
INFOEDUARD
Ročník 14,  listopad 2015

ČÍSLO 65

cena  0,- Kč

HISTORIE UTI MiG-15 cockpit
Černý pátek

POSTAVENO
Fw 190F-8 engine
Fw 190F-8 wheels
Fw 190F-8 propeller
SPANDAU WWI gun 
MiG-21 PF 

FOTOLEPTY

1/48

HMS Queen Elizabeth 1943 pt 3 - superstructure
WWII German 12.8cm FlaK 40 Zwilling
Panther Ausf. D



INFOEDUARD
ČÍSLO 65

© Eduard - Model Accessories, 2015

Tento materiál je volně šiřitelný a tisknutelný.
Žádná textová nebo obrazová část z něj však nesmí být použita k 
další publikaci na jakémkoli médiu, bez souhlasu společnosti Eduard 
- Model Accessories, s.r.o. a autorů jednotlivých článků.

Redakční a grafická úprava - Středisko marketingu, Eduard MA.



eduard

Vydává Eduard-Model Accessories, spol. s.r.o.
Mírová 170, Obrnice 435 21
podpora@eduard.cz    www.eduard.com

MODELY

ÚVODNÍK

BFC

Náš tip

BRASSIN

FOTOLEPTY

BIGED

NOVINKY

HISTORIE

POSTAVENO

ON APPROACH

UTI MiG-15 1/72 
DH-2 1/48 

Avia B.534 IV.serie 1/72 
Gladiator 1/48 

listopad 2015

Černý pátek  

Flakturmy ve Vídni 

Iron Bunny - reportáž z akce 

Fw 190F-8 engine
Fw 190F-8 wheels

Fw 190F-8 propeller
SPANDAU WW1 gun 

MiG-21PF 

prosinec 2015

4
6
10

24
30

13

19

32

31

40

47

OBSAH
Listopad 2015



ÚVODNÍK
Iron Bunny se mi líbí čím dál víc. Nevíte, o co jde? 
Čtyřčlenné týmy staví model, v limitu 24 hodin. Dva 
členové týmu staví, dva odpočívají, nebo se připra-
vují, dva pracují. K dispozici je model, barvy, che-
mie, všechny doplňky, které na daný typ vyrábíme. 
Týmy se typ soutěžního modelu dozvědí večer před 
začátkem, staví se od soboty osmi ráno do neděle 
osmi ráno. Letos se stavěl MiG-21PF, účastnilo se 
devět týmů, závod dokončilo osm z nich. Marking 
z nabídky modelu Stříbrné šípy si týmy vylosovaly, 
kód k němu si musely vystopovat v lese, obtiskový 
aršík a vylosovaný marking pak dostaly v kuchyni. 
Tam se samozřejmě normálně a skvěle vařilo, zá-
sobování bylo naprosto dokonalé a jídelnu jsem  
v průběhu akce nikdy nenašel prázdnou.  Využi-
tí doplňků je dobrovolné, taktika stavby, nasazení 
jednotlivých členů týmu, provázanost jejich činnosti 
a provedení modelu je na kapitánovi týmu. Model 
je po dokončení, respektive po vypršení termínu, 
obodován podle pravidel SMČR. Pokud má snad 
někdo pochybnosti o tom, že modelařina je sport, 
ať zkusí Iron Bunnyho. Je to modelařina pro tvrdé 
modeláře, a nejen pro chlapy, obou dosud proběh-
nuvších ročníků se zúčastnily i mladé dámy. Repor-
táž z letošní Iron Bunny na Krušnohorské Bublavě 
najdete v tomto čísle, v sekci Postaveno najdete  
i vítězný model, postavený továrním týmem Eduar-
du ve složení Jan Novotný, Jakub Nademlejnský, 
Martin Nademlejnský, Petr Březina. 
Značná část dnešního infa je věnována Focke-Wul-
fu Fw 190A-8 1/72, jak v sekci postaveno, tak  
v sekci On approach, kde se dozvíte vše podstatné 
o skladbě třetího letošního Royal Classu, věnované-
ho několika subvariantám této verze Fw 190, tedy 
A-8, A-8/R2 a A-8/R11. Původně jsem do úvod-
níku napsal stať o variantách křídla A-8, k čemuž 
mě vedla poměrně výživná diskuse tom, jak Edu-
ard stvořil Kočkopsa (německy das Katzenhund) na 
Modelfóru, ze které vyplynulo především poznání, 
že všeobecné povědomí o významných markantech  
jednotlivých verzí  je mezi modelářskou veřejností 
poměrně nízké. Ona stať se mi ale posléze jevila 
na úvodník příliš dlouhou, takže jsem jí odsunul do 
zálohy pro listopadové info, pro které ji dopra-
cujeme do podoby samostatného článku o boulích  
a neboulích. Pokud jde o texty, věnované naší tvor-
bě všeobecně a Fw 190A-8 zvlášť, líbí se mi  re-
cenze Andreje Krašeninnikova v Modeláři číslo 10. 
Po obsahové stránce oceňuji jeho přirovnání našeho 
přístupu ke konstrukci modelů  k pánům Jekyllovi 
a Hydovi, potěšila mě pochvala na adresu našich 
starších dvaasedmdesátinových modelů, byť za tím 
vidím jistý pro Čechy charakteristický rys adorace 
starých pořádků – znáte to, tohle by se za Rakous-
ka stát nemohlo, a eduardí rytí už není, co bývalo! 
Co mě pak doslova nadchlo, je autorův  pocit, že 
devět plastových dílů cockpitu je zbytečně mnoho 
– já jsem také naprosto jednoznačně pro zjednodu-
šování našich modelů, především menších měřítek, 
to jste můj člověk, Andy! Škoda, že už pracujete pro 
jiné firmy v oboru, což by na druhou stranu nebylo 
od věci někde na konci článku napsat. Ne že by to 
bylo nutné, ale uznejte, že kdyby na konci bylo pro-
sté sdělení, že autor pracuje jako konstruktér pro 
firmu Aires a je také tvůrcem předlohy pro model 
P-51B od firmy Kovozávody Prostějov z Prahy-Ří-
čan, dostal by celý text úplně jiné grády. Chápu, 
že u nás v Česku se stále některé jinde jasné věci 
neprosadily. Stále se kouří v hospodách, a neplatí 
ani jinak poměrně prosté pravidlo, že když si někdo 
udělá z koníčka profesi, zůstává profesionálem i po 
pracovní době a nemůže se tvářit jako nezaujatý 
uživatel, neřku-li hodnotitel práce jiných firem. Přes-
to si myslím, že právě nezaujatý uživatel by měl 
být velmi ostražitý a ptát se, kdo je kdo. Co se pak 
redaktorů modelářských časopisů a administrátorů 
internetových diskusních fór týče, považoval bych 
za vhodné, aby jednoznačně identifikovali autory 
recenzí  a přispěvatele do diskusí. Zajisté by to 
přispělo k dosažení žádoucího stavu, v němž by si 
editoři drželi patřičný odstup od výrobců, obchod-
níků a jejich zaměstnanců, a dokázali od sebe jed-
noznačně odseparovat dva naprosto odlišné žánry, 
reklamu a recenzi. To, jak můžeme vidět kupříkla-
du na Modelwebu, zatím není zdaleka samozřej-
mostí, a míchání těchto žánrů dohromady tak, jak  

