z jeho 2. Staffel. 
Jankeho osobní stroj i Trautloftova „červená  1“ nesly na 
trupu za trupovým křížem pruhy, které tímto výrazným 
způsobem označovaly letoun velitele jednotky.

Když 1. září 1939 začala válka, která se později 
rozvinula do druhé světové války, byla Jankeho I./JG 77 
nasazena v rámci postupu pozemních jednotek směrem 
na Krakow. Vůbec prvního vítězství v této válce docílil 
3. září Lt. Karl-Gottfried Nordmann sestřelem PZL-23.  
(POZN3)

Druhé vítězství proti polskému letectvu získal Hannes 
Trautloft. Došlo k tomu 5. září, když sestřelil PZL-23 
v 8 hodin 20 minut u Warty, asi 15 km sz od Sieradz. 
Očitým svědkem této události byl Oblt. Eckehard 
Priebe z 2./JG 77: „V Polsku jsme měli málo střetnutí 
s nepřítelem. Hannes Trautloft, v jehož Staffel jsem 
létal, sestřelil jednoho polského průzkumáka. Zřítil se 
do mokřadu, jeden člen osádky vyskočil, ale jeho padák 
se zachytil za ocasní plochy a letoun ho táhl za sebou. 
Lt. „Hubs“ Mütherich střílel ještě na tmavou skvrnu 
v močálu. Pozdější držitel Rytířského kříže pak řekl, 
že byl přesvědčen, že to musí hořet, když je někdo 
sestřelen“.  (POZN. 4)

Osádka, která tímto tragickým způsobem zahynula, 
zřejmě patřila k průzkumné jednotce 32. Eskadra 
Rozpoznawcza. Trautloftovo vítězství zhruba odpovídá 
okolnostem, za jakých byla ztracen PZL-23B Karas 
s označením 44.55. Jeho osádku tvořili ppor. pil. Adam 
Kandziora, plut. pil. Czesław Kruszewski a kpr. strz. 
Kazimierz Tyrakowski.

Jankeho jednotka docílila ještě jednoho vzdušného 
vítězství, ale dalších úspěchů již nedosáhla. Polské 
tažení ukončila bez ztrát na leteckém personálu, ale na 
konci září došlo v jednotce k důležité změně. Hannes 
Trautloft byl převelen, aby převzal vedení nad celou jinou 
stíhací Gruppe a 2. Staffel JG 77 po něm převzal Oblt. 
Priebe. A nejen to, převzal i Trautloftovu „červenou 1“ (W. 
Nr. 4072), dosud totiž Priebe létal s Bf 109 E-1 „červená 
13“ (W. Nr. 3378). 

POZN 4: Citace Prien J.: Geschichte des Jagdgeschwaders 77 
Teil 1, str. 80. Hubert Mütherich dosáhl celkem 43 sestřelů 
a později se stal velitelem 5./JG 54. Zahynul 9. září 1941
nedaleko Leningradu. Zasáhl jej nepřátelský stíhač a při 
pokusu o nouzové přistání narazil do stromu. Z fotografií 
vraku lze usoudit, že ani jeho letoun nehořel.

POZN 3: Nordmann se později stal Kommodorem JG 51, docílil 
celkem 78 vítězství, byl vyznamenán rytířským křížem s Dubo-
vou ratolestí a závěr života strávil v americkém Connecticutu.

Wanderzirkus Janke na základně Odendorf v létě 1940. Na kapotě mo-
toru stroje, který stojí v popředí, je dobře patrný „Lumpenstiefel“ emblém 
I./JG 77.

Bundesarchiv Bild 101I-058-1784A-14 via Wikimedia Commons

Gruppenkommandeur Hptm. Johannes „Jänki“ Janke (vlevo) 
s důstojníky svého štábu. Na podzim 1940 byla jeho Gruppe operačně 
podřízena JG 54 Hannese Trautlofta, což bylo poněkud paradoxní, 
protože Trautloft byl Jankeho bývalý podřízený. Janke byl v únoru 1941 
převelen ke štábu 1. Jagddivision.

Bundesarchiv 58-1784-17 via J. Prien

Messerschmitt Bf 109 E-1 z 2. Staffel z I. Gruppe Jagdgeschwader 20 
na základně Brandenburg Briest. Této jednotce velel Hannes Trautloft 
od 23. září 1939 do 24. srpna 1940. V červenci 1940 byla přeznačena 
na III./JG 51.

Bundesarchiv Bild 146-1997-026-32A via Wikimedia Commons
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Na konci září 1939 se I./JG 77 přesunula do západního 
Německa a Priebemu se hned při prvním bojovém 
letu v této oblasti podařilo sestřelit nepřátelský letoun. 
Došlo k tomu 11. října u Lauterburgu a jeho obětí se 
stal průzkumný francouzský hornoplošník Mureaux 115 
(No 12) z GAO 553. Francouzská osádka měla za úkol 
fotografovat mosty přes Rýn u Wörthu. S/Lt Laluée byl se 
zraněním zajat, ale Lt B. Hautiere padl.

Na počátku roku 1940 dostala „červená 1“ světle 
modrý nátěr boků trupu, ale pruhy za trupovým křížem 
na letounu zůstaly.  I. /JG 77 se v květnu a červnu 
účastnila Blitzkriegu a Oblt. Priebe při tom získal své 
druhé a třetí vítězství. Nejdříve sestřelil 15. května jeden 
francouzský Morane MS.406 ve 14 hodin 55 minut 
u Dinantu. A své třetí a poslední vítězství docílil 19. května 
večer u Cambrai. Priebeho 2. Staffel se střetla asi s osmi 
Hurricany. Priebemu a Mütherichovi se podařilo sestřelit 
po jednom Hurricanu, ale Priebe byl zraněn a jeho 
„červená 1“ poškozena. Tím také končí známé informace 
o Bf 109 E-1 s výrobním číslem 4072. V létě 1939 jej 
v rámci 90 kusové série vyrobila firma Focke-Wulf a poté, 
co jej používal Trautloft a Priebe, již další údaje o tomto 
stroji nejsou dostupné. Tedy až na to, že se ve 21. století 
objevil ve stavebnici firmy Eduard (nejprve jako jeden 
ze čtyř markingů stavebnice Profipack s kat. č. 3001 
a v srpnu 2010 i ve Weekend edition, kat. č. 3401).

Jankeho „Kočovný cirkus“ byl po bojích ve Francii 
na čas přeložen do severního Německa. Zpátky do 
intenzivních bojů se dostává na konci srpna 1940 
uprostřed bojů v Bitvě o Anglii. První bojové lety proti 
obráncům Albionu přichází 31. srpna. Hned při první akci 
končí v zajetí právě Eckehard Priebe. Při dopoledním 
volném stíhání dojde na jeho Messerschmittu (W. Nr. 
4076) k závadě zbraní. Při boji nad ústím Temže se snaží 
odpoutat z boje, ale za zády mu sedí Spitfiry. Nakonec 
z těžce poškozeného Messerschmittu vyskakuje 
u Elhamu. Je to černý den Jankeho jednotky. Během ně-
kolika bojových letů přichází o sedm strojů a šest pilotů. 

Na podzim 1940 byla I./JG 77 přeznačena na IV./JG 51.

DOBRÉ RÁNO, 
PANE GESCHWADERKOMMODORE!

Na konci září 1939 se Hannes Trautloft ujímá vedení 
nad stíhací Gruppe s označením I./JG 20 v Brandenburg-
Briestu. V té době byla provizorně podřízena JG 2 
„Richthofen“ a v budoucnu se z ní měla stát III./JG 2. 
Plány se ale změnily a postupně byl Trautloft se svou 
samostatnou jednotkou podřízen ještě JG 3 a nakonec 
JG 51. Během „Války v sedě“ získala I./JG 20 jen 
2 vítězství, ale při tažení na západě v květnu a červnu 
1940 docílila 35 sestřelů. Hannes Trautloft si v tomto 
období připsal dva Spitfiry a jeho pobočníkem byl 
Lt. Werner Pichon Kalau vom Hofe, který jej bude 
provázet po několik příštích let.

Od konce června 1940 se Trautloft se svou Gruppe 
opět intenzivně zapojil do bojů. Během července a srpna 
byla I./JG 20 (mezitím přeznačená na III./JG 51) neustále 
v konfrontaci s RAF. Do 24. srpna její letci docílili přes 
70 leteckých vítězství při relativně malých ztrátách 
- 6 letců padlo, 2 byli zraněni, 13 strojů bylo zničeno, 
nebo těžce poškozeno. Jejich velitel v tomto období 
získal jen skromná dvě vítězství, zatímco jeho pobočník 
sestřelil 3 Brity a velitel 7. Staffel a budoucí legendární 
stíhač Walter Oesau docílil 14 vítězství.

Proč je ale 24. srpen tak důležitý? Tím dnem byl 
Hannes Trautloft od této jednotky odvelen, protože byl 
jmenován Kommodorem Jagdgeschwader 54. Bylo to 
pro něj těžko uvěřitelné, bylo mu teprve 28 let a měl velet 
vojenskému útvaru, který měl přes 2000 mužů!

O svém jmenování se dozvěděl neoficiálně den 
předem a poslem dobrých zpráv nebyl nikdo jiný, 
než proslulý Werner Mölders. Trautlofta takřka vzbudil 
ranním telefonátem a pozdravil ho slovy: „Dobré ráno, 
pane Geschwaderkommodore!“. Trautloft ho odbyl, ať si 
z něj po ránu nedělá žerty, ale Mölders ho ujistil, že jeho 
informace je ze „spolehlivého zdroje“. 

Sám Trautloft na toto jmenování ve svých pamětech 
vzpomíná s velkou úctou a pokorou. Sám si to pro sebe 
definoval tak, že: „Staffelkapitän bojuje, Kommandeur 
velí, ale Kommodore – ten má dát celé Geschwader 
tvář, utvářet její charakter a vštípit mužstvu správného 
ducha“.

Messerschmitt Bf 109 F z Jagdgeschwader 54 „Grünhrerz“ na letišti 
v Rusku na počátku roku 1942.  V této době již celá JG 54 přijala osobní 
emblém Hannese Trautlofta – zelené srdce – jako znak eskadry.

Bundesarchiv Bild 101I-395-1533-06A via Wikimedia Commons

Messerschmitt Bf 109 G-2 z III./JG 54 na polním letišti v Rusku 
na podzim 1942. Na horních plochách je patrná nestandardní 

kamufláž sestávající přinejmenším ze tří polí různě tmavých barev. 
Jagdgeschwader 54 používala vlastní kamufláže, přizpůsobené pro 

přírodní podmínky Východní fronty, prakticky od začátku války proti SSSR.
Bundesarchiv Bild 101I-398-1794-18 via Wikimedia Commons
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Nový Kommodore se na konci srpna setkává ve 
Francii i s bývalými spolubojovníky z I./JG 77 a s přítelem 
Jankem. A pak dochází k paradoxní situaci, protože I./JG 
77 je operačně podřízena Trautloftově JG 54 a z Jankeho 
se tak stává Trautloftův podřízený!