to předvádí pan Kresta, škodí jak editorům, 
tak výrobcům, a dle mého přesvědčení i ce-
lému našemu oboru. Pokud by měl někdo  
s tímto mým názorem problém, jsem k dis-
pozici k diskusi na toto téma v tématech 
věnovaných naší firmě na Modelfóru i na 
diskusním fóru IPMS Nymburk. 
V dnešním INFU  vám především předsta-
vujeme novinky na listopad 2015. Máme 
připravenou zajímavou sestavu novinek,  
z nichž bych především upozornil na lep-
tané a Brasinové sady na nové Mosquito 
Mk.VI v měřítku 1/32 od Tamiyi, včetně 
masky. Další sady na tento model bu-
dou následovat v dalších měsícíc. Po-
dobné je to se sadami na další novin-
ku od Tamiyi, Panthera Ausf.D v 1/35.  
I pro tento model chystáme další sady, v tomto pří-
padě další typy Zimmeritu. Leptané sady Zimmeritu 
pro různé modely německých tanků mají zajímavou 
historii, v poslední době se velmi dobře prodávají  
i starší sady, konkurence v podobě odlévaného Zi-
mmeritu zdá se býti zapomenuta, proto jsme my-
šlenku leptaného Zimmeritu oprášili a vracíme ho 
zpět do hry. Za zajímavou položku považuji i sadu 
pro německý protiletadlový kanón Flak 40 12,8cm, 
k němuž mám, přiznávám, jistý osobní vztah. Za 
druhé světové války bylo v okolí našeho města 
těchto kanónů jako buchet, v Mostě bylo velitelství 
Fakdivision Brüx, která bránila místní továrnu na 
výrobu syntetického benzinu STW v Záluží u Mos-
tu. Nedávno byla v Mosteckém oblastním muzeu 
otevřena výstava věnovaná protivzdušné obraně 
Mostu a STW. Archeologický tým zdejšího muzea 
již nějakou dobu pracuje na lokalitě u Mariánských 
Radčic, kde odkrývá rozsáhlý komplex palebných 
postavení těchto těžkých Flaků. A shodou okolnos-
tí jsem byl před dvěma týdny z rodinných důvodů 
zavát do Vídně, což jsem využil k návštěvě jednoho  
z místních zachovalých Flakturmů, o čemž si můžete 
o kus dál přečíst krátký článeček. Vaší pozornos-
ti doporučuji také Brassinovou sadu 632069 Fw 
190F propeller pro Fw 190F 1/32 od Revellu. Je 
to naše první odlévaná vrtule, zajímavě techniky 
řešená, dodávaná s kompletní instalací vrtule, vr-
tulového kužele a ventilátoru motoru BMW 801. 
Sada 648234 F-104 Pylons je určena především 
pro naše limitky F-104, dodává chybějící pylo-
ny pro podvěšenou výzbroj tohoto letadla. Mezi 
Brassinovými sadami najdete i kola pro F-86F  
v 1/48, což je pro změnu předzvěst prosincové li-
mitky F-86F-30. Velmi pěkná a snad alespoň čes-
kými zákazníky očekávaná je sada 672077 UTI 
MiG-15 Cockpit, určená pro náš vlastní model UTI 
MiG-15 1/72. Ten v listopadu vydáváme v řadě 
Weekend, čímž se dostáváme k modelům. Kromě 
právě zmíněného Weekendu vydáváme dva Pro-

fipacky, novou Avii B-534 IV.série v 1/72 a starší 
re-edici DH-2 v 1/48. V sérii Limited Edition vydá-
váme Gladiátora v měřítku 1/48, výlisky dodala 
firma Roden. Tato položka představuje poměrně 
významnou změnu v naší vydávací politice, kdy jed-
na položka zahrnuje všechny vývojové verze typu  
v jednom balení. Zároveň jí vydáváme v počtu 3000 
kusů, a předpokládáme, že zůstane v sortimentu 
delší dobu. Toto vydávací schéma neuplatníme pro 
všechny typy, kupříkladu u F-4 Phantom Ii zůsta-
neme u stávajícího vydávacího schématu, v němž 
vydáváme několik různých verzí hlavního typu, ale 
pro některé typy vydávací schéma zjednodušíme, 
přičemž se to nebude týkat jen přebalovaných mo-
delů, ale i modelů z naší vlastní produkce. 
Dvě ze tří nejvýznamnějších podzimních Eduardích 
akcí máme za sebou, čeká nás ještě Novemberfest 
28. listopadu. Letos budeme vyrábět Focke-Wulfa, 
tak se těšte! Fokouš je náš podzimní hit, takže co 
jiného byste taky čekali, že. V době konání Novem-
berfestu už bude pro návštěvníky akce k dostání   
i Royal Class Fw 190A-8. S Novemberfestem nám 
bohužel opět koliduje Bratislavská lyra, pardon, 
zima. Letos se ovšem vypneme k neobvyklému 
výkonu, vytvoříme malý detašovaný prodejní tým  
a budeme i s Royal Classem rovněž na Bratislavské 
zimě. Ve stejnou dobu poběží i Black Friday, tak-
že to bude pěkně výživný víkend. V listopadu také 
slavíme výročí založení BFC, a letos poprvé jedeme 
s celým naším cirkusem do Telfordu. A zatímco toto 
čtete, běží Edovín, který si zajisté naplno užíváte. 
Tak vám nevím, snad nebudu příští úvodník začínat 
slovy všeho moc škodí…buď kit! Jo, ještě ne. Ještě 
indicie ke vstupenkovému modelu. Bude mít tři kola. 
Tak buď kit! 