A aby toho nebylo málo, tak Trautloftova eskadra 
vlastně není jednolitou jednotkou. Jedinou původní 
součástí byla I./JG 54. Ale II./JG 54 byla až do začátku 
července 1940 samostatnou jednotkou s označením 
I./JG 76 (dříve spadala pod JG 2) a III./JG 54 byla 
rovněž „samorostem“ – původně nesla označení I./JG 21
a operačně spadala pod JG 27. Před Trautloftem stál 
úctyhodný úkol – vytvořit z těchto samostatných těles 
jednu eskadru a úspěšně ji vést v boji.

Dalším konfliktem, do kterého své stíhače Trautloft 
vedl, bylo tažení na Balkáně. Účastnily se ho II. a III./
JG 54 a samozřejmě i Kommodore se svým štábem. 
Němečtí letci se zde střetli i s Messerschmitty Bf 109 
E, které používali jugoslávští piloti. Po skončení bojů si 
Trautloft vyzkoušel ukořistěný větroň a  plachtil s ním nad 
Bělehradem. Let však skončil havárií při přistání, naštěstí 
bez zranění.

V červnu 1941 se celá Jagdgeschwader 54 zapojila 
do útoku na Sovětský svaz. V té době Trautloft použil 
své „zelené srdce“ jako emblém celé eskadry. A piloti jej 
přijali za svůj. Začal se objevovat na letounech, pozemní 
technice, dokonce jej měl na obojku i Kommodorův 
jezevčík. Ještě dnes mají někteří veteráni z JG 54 na 
svých poštovních schránkách symbol zeleného srdce!

Zcela jiný způsob vedení boje a jiné přírodní podmínky 
v Sovětském svazu, ve srovnání se západní Evropou, 
rychle vedl JG 54 k modifikacím kamufláží svých strojů. 
Příkladem byl opět Kommodore, který již na počátku 
ruského tažení létal na stíhačkou, která neměla se 
standardní tovární kamufláží mnoho společného. 
Existuje řada teorií odkud mohly tyto barvy pocházet. 
Anders Hjortsberg v komentáři u jedné ze svých ilustrací 
v tomto článku většinu z nich shrnuje. Osobně si myslím, 
že během třech válečných let, během nichž JG 54 
kamufláže svých strojů upravovala, došlo možná na 
všechny z níže zmíněných teorií a třeba byly využívány 
i barvy z dalších zdrojů. 

Bf 109 G-2 Hannese Trautlofta z léta 1942.  Na barevných fotografiích 
tohoto letadla jsou vidět zelené kamuflážní barvy a asi se jedná 
o RLM 70, RLM 02 a jasnou střední zelenou, která nekoresponduje 
s žádnou běžnou barvou Luftwaffe. Letoun byl také vyfotografován 
bez širokého žlutého pruhu na trupu. Překryt kabiny měl pancéřování 
pro přetlakovanou verzi, ekvivalentní G-1 nebo G-3.
Existuje řada teorií o nestandardních barvách používaných u JG 54 
na Východní frontě. Jedna uvádí, že se jednalo o ruské barvy. Další 
uvádí možnost, že se jedná o finskou barvu a Finové skutečně používali 
jasnou střední zelenou, která se podobá tomu, co na sobě mají stíhačky 

JG 54. Jiná teorie, navržená Kenem Merrickem říká, že se jednalo 
o „staré“ barvy RLM 61 a RLM 62, testované v polních podmínkách 
před jejich obnoveným uvedením do výroby s označením RLM 81 
a RLM 82. Poslední teorie uvádí, že JG 54 míchala běžné barvy jako 
například RLM 70 a RLM 71 s identifikačními odstíny jako RLM 04 
a RLM 23. Tím mohly vzniknout zelené a hnědé barvy známé 
z některých fotografií. Opravdu, při smíchání RLM 04 a RLM 71 
lze dosáhnout středně zeleného odstínu, který je na tomto Trautloftově 
G-2.
                                                                       Text a ilustrace Anders Hjortsberg

Stroj s výrobním číslem 19456 byl původně vyroben jako Bf 109 G-4 
a byl poškozen u 6./JG 27 při bombardování  sicilské základny Trapani 
10. května 1943. Při opravě prošel přestavbou na verzi G-6, nicméně 
zůstal mu starší typ kol a otevřená šachta podvozkové nohy ostruhové-
ho kola. Trautloft jej používal v červnu 1943. Stroj je zbarven 

standardními odstíny RLM 74/75/76 se skvrnami barvy, která se jeví 
jako RLM 70. Na podzim 1943 byl tento letoun používán několika členy 
štábu Generála Stíhačů, mimo Hannese Trautlofta s ním létal i Günther 
Lützow. 

Text a ilustrace Anders Hjortsberg
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Po převážnou většinu bojů na východní frontě pod 
Trautloftovým vedením působila JG 54 v severním 
a středním úseku fronty v rámci Luftflotte 1. I přes velikost 
území, kde eskadra bojovala, se Trautloftovi dařilo udržet 
si kontakt se všemi částmi eskadry a znal osobně všechny 
piloty, včetně poddůstojníků. Pod jeho vedením vyrostla 
řada úspěšných stíhačů a velitelů, jako byli Nowotny, 
Kittel, Phillip, Beisswenger, Hrabak, Ostermann atd. 

Rytířský kříž Trautloft obdržel 27. července 1941, 
ovšem nedostal ho kvůli počtu svých osobních vítězství, 
ale důvodem pro udělení tohoto prestižního vyznamenání 
byly dosavadní úspěchy celé JG 54. Zajímavé je, 
že Německý kříž ve zlatě, jehož udělení obvykle 
předcházelo Rytířskému kříži, dostal až 17. srpna 1942.

Množství leteckých vítězství, kterých dosahovali 
němečtí stíhači na východní frontě, bylo ve srovnání 
s boji na Západě takřka neuvěřitelné. JG 54 zaznamenala 
své 1000. vítězství již 1. srpna 1941 (Lt. Ostermann), 
2000. vítězství získal Ofw. Klemm 4. dubna 1942 a 3000. 
vítězství  zaznamenal 14. září 1942 Lt. Heyer.

Své 50. vítězství  v období druhé větové války docílil 
Hannes Trautloft 15. února 1943 jižně od Leningradu. 
Svou oběť identifikoval jako Mustang. Trautloft chtěl 
svého poraženého nepřítele zajmout a osobně se s ním 
setkat, ale nešťastný sovětský pilot při přistání narazil do 
stromů. Krátce po této události JG 54 dosahuje svého 
4000. vítězství.

Tou dobou se část jeho eskadry přesunuje 
s Messerschmitty Bf 109 G do západní Evropy a  musí 
se zcela přeorientovat na boj s jiným nepřítelem, 
v jiných výškách a s pozemním zabezpečením, které 
je na východní frontě nepředstavitelné. Zbytek JG 54 
přezbrojuje z Messerschmittů Bf 109 G na Focke-Wulfy 
Fw 190 A. 

V červenci 1943 Trautloft opouští JG 54 a stává se 
inspektorem stíhacích jednotek na východní frontě 
v rámci štábu Generála stíhačů Adolfa Gallanda. Na 
konci roku 1943 je jmenován inspektorem celého 
stíhacího letectva a po neshodách s velením Luftwaffe 
v lednu 1945 dostává týlovou funkci velitele 4. letecké 
výcvikové divize. 

Celkem absolvoval 560 bojových letů a od roku 1936 
do léta 1943 docílil 58 vzdušných vítězství.

Po skončení války se živil různými způsoby, i jako 
grafik nebo jako obchodník. V roce 1957 se vrátil 
k vojenskému letectvu, dosáhl hodnosti Generalmajora 
a v roce 1970 byl penzionován. Byl také prvním předsedou 
Německého svazu stíhačů. A nakonec ještě jeden primát, 
v roce 1979 se stal seniorským mistrem Evropy v tenise 
ve smíšených párech!

Hannes Trautloft je autorem nebo spoluautorem asi 
deseti knih, z nichž část dokonce sám ilustroval.

Při přípravě článku mi pomohli Franek Grabowski, 
Ota Jírovec, Dr. Jochen Prien a Anders Hjortsberg. 
Všem touto cestou děkuji. Pro přehled Trautloftových 
vítězství doporučuji navštívit stránku Petra Kachy 
http://www.luftwaffe.cz/trautloft.html.
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- Bob E.: Kriegs-Tagebuch von Hannes Trautloft, VDM, Zweibrücken, 2006
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- Cornwell P.: Battle of France, Then and Now
- van  Ishoven A.: Messerschmitt Bf 109 at War, Ian Allan, Shepperton, 1977
- Mombeek E.: Jagdwaffe Volume One, Section 2, The Spanish Civil War, Classic 
  Publications, Crowborrow, 1999
- Obermaier E.: Die Ritterkreuzträger der Luftwaffe, Band I, Jagdflieger, Verlag 
  Dieter Hoffmann, Mainz, 1989
- Prien J.: Geschichte des Jagdgeschwaders 77 Teil 1, Eutin
- Prien J. a spol: Die Jagdfliegerverbande der Deutschen Luftwaffe 1934 bis 1945, 
  různé díly
- Skawran P. R.: Ikaros, Verlag 27, Memmingen 2000
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(ilustrace emblémů Jan Zdiarský, text Jan Bobek)

KOUPIT Weekend edition Bf 109E-1 (3401)

Bf 109E-1 W.Nr. 4072, 
Hptm. Hannes Trautloft, 
2./JG 77, Juliusburg, 
Německo, září 1939

Kresba Petra Štěpánka 
na přebalu stavebnice 
modelu Bf 109E-1 
ve Weekend edition 

Původně osobní emblém 
Hannese Trautlofta, později 
znak všech Gruppe JG 54.

Osobní emblém Hannese 
Trautlofta ve funkci 
Kommodora JG 54. Používal 
jej na Bf 109 F, G a Fw 190 A. 
Pořadí a provedení emblémů 
tří Gruppe uvnitř zeleného 
srdce se postupně měnilo.

Emblém I./JG 54 
vytvořený ze znaku 
města Norimberk 
(Nürnberg).

Emblém II./JG 54 
- Lev z Aspern (Löwe 
von Aspern) znázorňující 
vazbu Gruppe na její 
založení na základně 
Vídeň-Aspern (Wien 
Aspern). Lev z Aspen 
je pomník, který připo-
míná vítěznou bitvu 
nad Napoleonem 
u Aspern-Esslingu 
v květnu 1809.