Vladimír Šulc
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BFC

Netrvalo to ani tak dlouho, rok se sešel s rokem 
a nadešel čas 2. ročníku pohodového závodu  
v eXtrémním modelaření  inspirovaný legendár-
ním automobilovým závodem 24 Heures du Mans 
a probíhající pod záštitou Bunny Fighter Clubu  
a za maximální podpory firmy Eduard. Po úspěchu 
1. ročníku mě ani nepřekvapilo, že tento ročník byl 
„vyprodán“ již několik minut po spuštění registrace. 
Zájem byl dokonce tak veliký, že jsme nakonec po-
čet startujících rozšířili na devět. Oproti loňskému 
ročníku jsem mírně upravil pravidla tak, aby reflek-
tovala zkušenosti z loňského roku. Jednalo se pou-
ze o kosmetické úpravy tak, aby vše bylo pokud 
možno dokonalé. Rozšířil jsem elektronický ovládací 
systém a doplnil další vychytávky.

BUBLAVA, říjen 16-18, 2015
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BFC
První týmy začaly na Bublavu najíždět již v brz-
kých pátečních odpoledních hodinách. Celkem bylo 
přihlášeno a dojelo devět týmů včetně obhájce loň-
ského prvenství, týmu Nothing Box. Složení jednotli-
vých týmů bylo následující:
1. Nothing Box (Jan Hanzlíček, Martin Vochoc, Vla-
dimír Šuma, Bohumír Bílek),
2. Dlouhohrající Děcka (David Lengyel, Marina KIM, 
Viktor Mullin, Vojtěch Starý),
3. Carrot Eaters (Martin Sýkora, Václav Sluníčko, 
Veronika Zvonková, Tomáš Medula),
4. Hell’s Snails (Petr Pastera, Michal Sudek, Petr Va-
cek, Filip Tomči),
5. Pilsen Indians (Petr Chmelík, Tomáš Hrabačka, 
Vladimír Černý, Josef Jetmar),
6. Banda Veselých Patlalů (Petr Němec, Martin Ně-
mec, Michael Kaplan, Jakub Kaplan),
7. TNV (Zdeněk Bříza, Daniel Marek, Václav Kuče-
ra, Jan Knetl),
8. Modeláři z Polabí (Jan Novotný, Jakub Na-
demlejnský, Martin Nademlejnský, Petr Březina)
9. Č-M modelářská squadra (Oldřich Homola, Ja-
roslav Staněk, Jiří Klimek, David Čech).

Páteční večer byl až na počasí velmi podobný jako 
loni. Začal pohodovou grilovačkou se spoustou 
legrace, při které ale bylo stále cítit všudypřítom-
né mírné napětí. Závodníci mohli v rámci Bublav-
ské tipovačky sázet na to, jaký stroj budou stavět. 
Výherce se mohl těšit na štangli uheráku. Přesně  
ve 22.00 proběhl závěrečný briefing. Na něm byl 
formou historické televizní hry odtajněn závod-
ní stroj – MiG-21PF ze stavebnice „Stříbrné šípy“  
a následně vyhlášen vítěz Bublavské tipovačky. 
Přes malý počet úspěšných tipů (celkem pouze čtyři) 
muselo o vítězi opět rozhodnout klání kámen-nůž-
ky-papír. Vítězem se stal tým Česko – Moravská 
Modelářská Squadra. Poté si hlavní inženýři vylo-
sovali kamufláž, kterou budou stavět, nebo přesněji 
obálku s mapkou „kešky“, kterou museli v rámci tě-
locvičné části najít následující den ráno v okolním te-
rénu a která obsahovala informace o dané kamuf-
láži. Po ukončení briefingu se ještě dlouho do noci 
debatovalo a jednotlivé týmy sestavovaly taktiku  
na sobotní závod.
V sobotu ráno jsme se přes příznivou předpověď 
počasí probudili do pošmourného, mlhavého pod-
zimního rána. To nám ale nezabránilo, abychom 
přesně dle plánovaného času závod odstartovali 
přesně s úderem osmé hodiny ranní. Od tohoto oka-
mžiku se ze závodiště ozýval hlavně bzukot frézek, 
sykot vzduchu z kompresorů a občas i tlumené kle-
ní, když odlétl nějaký drobný díl. Druhá část zá-
vodních týmů po ránu absolvovala fyzicky celkem 
náročný výšlap po okolních kopcích a mírně navlhla 
při hledání kešky s informacemi o kamufláži. 
Po celou dobu závodu vládla dobrá nálada, kte-
rou dokonale podporoval podpůrný tým starající se  
o dostatečný přísun kvalitních a chutných živin pro 
závodníky. V průběhu dopoledne musel ze závo-

du odstoupit tým Dlouhohrající děcka, jemuž kvůli 
zpoždění letu nedorazila zahraniční část členů.  
S blížícím se ránem se začala u závodníků pro-
jevovat únava, ale přesto na konci závodu stálo  
v prostoru Parc Fermé devět hotových strojů. Torzo 
týmu Dlouhohrajících děcek se totiž dohodlo dokon-
čit mimo soutěž celý závod. Díky heroickému výkonu 
se jim to podařilo, za což jim patří velký obdiv. 
Po skončení závodu zavládl v areálu opět čilý 
ruch. Komise rozhodčích pečlivě hodnotila závodní 
stroje, závodníci vyklízeli pokoje a závodní boxy,  
v kuchyni se připravoval slavnostní závěrečný oběd 
a support tým postupně připravoval závodiště  
na vyhlášení výsledků. Bodování bylo tentokrát 
značně obtížné, protože kvalita strojů byla na velmi 
vysoké úrovni. Stroje na 2. a 3. místě dokonce obdr-
žely stejné bodové ohodnocení a o výsledném po-
řadí tak rozhodl fakt, že tým Nothing Box dokončil 
svůj stroj dříve, ještě před vypršením času závodu. 
Vyhlášení výsledků se pak ujal ředitel firmy Eduard 
pan Vladimír Šulc, který s námi strávil celý víkend. 
Vítězné týmy obdržely ceny v podobě exkluzivních 
elektrod používaných při výrobě forem na modely, 
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BFC

Výsledky:

ly, ale za předvedený výkon byli odměněni všichni 
účastníci. Zakončením celé akce byl nedělní oběd 
a poté už následovalo jen loučení a cesty domů. 
Na místě zůstalo jen tvrdé jádro kaznějovského a 
chodovského klubu, které mi do pozdního odpole-
dne pomáhalo uvést areál do původního stavu tak, 
abychom se na Bublavu mohli příští rok opět vrátit. 