Emblém III./JG 
54  - znak města 
Jesau, v němž byla 
Gruppe založena, 
doplněný o siluety 
stíhaček. 

http://www.eduard.cz/info/photos/3401
http://www.eduard.cz/info/photos/3401
http://www.eduard.cz/info/photos/3401
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Úvod
Tento článek vznikl s cílem poskytnout podklad 
modelářům, kteří chtějí vylepšit 200 k motor Austro-
Daimler, stavěný jako součást 1/48 modelů letadel 
z první světové války (pozn. red.: tento motor je součástí 
stavebnic Fokker D.VII MÁG, Albatros D.III Oeffag 253, 
v říjnu 2010 také Albatrosu D.III Oeffag 153). Zaměřím 
se na samotný motor, díly jeho stavebnice a provedu 
modeláře jednotlivými kroky stavby, včetně doporučení 
jednoduchých úprav, kterými lze ještě více zdůraznit 
některé detaily. Odkazy na použité podklady najdete na 
konci článku.

WORKSHOP

Historie 
Motor Austro-Daimler o výkonu 200 k vyprojektoval 
legendární Dr. Ferdinand Porsche a vyráběla jej firma 
Austro-Daimler ve Vídeňském Novém městě (Wiener-
Neustadt) a v licenci také firma MÁG.  Tento motor 
s vysokým kompresní poměrem se svými výkony 
vyrovnal motorům Maybach Zeppelin, které v tu doby 
Austro-Daimler vyráběl v licenci, a vysoce převyšoval 
letecké motory společnosti Central Powers. Při 1400 
otáčkách za minutu dával výkon 200 k, a to při velmi 
malém úniku provozních kapalin. Spojenci ukořistěný 
motor, zkoušený v roce 1918 RAE, dokonce vykazoval 
nulový únik oleje a vody. Motor Austro-Daimler také 
netrpěl přehříváním, jako tomu bylo u motorů vyráběných 
Mercedesem, u kterých během horkých letních dní často 
docházelo k „uvaření“ a následné explozi fosforové 
munice. Dokonce ani motor Mercedes D.IIIa s vysokým 
kompresním poměrem, o výkonu 200 k, montovaný 
do Fokkerů D.VIII nedosahoval ve vysokých letových 
hladinách výkonů motoru Austro-Daimler a proto se 
Fokker rozhodl zkombinovat drak svého Fokkeru D.VII 
s motorem Austro-Daimler. Výsledek jeho snahy byl 
k vidění až na samotném konci války, když MÁG, jehož 
byl Anthony Fokker akcionářem, podepsal s císařstvím 
kontrakt na výrobu Fokkeru D.VII.  Tato objednávka však 
přišla příliš pozdě a výroba dala pouze zhruba 30 jedno 
a dvousedadlových letounů. Sloužily v letectvech různých 
států, které vznikly po rozpadu Rakousko-Uherska. 
Zajímavou historii tohoto typu letounu popsal Marek 
Mincbergr v bookletu, který je součástí limitované edice 
stavebnice Fokkeru D.VII (MÁG) (kat. číslo 1147).

Motor Austro-Daimler 1/48 
ze stavebnic Eduard

Rob Stewart

Porovnání motorů Austro-Daimler, D.IIIa a BMW III

Pohled na motor zleva                                                       (foto: Flight, 1918) Pohled zprava                                                                    (foto: Flight, 1918)

Strana 16
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Motor Austro-Daimler byl vodou chlazeným šestiválcem, 
se separátními ocelovými válci. Každý válec byl uložen 
v pouzdře z lisované oceli, chlazeném vodou, měl dvojici 
sacích a výfukových ventilů a dvě zapalovací svíčky 
pouze na sací straně. K výrobě klikové skříně a pístů 
posloužil především hliník. Dvě magneta jsou nastavena 
na 52 stupňů vertikály vačkové hřídele, nacházejí se 
v přední části motoru a ovládání probíhá automaticky 
palivovou přípustí. Kompresor je umístěný na vrchní 
a vodní čerpadlo na spodní části klikové skříně. 

Části stavebnice
Díly motoru se nacházejí v jednom rámečku. U stavebnic 
řady ProfiPack a limitovaných edicí k nim přibudou další 
díly z fotoleptů. Celkem máte k dispozici 12 plastových 
částí motoru a případně dalších 6 fotoleptů. Jednotlivé 
části jsou vylisovány čistě a s výbornými detaily. 
Nikde jsem neobjevil propadliny, nebo známky po 
vyhazovačích.

Barvy
Buď postupujte podle barevného návodu pro motor od 
Eduardu, nebo nabarvěte motor podle doporučených 
podkladů. Dvě poznámky v podkladech od RAE se 
zmiňují o tom, že ochranu kabelů tvořila „červená 
tkanina“ a že sací potrubí bylo vyrobeno z „pozinkované 
ocele pokryté azbestem“.

Stavební postup
1. Sestavte blok motoru a přidejte součástky X 1, 8 
a 9. Nabarvěte je podle instrukcí v plánku. Poté můžete 
přidat fotoleptaný díl s názvem výrobce. Další postup se 
odvíjí od vašeho rozhodnutí zda použít díly X11, nebo 
vymodelovat z drátu pružiny ventilů. Rozhodl jsem se pro 
druhou variantu a vyrobil pružiny omotáním drátku, jak je 
vidět z fotografií. 
2. Pokud máte fotoleptané doplňky, přidejte popisky 
a těsnění.
3. Přidejte sestavu magnet, díly X2 a X10(2). Pozor, 
magneta vůči sobě svírají úhel 104° a nikoli 90°. Pokud 
je přilepíte v pravém úhlu, můžete si způsobit problémy 
v dalších fázích stavby.
 4. Vyrobte svépomocí kabely ke svíčkám a přilepte je ke 
kabelovému svazku. Zároveň přilepte k tomuto svazku 
kabely od magnet. Zde jsem použil kousky měděného 
drátu.
5. Připojte kompresor X6 a karburátor X12 a pokud jej 
máte k dispozici, také fotoleptaný díl 13.
6. Připojte chladicí soustavu na blok a válce motoru 
– díly X7, 3, 13. Stavební plánek ukazuje pozici částí X5 
a X3 nesprávně. Díl X3 by měl být nad X5, což je zřejmé 
z nákresu motoru.

(Flight, 1918)

WORKSHOP
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KOUPIT Fokker D.VII (MÁG)  1/48 Limited edition

Sumář úprav
Motor od Eduardu jsem vylepšil několika měděnými 
drátky, které imitují kabely k zapalovacím svíčkám 
a k magnetům. Také jsem experimentoval s pružinami 
ventilů, které lze v tomto měřítku napodobit. U skutečného 
motoru byly vyrobeny ze 4mm ocelového profilu, ovšem 
můj pokus se nevydařil tak, jak jsem si představoval. 
Posuďte sami na obrázcích. Dále jsem doplnil potrubí 
spojující vodní čerpadlo a chladič. V této podobě se 
objevuje u Fokkeru D.VII (MÁG), ovšem u Albatrosu vede 
toto potrubí vertikálně k chladiči na křídle.

Závěr
S tímto malým, detailním motorem si můžete hodně 
vyhrát. Úpravy nejsou složité a dosáhnete výborného 
výsledku. 

Poděkování
Chtěl bych poděkovat firmě Eduard za poskytnutí 
stavebnice a Karen Rychlewski za svolení k užití jejích 
fotografií motoru z Krakowského muzea.

Prameny:
Jane’s Fighting Aircraft of WWI
Flight Magazine October 31 1918 p 1217-1222

Flight Magazine November 7, 1918, p 1255-1259
Flight Magazine; November 14 1918, 1 1288-1293
Karen Rychlewski’s photos of the engine the Kraków museum.
Andi Szekeres’ photos of the engine at the Budapest Aviation Museum / 
Vienna Technical Museum.

Kredity fotografií:
titulní obrázek: Flight Magazine
Všechny další fotografie: Rob Stewart, Eduard

Autor je členem týmu Internetmodeler, USA
http://www.internetmodeler.com/

Pružiny ventilů

Stavebnice Eduard s motorem popisovaným v tomto článku:

KOUPIT Albatros D.III Oeffag  1/48 253 PROFIPACK

Strana 18

Motor 1/48 zabudovaný ve Fokkeru D.VII (MÁG)

WORKSHOP

http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1918/1918%20-%201216.html?search=october%2031
http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1918/1918%20-%201255.html
http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1918/1918%20-%201288.html
http://www.wwi-models.org/Photos/Engines/Austro-Daimler/index.html
http://www.idflieg.com/austro_daimler-150hp.htm
http://www.eduard.cz/info/photos/1147
http://www.eduard.cz/info/photos/1147
http://www.eduard.cz/info/photos/8242/
http://www.eduard.cz/info/photos/8242/
http://www.eduard.cz/info/photos/8242/
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WORKSHOP

BLESKEM – ZE STAVBY OEFFAGU 253 

Několik ochutnávek ze stavby Albatrosu D.III Oeffag 
253 pražského modeláře Slávy Vaňouse.  Dvě fotografie 
zcela dole jsou zároveň pozvánka na workshopy 
v některých z příštích čísel, do kterých autor tohoto 
modelu připravuje návody na výrobu velmi realisticky 
vyhlížejícího „průsvitného“ plátna (v rozpracované 

fázi viditelné na fotografii vlevo) a dřevěného 
povrchu letounu. Na toto téma přineseme workshop 
prezentující dvě rozdílné technologie s velmi 
hezkými výsledky, používané pány Jiřím Brůnou 
a Slávou Vaňousem. 

Fotografie zde rozestavěného modelu po dokončení 
najdete na stranách 22-23.                                         (JZ)

Strana 19
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Mistrovství České republiky
v plastikovém modelářství

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

������

www.eday.czwww.eday.cz

Více než 1000 modelů letadel, tanků a bojové 

techniky, lodí, automobilů a motocyklů,

lokomotiv a vlaků, figurek a dioramat

NEJVĚTŠÍ
MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA V ČR 

ZA ÚČASTI NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH

I ZAHRANIČNÍCH MODELÁŘŮ A MODELÁŘSKÝCH 

FIREM

ZA ÚČASTI NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH

I ZAHRANIČNÍCH MODELÁŘŮ A MODELÁŘSKÝCH 

FIREM

DOPROVODNÉ AKCE

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

SNADNÁ DOSTUPNOST

BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ

NEJVĚTŠÍ
MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA V ČR 

ZA ÚČASTI NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH

ZA ÚČASTI NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH

DOPROVODNÉ AKCE

PRO NÁVŠTĚVNÍKYDOPROVODNÉ AKCE

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

SNADNÁ DOSTUPNOST

BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ

2010

B

NEZAPOMEŇTE NA VČASNOU REGISTRACI. JIŽ BRZY...!
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POSTAVENO!