Za rok nashle!

Luboš Kuna

Kamufláž
trupové číslo letounu 

(rok služby)
Body

1. Modeláři z Polabí 0301 (1971) 90,50
2. Nothing Box 1304 (1989) 83,50
3. Česko-Moravská modelářská squadra 0302 (1986) 83,50
4. Hell’s Snails 1215 (1968) 72,50
5. Carrot Eaters 1214 (1971) 70,50
6. Banda Veselých Patlalů 1311 (1988) 69,50
7. Pilsen Indians 1212 (1988) 63,50
8. TNV 1214 (1969) 63,00
9. Dlouhohrající Děcka 1303 (1968) DNF
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NÁŠ TIP

Jednou z listopadových novinek je leptaná 
sada WWII German 12.8cm FlaK 40 Zwi-
lling pro model od Takomu. Těžké protile-
tadlové dělo Flakzwilling 40 tvořilo hlavní 
výzbroj flakových věží – Flakturmů. Těchto 
monumentálních staveb vzniklo v Německu 
za druhé světové války osm, tři v Berlíně, 
dvě v Hamburku a tři ve Vídni. Komplex 
Flakturmu byl vždy tvořen dvěma věžemi, 
palebnou věží (Gefechtsturm, Geschützturm, 
G-Turm) a řídící věží (Leitturm, L-Turm), tak-
že věží bylo celkem šestnáct.
Do dnešních dnů se zachovaly dvě věže v 
Hamburku, částečně jedna věž v Humbol-
theimu v Berlíně a všechny tři komplexy ve 
Vídni. V Arenbergparku stojí komplex 2. 
generace (Flakturm VIII), v Augarten kom-
plex 3. generace (Flakturm VII). 
Nejzajímavější, pravděpodobně nejzacho-
valejší a dodnes aktivně užívané jsou dvě 
věže Flakturmu V, stojící po obou stranách 
slavné Mariahilfer Strasse. Uvnitř bloku 
Stiftskaserne, což je velký kasárenský ob-
jekt na Mariahilfer Strasse, sám o sobě his-
toricky více než zajímavý, stojí G-Turm 3. 
generace, používaný rakouskou armádou 
jako datová ústředna. V objektu je také 
protiletecký kryt pro potřeby nejvyšších 
ústavních činitelů Rakouské republiky. Věž 
vypadá na první pohled jako válec, nic-
méně je to 55 metrů vysoký šestnáctihran o 
průměru 43 metrů. Na střeše byly umístěny 
čtyři Flakzwillingy ráže 12,8 cm, na balkón-
cích po obvodu, zvaných vlaštovčí hnízda, 
bylo umístěno osm 20mm čtyřčat Flakvier-
ling 38. Baterie 12,8 cm Flaků dokázala v 
optimálních podmínkách vypálit 48 ran za 
minutu.
Zhruba 500 metrů jihozápadně od  G-Tur-
mu, na druhé straně Mariahilfer Strasse, 
stojí v Esterházyparku L-Turm, desetipa-
trový, 47 metrů vysoký kvádr o půdorysu 
31x15 metrů. Na úrovni devátého patra 
je platforma se čtyřmi vlaštovčími hnízdy 
pro 20 mm Flakvierling 38, na střeše byl 
umístěn radar FuMG 65 Würzburg-Riese a 
šestimetrový optický zaměřovač. V L-Turmu 
v Esterházyparku je dnes hezké a oblíbené 
akvárium (vystál jsem si asi půlhodinovou 

Flakturmy ve Vídni

 L-Turm v Esterházyparku je naopak snadno přístupný. Můžete navštívit Flakturmmuzeum v 10.patře, to má ale velmi omezené 
návštěvní hodiny. Lepší je koupit si lístek do akvária, restaurace na střeše je ostatně přístupná přes akvárium.  

Pohled na G-Turm ve Stiftskaserne ze střechy L-Turmu v Esterházyparku. Tento pohled naprosto jasně vysvětluje smysl Flakturmu. 

Vladimír Šulc
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NÁŠ TIP

G-Turm v areálu Stiftskaserne. Do dvora není snadné proniknout, ale jde to. Na věž je i pěkný 
výhled z oken některých kaváren. Z ulice věž vidět není. 

Na fotografii pořízené krátce po válce (1946/1947) je na střeše stále  
radar Würzburg-Riese. 

Vlaštovčí hnízdo pro 20 mm Flakvierling 38. V pozadí G-Turm čnící nad Vídeňské střechy. 
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NÁŠ TIP
frontu na lístky), na střeše je místo radaru moderní nástavba s 
příjemnou kavárnou uvnitř a skvělým výhledem na Vídeň na ocho-
zu. Přístupný je i ochoz s vlaštovčími hnízdy v devátém patře. Na 
schodišti mezi 9. a 10. patrem je fotografická expozice historie 
Flakturmu V, v 10. patře je malé muzeum věnované vídeňským 
Flakturmům.
Pokud vás někdy osud zavane do Vídně, neváhejte a zajděte si 
na kávu do Flakturmu v Esterházyparku. Dnes se jmenuje Haus des 
Meeres. Dostanete se tam například linkou metra U3, vystupte 
na Neubaugasse, Stiftskaserne jsou hned vedle stanice metra, do 
Esterházy parku je to také kousek, asi tak 350 metrů. Jo, abych 
nezapomněl, v té kavárně mají i vynikající dorty! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flak_tower

Na shodišti mezi ochozem a střechou je malá fotografická expozice o historii Flakturmu V. 

128mm FlaK 40 Zwilling

WWII German 12.8cm FlaK 40 Zwilling  1/35 fotolept (Takom) 36329

Akvárium ve Flakturmu není špatný nápad, lepší, než věž zbořit jako pozůstatek nacistické éry. 
Opice se nemají krmit ani hladit, koušou, jak se o tom přesvědčila i Katka, jinak úspěšná kon-
struktérka Brassinů. Brassiny ani Katčiny konstruktérské zkušenosti je nezajímaly, chtěly jen jídlo.  

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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MODELY 11/2015

1/72,  Kat. č. 7433

UTI MiG-15

  - 2 markingy
  - obtisky Eduard

DOPORUČUJEME:
7055-LEPT  UTI MiG-15 PE-set  (fotolept)

72607  UTI MiG-15 landing flaps (fotolept)

72608  UTI MiG-15 exterior (fotolept)

672068 MiG-15 fuel tanks 300l (Brassin)

672077 UTI MiG-15 cockpit (Brassin)

CX427  UTI MiG-15 (Maska)

UTI MiG-15, Iraqi Air Force, 1980s

UTI MiG-15, c/n 612739, Flown by Yuri Gagarin /  
Vladimir Seryogin, Space Training Centre, Chkalovskiy Airfield,  
Soviet Union, March 27, 1968

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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MODELY 11/2015
1/48,  Kat. č. 8094DH-2 - fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Eduard

KOUPIT na E-shopu Eduard 

No. 5967, Robert H. M. S. Saundby, 
No. 24 Squadron RFC, ‚A‘ flight, 
France, July 1916

No. 5998, Capt. John Oliver Andrews, 
No. 24 Squadron, RFC, France, 1916

No. 6011, No. 24 Squadron RFC, 1916No. 7851, No. 32 Squadron RFC,  
Flight C, France, 1916
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1/72,  Kat. č. 70102

Avia B.534 IV. serie

- barevné fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Eduard

MODELY 11/2015

DOPORUČUJEME:
72602 Avia B.534 wires & stretchers (fotolept)

672066 B.534 wheels & spats (Brassin)

672069 B.534 bombs & racks (Brassin)

KOUPIT na E-shopu Eduard 

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

Avia B.534 4. série, Slovenské národní povstání,  
Kombinovaná letka 1944

Avia B.534 4. série, 6. stíhací letka (Jato),  
letiště Karlovo, 1941 - 1942

Avia B.534 4. série version, Četnická letecká hlídka,  
České Budějovice, Československo,  duben - září 1938

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

Avia B.534 4. série, Slovenské vzdušné zbraně, 1944
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MODELY 11/2015

DOPORUČUJEME:1/48,  Kat. č. 1145
- plastové díly - Roden 
- barevné fotoleptané díly
- krycí maska 
- obtisky Cartograf

48862 Gladiator upgrade set (fotolept)
Gladiator

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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Gladiator Mk. I K7985, 73. squadrona,  
základna Church Fenton, Anglie, září 1937

Gladiator Mk. I, K7974, 87. squadrona, 
základna Shoreham, Anglie 1938

Gladiator Mk.I, 123. stíhací letka,  
základna Spilve, Lotyšsko 1938

Gloster Gladiator Mk.I (J8), 278, 
Flygflottilj 19, Finsko, březen 1940

Sea Gladiator Mk.II, N5517, 813. squadrona 
NAS, HMS Eagle, červenec 1940

Gladiator Mk.I, 1er Escadrille du 1er Groupe  
du 2éme Regiment Aéronautique, Schaffen, 
Belgie 1939

Gladiator  Mk.II, N2308, 615. squadrona 
„County of Surrey“, základna Merville, Francie 
1939

Gladiator Mk.II, L9044, 3. squadrona RAAF, 
základna Maruba, Libye 1941

MODELY 11/2015

Gladiator
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Avia B.534 IV. Serie 1/72

OVERTREES
cat.no. 7104x

cat.no. 8094x

DH-2 1/48

OVERTREES

OVERLEPT 
1/72,  Kat. č. 70102-LEPT

OVERLEPT 
1/48,  Kat. č. 8094

OVERTREES 7104X

OVERTREES 8094X

POUZE 1.-30. 11. 2015
KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

OVERTREES 11/2015

eduard18 INFO Eduard - listopad 2015

http://www.eduard.com/store/novinky-listopad-2015/
http://www.eduard.com/store/novinky-listopad-2015/
http://www.eduard.com/store/novinky-listopad-2015/
http://www.eduard.com/store/novinky-listopad-2015/


11/2015

632069
Fw 190F-8 propeller

1/32  Revell

Brassin sada - vrtule pro Fw 190F-8 
v 1/32 od Revellu.

Sada obsahuje:
- resin: 7 dílů
- krycí maska: ne
- obtisk: ne
- lept: ano

632065 
Mosquito Mk. VI wheels 
1/32 Tamiya

Brassin sada – kola podvozku pro 
Mosquito Mk.VI v 1/32 od Tamiyi.
 
Sada obsahuje:
- resin: 7 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ano

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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BRASSIN 11/2015

648220
GBU-49 
1/48

Brassin sada - 2 kusy bomb  
GBU-49 v 1/48.

Sada obsahuje:
- resin: 14 dílů
- obtisk: ano
- lept: ne

632066
Mosquito Mk. VI exhaust stacks         
1/32  Tamiya

648225
Mk. 81 bombs w/airbrake 

1/48 

Brassin sada - výfuky pro Mosquito 
Mk.VI v 1/32 od Tamiyi.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ne
- lept: ne
- krycí maska: ne

Brassin sada - 6 kusů brzděných 
bomb Mk.81 v 1/48.

Sada obsahuje:
- resin: 36 dílů
- obtisk: ano
- lept: ne
- maska: ne

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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BRASSIN 11/2015

648234
F-104 pylons 
1/48

Brassin sada - pylonů pro F-104 
(celkem 8 kusů) v 1/48. 
 
Sada obsahuje:
- resin: 25 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

648232
TER
1/48 

648235
F-86F wheels

1/48 Hasegawa

Brassin sada - podvozková kola 
pro F-86F v 1/48 od Eduardu / 
Hasegawy. Příďové kolo ve dvou 
provedeních.
 
Sada obsahuje:
- resin: 8 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne 
- krycí maska: ano

Brassin sada - 5 kusů závěsníků  
TER v 1/48.
 
Sada obsahuje:
- resin: 35 dílů
- obtisk: ano
- lept: ne
- krycí maska: ne

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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E-BUNNYHO DOUPĚ

BRASSIN 11/2015
672056 
AIM-4G
1/72

672077 
UTI MiG-15 cockpit 
1/72 Eduard

Brassin sada - 4 kusy AIM-4G 
raket v 1/72.

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

Brassin kokpit pro UTI MiG-15 v 
1/72 od Eduardu.