XXX

KOUPIT Bf 109E-7 Trop Profipack (3004)

Brassinová kola pro F-22A 1/48 od Hasegawy (648017), stejně jako tryska motoru 
pro F-16CJ Block 50 1/48 od Tamiye (648020) jsou postavena dvorním modelářem 
Brassinu, p. Lubošem Zachem. Skvěle postavený a nabarvený doplněk tak ukáže 
na jedinečnost brassinového propojení resinu a fotoleptaných doplňků. (JZ)

KOUPIT 648017 F-22A wheels  1/48 (HAS)

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

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=648017&button_submit.x=32&button_submit.y=9&button_submit=Search
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=648017&button_submit.x=32&button_submit.y=9&button_submit=Search
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6767&name=&catalogue_nb=648020&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
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Excelentní model Oeffagu 253 v měřítku 1/48 
modelářského mistra Slávy Vaňouse z Prahy je postaven 
v kamufláži velitele Flik 51/J Oblt.i.d.Res. Benno Fialy. 
Povšimněte si znázornění průsvitného plátna na křídlech 
letounu a podoby dřevěných panelů na trupu. Kříže a další 
části markingu pocházejí ze standardního obtiskového 

archu modelu. Za pozornost stojí i způsob patinování, 
zpracování výpletů a další detaily. Některé z technik 
Sl. Vaňouse budou tématem budoucích workshopů v Infu 
Eduard.                                                                       (JZ)

KOUPIT Albatros D.III Oeffag 253 Profipack 1/48 (8242)

Strana 22
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POSTAVENO!
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KOUPIT Albatros D.III Oeffag 253 Profipack 1/48 (8242)
Realistické ztvárnění motoru, včetně výfuků a krytů motoru.

http://www.eduard.cz/info/photos/8242/
http://www.eduard.cz/info/photos/8242/
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POSTAVENO!

Nádherně postavený model Fw 190D-11 1/48 ze 
stavebnice Eduardu č. 8185. Autorem je Jiří Brůna 
z Kamenického Šenova. Model nese zbarvení titulní 
Dory stavebnice, stroje ze Sachsenberg Schwarm JV 44 
z letiště München-Riem v květnu 1945, kde tento Schwarm 
sloužil při ochraně Me 262 expertů pod velením Adolfa 

Gallanda. Skvěle zpracovaná finální úprava modelu 
a jemné patinování podtrhují krásu tvarů „Dlouhonosé 
Dory“.                                                                          (JZ)

KOUPIT Fw 190D-11/D-13 1/48 Dual Combo! Profipack

Strana 24
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POSTAVENO!

Ani přes barevnou jednotvárnost kamufláže nepůsobí 
model nočního stíhacího F6F-5N 1/48 v provedení 
Karla Čvančary fádně. Model v kamufláži  Maj. Bruce 
Portera, velícího důstojníka VMF(N)-542 je postaven 
přímo z krabičky modelu č. 8226 (vyšel v lednu 2010). 
Za pozornost stojí znázornění paneláže a řešení lesku 

jednotlivých partií modelu letounu, stejně jako jemné 
známky opotřebení. Stavebnice tohoto modelu obsahuje 
resinové doplňky pro ztvárnění výbavy nočních stíhacích 
Hellcatů.                                                                     (JZ)

KOUPIT F6F-5N Hellcat  Profipack (8226)
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UDÁLOSTI

Strana 26

Jednou z velkých událostí letošního roku je pro nás nákup 
a instalace nové CNC pětiosé vysokorychlostní frézky. 
Devítitunová Digma 600 dosahuje 42 000 otáček za minutu 
a kromě orientace pracovních nástrojů v pěti osách je její 
zvláštní charakteristikou teplotní kompenzace jednotlivých částí 
stroje, což napomáhá její vysoké přesnosti. K tomu napomáhá 
i speciální lože z polymerbetonu, které spolu s dalšími systémy 
napomáhají tlumení vibrací. Nová frézka nám umožní rychlejší 
a přesnější výrobu kovových forem. 

Termín jejího dodání připadl na období rozsáhlých stavebních 
prací na obrnickém náměstí, což značně zkomplikovalo dopravu 
velkého kolosu a celý proces vykládky, jak je možné vypozorovat 
z fotografií. Frézka je již na svém místě a prochází fází 
všemožných montáží, zapojování a seřizování. 

Již první informace ze stěhování frézky, umístěné na 
Facebooku Eduardu, vyvolaly vlnu velmi zajímavých komentářů 
(nahlédnout a přidat se je možno zde).

O dalších postupech přípravy frézky k ostrému provozu vás 
budeme pravidelně informovat, stejně jako o prvních formách, 
které projdou její péčí. Těšte se! My se také těšíme...!

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

www.facebook.com/EduardCompany

UDÁLOSTI

Strana 27

Sledujte nejnovější informace o událostech v Eduardu 
na Facebooku!

“... t� �� p�řá� ����k�, 
����k�... ��� j� �� 
�n��! M���� �� 
n� t�� s����� 
��n��r��h��!“
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MEDAILON EDUARD

FRANTIŠEK TOMAN

Dva zachránění trosečníci po nedobrovolném přistání do pole... vlastně tři - v pozadí větroň L-13 Blaník.„Jeden z mých postavených modelů”.

František pracuje v Eduardu 12 let, jeho vazby 
jsou ale mnohem delší. Například vzešel ze stejného 
modelářského klubu, jako Vladimír Šulc.

Je mu 48 let a současná funkce je mistr nástrojárny. 
Právě jeho péčí a péčí Františkových lidí prochází výroba 
forem, jejich poslední úpravy a přípravy k lisování. 