Sada obsahuje:
- resin: 12 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- krycí maska: ne

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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BRASSIN 11/2015

SIN64820
SPITFIRE Mk. XVI  ESSENTIAL         

1/48  Eduard

BIG SIN kolekce obsahující 3 samostatné Brassin sady a 2 
leptané sady pro Spitfire Mk.XVI  v 1/48 od Eduardu.

- výfuky fishtail,
- kokpit,
- kola třípaprsková,
- FABRIC upínací pásy RAF WWII,
- obecná sada - interiér a exteriér.

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

KOUPIT na E-shopu Eduard 

eduard 23INFO Eduard - listopad 2015

http://www.eduard.com/store/novinky-listopad-2015/


SELECTED 10/15
11/2015 VÝBĚR MĚSÍCEFOTOLEPTY A MASKY

HMS Queen Elizabeth 1943 pt 3 - superstructure  1/350  Trumpeter  (53147)

HMS Queen Elizabeth 1943 pt 4 - cranes & lifeboats  1/350  Trumpeter  (53148)
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PE-SETS AND MASKS 10/15 FOTOLEPTY A MASKY 11/2015

WWII German 12.8cm FlaK 40 Zwilling  1/35  Takom  (36329)
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FOTOLEPTY A MASKY  11/2015

Panther Ausf. D  1/35  Tamiya  (36327)

Mosquito Mk.VI exterior  1/32  Tamiya  (32379)
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Mosquito Mk.VI interior 1/32  Tamiya  (32849)

Ju 87G-2 seatbelts  1/32  Trumpeter  (32848)

FOTOLEPTY A MASKY  11/2015
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FOTOLEPTY A MASKY  11/2015

Do 17Z-10 1/48 ICM  (EX482) 
Krycí maska

Do 17Z-10 exterior 1/48  ICM  (48860)
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FOTOLEPTY A MASKY  11/2015

Do 17Z-10 landing flaps  1/48  ICM  (48861)

Do 17Z-10 interior 1/48  ICM (49738)
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BIG3355  MOSQUITO Mk.IV  1/32  HK Models

BIG3356  Fw 190F-8 PART II.  1/32  Revell

BIG49136  A-10C  1/48  Italeri

BIG72101  F-4J  1/72  Academy

BIG72102  He 111P-2  1/72  Airfix

BIG72103  C-54  1/72  Revell

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

32374 Fw 190F-8 armament  (BIG3356)

72609 He 111P-2 exterior  (BIG72102)

72605  C-54 exterior  (BIG72103)

BIG3356  FW 190F-8 PART II.  1/32  REVELL

32373 - Fw 190F-8 wheel bay
32374 - Fw 190F-8 armament
32375 - Fw 190F-8 engine

32840 - Mosquito Mk.IV interior S.A.
32841 - Mosquito Mk.IV seatbelts
32376 - Mosquito Mk.IV bomb bay
32377 - Mosquito Mk.IV exterior/engines
JX182 - Mosquito Mk.IV

BIG3355  MOSQUITO Mk.IV  1/32  HKM

BIG72101  F-4J  1/72  ACADEMY

72604 - F-4J air brakes
73528 - F-4J  S.A.
CX417 - F-4J  1/72
73008 - Remove Before Flight

BIG49136  A-10C  1/48 ITALERI

48854 A-10C exterior
49728 A-10C interior S.A.
EX477 A-10C  1/48
49009 Remove Before Flight

BIG72103  C-54  1/72  REVELL

72605 - C-54 exterior
73529 - C-54 interior S.A.
CX418 - C-54

72609 - He 111P-2 exterior
72610 - He 111P-2 bomb bay
73532 - He 111P-2 interior S.A.
CX419 - He 111P-2  

BIG72102  He 111P-2  1/72  AIRFIX
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MODELY
1145    Gladiator      1/48  Limited Edition 
8094    DH-2       1/48  ProfiPACK  
70102  Avia B.534 IV.série      1/72    ProfiPACK  
7433    UTI MiG-15     1/72   Weekend  

FOTOLEPTY                             
53147   HMS Queen Elizabeth 1943 pt 3 - superstructure   1/350 Trumpeter
53148   HMS Queen Elizabeth 1943 pt 4 - cranes & lifeboats 1/350 Trumpeter
36327   Panther Ausf. D  1/35 Tamiya
36328   Panther Ausf. D Zimmerit Horizontal  1/35 Tamiya
36329   WWII German 12.8cm FlaK 40 Zwilling  1/35 Takom
32379   Mosquito Mk.VI exterior  1/32 Tamiya
32380   OV-10A/C exterior  1/32 KittyHawk
32848   Ju 87G-2 seatbelts  1/32 Trumpeter
32849   Mosquito Mk.VI interior  1/32 Tamiya
32850   OV-10A/C  1/32 KittyHawk
32851   OV-10A/C seatbelts  1/32 KittyHawk
48860   Do 17Z-10 exterior  1/48 ICM
48861   Do 17Z-10 landing flaps  1/48 ICM
48862   Gladiator upgrade set  1/48 Eduard
49738   Do 17Z-10 interior  1/48 ICM
49739   Bristol F.2B Fighter  1/48 Revell
72614   Stirling Mk.I bomb bay  1/72 Italeri
72615   Stirling Mk.I exterior  1/72 Italeri
73535   Stirling Mk.I   1/72 Italeri

ZOOMY 
33151   Mosquito Mk.VI interior  1/32 Tamiya
33152   OV-10A/C interior  1/32 KittyHawk
FE738   Do 17Z-10 interior  1/48 ICM
SS535   Stirling Mk.I   1/72 Italeri
SS537   UTI MIG-15 Weekend  1/72 Eduard

MASKY
JX184   Mosquito Mk.VI  1/32  1/32 Tamiya
JX185   OV-10A/C  1/32  1/32 KittyHawk
CX427   UTI MiG-15  1/72  1/72 Eduard
CX428   Stirling Mk.I  1/72  1/72 Italeri
EX482   Do 17Z-10  1/48  1/48 ICM
BIGED
BIG3355   MOSQUITO Mk.IV  1/32  1/32 HK Models
BIG3356   Fw 190F-8 PART II.  1/32  1/32 Revell
BIG49136   A-10C  1/48  1/48 Italeri
BIG72101   F-4J  1/72  1/72 Academy
BIG72102   He 111P-2  1/72  1/72 Airfix
BIG72103   C-54  1/72  1/72 Revell

BRASSIN
632065  Mosquito Mk.VI wheels  1/32 Tamiya
632066  Mosquito Mk.VI exhaust stacks  1/32 Tamiya
632069  Fw 190F-8 propeller  1/32 Revell
648220  GBU-49  1/48 
648225  Mk.81 bombs w/airbrake   1/48 
648232  TER   1/48 
648234  F-104 pylons  1/48 
648235  F-86F wheels  1/48 Hasegawa
672056  AIM-4G  1/72 
672077  UTI MiG-15 cockpit  1/72 Eduard 

BIGSIN 
SIN64820 SPITFIRE Mk.XVI ESSENTIAL  1/48 Eduard

OVERTREES 
7104X Avia B.534 IV. série  1/72 Eduard
8094X DH-2  1/48 Eduard

OVERLEPT 
70102-LEPT Avia B.534 IV. série  1/72 Eduard
8094 DH-2  1/48 Eduard

Listopad 2015

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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ČERNÝ PÁTEK A JAGDGECHSWADER 5
(pokračování)Jan Bobek 

www.czechflyingrabbit.blogspot.cz 

Wing Commander Colin George Milson DFC + Bar, velitel No. 455 Squadrony 
RAAF, před bojem zoceleným Beaufighterem „S for Sugar“, nejstarším strojem peruti 
v listopadu 1944. Tato mašina se třikrát vrátila z bojové akce jen s jedním funkčním 
motorem a ve dvou případech za jeho řízením seděl Milson.  
(Foto: Australian War Memorial).

Poškozený Bristol Beaufighter TF Mk.X, NE831 ‚PL-O‘, ze No. 144 Squadron RAF, na VPD základny Dallachy po návratu z 
bojového letu 9. února 1945, Flight Sergeant S Butler (pilot) a Flight Sergeant Nicholls (navigátor) v NE831 byli poslední kdo na 
plavidla zaútočili. Inkasovali zásahy z torpédoborce Z 33 a poté od dotírajícího Focke Wulfu Fw 190. Po divokém manévrovém 
boji dokázal Butler uniknout nad Severní moře a úspěšně zvládl přistání na břicho v Dallachy. (Foto IWM CH 17875)

V prvním dílu článku, který je zaměřen na tra-
gické letecké střetnutí, k němuž došlo v únoru 
1945 nad Norskem, jsem vysvětlil v jaké situ-
aci byla Jagdgeschwader  5 na počátku roku 
1945. Svůj zenit již měla za sebou a navíc če-
lila zkušenému a dobře vyzbrojenému nepří-
teli - RAF. Její střety s nepřítelem přilétajícím 
ze západu sice nebyly na denním pořádku, 
ale často nedávaly mnoho šancí na přežití. 
Primárním cílem RAF v Norsku byla námořní 
doprava strategických surovin. Na přelomu 
let 1944 a 1945 nasazovalo Costal Com-
mand RAF proti norským cílům Beaufightery a 
Mosquita patřícím k Strike Wingům operují-
cích ze skotských základen Banff a Dallachy. 
Němci se snažili námořní dopravu provádět v 
noci, aby omezili riziko útoků spojeneckých le-
tadel a ponorek a přes den ukrývali plavidla 
v proslulých norských fjordech. Strike Wingy 
tedy útočily za značně specifických podmínek 

s hodně omezeným manévro-
vacím prostorem. Proto byly je-
jich výzbrojí především 20mm 
kanony a 25lb nebo 60lb ra-
kety, nikoli torpéda. Němci ne-
ustále zlepšovali jak protiletec-
kou obranu ve fjordech, tak i 
činnost doprovodných plavidel. 
Prioritou Royal Navy, pod jejíž 
velení Coastal Command spa-
dalo, byla především nepřá-
telská vojenská plavidla. Když 
se naskytla příležitost zaútočit 
na německou válečnou loď za 
bílého dne, byla připravena 
Royal Navy po této kořisti jít i 
když se mohla nacházet v těž-
ko dostupném lokalitě! 
Právě taková příležitost se na-
skytla v pátek 9. února 1945. 

Při ranním průzkumu dvě osádky novozéland-
ských Beaufighterů z 489 Sq. postupně našly 
jednu nákladní loď ve Sogne fjordu, ve Førde 

fjordu zpozorovaly jeden torpédoborec tří-
dy Narvik o výtlaku přibližně 2300 t, dále 
minolovku a dvě flakové lodi. Dál na sever, 
v Nord Gulenu kotvilo pět nákladních lodí, z 
toho největší měla odhadem výtlak 5000 t a 
u Bremangeru doprovázely jednu minolov-
ku dvě flakové lodi. Novozélandské osádky 
výsledek průzkumu ohlásily rádiem zamířily 
zpět na základnu Dallachy.
Na ní již byl v pohotovosti Strike Wing slo-
žený z jedenácti australských Beaufighterů 
TF Mk.X z 455. Sq., jedenácti kanadských 
Beaufighterů TF Mk.X z 404. Sq., devíti strojů 
britské 144. Sq a jeden Beaufighter TF Mk.X 
z 489. Sq. Tuto impozantní sílu doprovázely 
dva záchranné Warwicky z 279. Sq. a de-
set stíhacích Mustangů IIIA z 65. Sq. RAF (dva 
se později vrátily kvůli poruše motoru jedno-
ho z nich). Pro takto připravený Strike Wing 
bylo nezbytné vybrat adekvátní cíl. Skupina 
nákladních lodí sice představovala logickou 
volbu, ale torpédoborec ve Førde fjordu byl 
příliš lákavý. A tak do nebezpečné akce Royal 
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Příslušníci  12. Staffel Uffz. Dolge, Uffz. Bartsch a Uffz. Birk se vyhřívají na jarním slunci před „modrou 18“.  
(Foto via Kjetil Åkra)

Beaufightery TF Mk.X (vpředu NV427 ‚EO-L‘ sestřelený flakem 8. března 1945) z 404. Sq. RCAF v letu nad skotským pobře-
žím. Andrew Hendrie byl svědkem návratu osádek z tragické mise 9. února. “Vypadali jako hejno raněných kachen, spousta 
z nich při přistání sebou plácla na zem. Scéna jak z hollywoodského filmu, až na to, že byla skutečná. Později jsem v jídelně 
viděl několik osádek Beaufighterů s oblečením na cáry ... v jídelně jsem v tu chvíli slyšel jak rádio hraje Elgarovu skladbu 
‘Chanson de Matin’, díky které si na ´Černý pátek´ 404. peruti vždy vzpomenu’. (Foto IWM CH 17873)

Uffz. Heinz Orlowski z 9./JG 5 během 9. února dosáhl 
dvou vítězství, Sám byl však sestřelen Mustangem a jen 
zázrakem přežil seskok v malé výšce. Celkem měl na kontě 
tři vítězství. (Foto via Kjetil Åkra)

Ztráta zkušeného a vždy usměvavého Rudi Linze byla pro 
JG 5 těžkou ranou. Je pohřben daleko od rodného Ilmenau, 
na německém vojenském hřbitovu v norském Bergen-Solhei-
mu.