Jeho hlavním životním koníčkem je letectví v mnoha 
podobách. Je modelářem a pilotem ultralehkých letounů 
a větroňů v Aeroklubu Slaný. Kromě svých menších letou-
nů si ozkoušel i historické větroně a také P-51 Mustang, 
nebo Ju-52. Má rád také motocykly a cestování.

(JZ)

„Tak to vypadá, když se 
        táhne za jeden provaz”

František Toman při seřizování lisu.
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MEDAILON EDUARD

Jedinečnou zkušeností je let s historickými větroni, které si měl František možnost vyzkoušet na jaře 2010. Vlevo Hol’s der Teufel a vpravo SG 38.

Zcela ojedinělým zážitkem bylo pilotování dvousedadlové úpravy válečné stíhačky USAAF P-51D Mustang na floridském Lakelandu v roce 2009. 
Ke snímkům dodává „Bylo to jako u nás nad Čechama... doprovázeli jsme B-24 Liberator...”

Františkova vysněná výrobní linka pro nástrojárnu Eduardu...S ultralightem typu EV97 Eurostar v Charvátce.
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DORA, DIE JUNGERE SCHWESTER

ZMĚNY V KONSTRUKCI

BRASSIN V INTERAKTIVNÍM PDF

Návody, obrázky a další 

informace naleznete na

www.eduard.cz

NOVINKY V KVĚTNU

 Úvodník Novinky Eduard, pondělí 10. května 2010 No.5

Hospodářská deprese, které 

se tady u nás v Čechách říká 

honosně krize, kolem nás

evidentně končí. Už od ledna 

máme práce až nad hlavu a za-

čátkem druhého čtvrtletí, tedy 

právě teď, jsme se dostali na 

hranu našich výrobních kapacit, 

pravda, v posledních dvou 

letech poněkud redukovaných. 

Možná jste si všimli, že celá 

řada modelů je momentálně 

dočasně vyprodaná. Důvodem 

je, že je nestíháme lisovat, a 

pokud se nějaký model prodává 

lépe, než jsme čekali, máme 

trochu problém ho pružně doli-

sovat. A už zase nejsou lidi, tak 

se zdá, že jsme tam, kde jsme 

byli přede dvěma lety. Výrazně 

to postihlo Fw 190D-9, u které 

nám žádná dodávka tohoto 

modelu nevydržela ve skladu 

déle než týden, bez ohledu 

na dodané množství. Nejsem 

si jist, zda to nějak souvisí s 

tlustým ocasem a ostatními 

závažnými nedostatky tohoto 

modelu, ale nějak ve mě hlodá 

podezření, že nějak to sou-

viset může. U leptů jsme na 

tom podobně, byť tam to není, 

vzhledem k šíři sortimentu, 

na první pohled tak patrné.

Kapacitní problém se týká 

především barevných leptů, 

kde vysloveně nestíháme. Ale 

nebojte, časy se změní. Na-

štěstí jsme v době poklesu ne-

propadli panice. Jednak jsme 

nepropouštěli naše zaměst-

nance, a jednak jsme si připravili 

nějaké investice. Takže začát-

kem května nám dorazí dva 

nové stroje na potisk leptů. Tím 

bude náš kapacitní problém na 

dlouho vyřešen. Pomůžeme si i 

kvalitativně, protože starý stroj 

vyřadíme, a ty dva nové budou 

dozajista tisknou lépe. Ani ne 

tak přesněji, jako jemněji. Ne že 

bych si dělal nějaké iluze o tom, 

že by potom byli všichni spoko-

jeni, to se nemůže stát, to by 

byl konec modelařiny, ale snad 

se procento spokojených mo-

Detail otevřeného krytu zbraní

8184 Fw 190D-9 1/48 -  Oblt. Hans Dortenmann, IV./JG 26, 1945 - model postavil Josef Choreň

Zmeškali jste některé z předchozích čísel magazínu INFO EDUARD? 
Nezoufejte - Ebunny ví jak na to!

N�, ��� ta�� �����ě�� n� �b����. 
P�� �� t� j�� s�m�... :-)

Všechna starší čísla ročníků 1 - 10 předchůdce magazínu Info Eduard naleznete zde: NEWSLETTER 2001-2010
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 TEČKA NA ZÁVĚR
To je pro dnešek vše. Pomalu se blíží září, a s ním 

E-day. Takže pokud se chystáte do Butovic třetí zářijový 
víkend, asi se uvidíme. Buď kit!   

 Vladimír Šulc

ON APPROACH
V září 2010 vás v nabídce stavebnic čekají samé 

zajímavé kousky. Kromě weekendové Avie B-534 IV serie 
a reedice podložky v podobě paluby japonské letadlové 
lodi „Japan Navy aircraft carrier deck“ to bude La-7
v ProfiPacku a limitovaná edice „P-39 Airacobra over

New Guinea” v Dual Combu, obsahující kromě 
rozsáhlého obtiskového aršíku na sedm velmi zajímavých 
strojů, také šestnáctistránkovou publikaci na toto téma. 
Všechny stavebnice budou v měřítku 1/48.

(JZ)

La-7  1/48  ProfiPack Cat.No. 8098

P-39 Airacobra 
over New Guinea  
1/48  Dual Combo! 
Limited edition
Cat.No. 1152

Avia B-534 serie IV 
1/48  Weekend edition
Cat.No. 8475

ZÁŘÍ 2010
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EDUARD - MODEL ACCESSORIES 
- HLAVNÍ PARTNER 17. MEZINÁRODNÍHO LETECKÉHO SETKÁNÍ V KOVÁŘSKÉ

http://new.museum119.cz/news-119-2010/
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