Navy své letecké kolegy poslala. Velení Stri-
ke Wingu úder naplánovalo s maximálním dů-
razem na omezení rizik při útoku. Wing vedl 
osobně pětadvacetiletý Australan Wing Com-
mander Colin Milson (DSO a DFC se stužkou), 
který patřil mezi nejzkušenější letce Coastal 
Command.
Na německé straně také probíhaly přípravy. 
Poté, co bylo zřejmé, že spojenecký průzkum 
lodě odhalil, je námořníci přesunuli ve fjordu 
na pozici výhodnější k obraně. Šlo o torpé-
doporec Z 33, dva remorkéry, které ho měly 
odtáhnout do Trondheimu k opravě poškoze-
né hřídele a lodního šroubu a několik menších 
ozbrojených plavidel.
Před útočnou vlnou letěly dvě osádky Beaufi-
ghterů jako „outriders“ s úkolem ověřit přes-
nou polohu cíle těsně před útokem. V úzkém 
fjordu nebylo možné provést obvyklou tak-
tiku Strike Wingu - koordinovaně zaútočit z 
několika směrů. Wing měl tedy v plánu lodě 
napadnout z vnitrozemí a po jednom útoku 
odletět fjordem na západ. To bohužel nevy-
šlo. Outriders nedokázali cíl najít, ale hlavní 
skupina Beaufighterů přilétla nad fjord z jihu 
na správném místě a nebylo těžké lodi zpozo-
rovat. Formace totiž náhodou prolétla přímo 
nad plavidly a dostala se pod silnou palbu 
dělostřelců. Německé lodi byly chytře za-
kotvené za vysokým útesem, který je dobře 
chránil. Bleskový útok byl tedy znemožněn. 
Formace zatočila na východ do vnitrozemí, 
oblétla fjord z jihu a zaútočila tím nejhorším 
možným způsobem - ze západu směrem do 
vnitrozemí. Beaufightery na cíl nalétaly jeden 
za druhým s velmi malým manévrovacím pro-
storem a před odletem se musely se ve fjordu 
otočit o 180 stupňů, nebo vystoupat nad strmé 
útesy! Stroje letěly tak nízko nad hladinou, že 
obsluhy flaků dokonce musely nastavit hlavně 
svých zbraní do deprese. Protiletadlová pal-
ba z lodí i pobřeží byla tak silná, že vrstva 
kouře od výbuchů flaku vypadala, jakoby se 
na ní dalo přistát! Útočící letci měli na hodin-
kách 4 hodiny a 10 minut, do západu slunce 
zbývala necelá hodina. Nad mrazivým fjor-
dem pokrytým ledovými krami se rozpoutalo 
peklo. A jejich situace se měla ještě zhoršit. Již 
o dvacet minut dříve dostalo v Herdle povel 
ke startu devět Focke-Wulfů z 9. Staffel JG 
5 pod vedením Fw. Rudolfa Artnera a trojice 
nebo čtveřice z 12. Staffel vedená osobně Lt. 
Rudolfem Linzem.
Zhruba ve chvíli kdy Milson vedl do útoku prv-
ní vlnu svých osádek, přiletěli k fjordu němečtí 
stíhači. „Vypadli“ z mraků, jejichž spodní hla-
dina ležela asi ve 4000 fítech,  zaskočili tak 
nepřátelský stíhací doprovod a bez ohledu na 
vlastní flak okamžitě zaútočili na dvoumotorá-
ky. Na malém prostoru se do boje pustilo šest 
desítek letadel. Beaufightery, které z útoku 
na plavidla vyšly zatím dobře, čekala těžká 
zkouška.
Linz a Artner ihned sestřelili po jednom Beau-
fighteru, Artner vzápětí přidal ještě jeden, 
jeho číslo Uffz. Heinz Orlowski rovněž. Po jed-
nom vítězství nad dvoumotorákem si připsali 
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ještě Ofw. Birk, Uffz. Eisermann, Uffz. Hellwig 
a Ogfr. Opitz. Pak se ale na scénu dostavily 
Mustangy.
Lt. Koch s Fw 190 A-8 „modrá 9“ z 12./JG 5 
od jednoho Brita inkasoval zásahy do motoru 
ze vzdálenosti cca 800  metrů při letu čumák 
proti čumáku. Vzápětí, zhruba z 600 metrů, 
vystřelil Koch a zapálil Mustangu nejdříve 
levou přídavnou nádrž a pak jej zasáhl do 
trupu a motoru. Sám ale musel seskočit na pa-
dáku, protože jeho Focke-Wulfu začal hořet 
motor. Při předletové přípravě si zapomněl 
nafukovací člun, ale asi půlhodinový pobyt ve 
vodě přežil bez následků díky kvalitní kožené 
kombinéze. Jeho přemožitelem se zřejmě stal 
F/L Foster, který se na základnu vrátil v po-
řádku. Kochův popis boje ale trochu odpovídá 
i hlášení jiného pilota Mustangu, F/O Blacka.
Jeden Mustang byl údajně zničen Rudi Lin-
zem, on sám byl však zabit dalším Mustan-
gem. Jeho Fw 190 A-8 „modrá 4“ dopadl  
u Solheimsstølenu a několik hodin hořel. Po-
dle jiné teorie byl zasažen obrannou palbou  
z Beaufighteru.
Tragicky skončil i Fhj.-Ofw. Leibfried z 9. Sta-
ffel u Gjesnesetu při letu s Fw 190 F-8 „bílá 
12“ (nebo „bílá 22“). Seskočil na padáku ne-
daleko torpédoborce Z-33, ale na protějším 
břehu. Následující noc Němci i Norové viděli, 
jak letec odpaluje světlice a volá tak o pomoc. 
Pak ale podlehl zraněním nebo umrzl a jeho 
tělo bylo nalezeno až v létě 1945.
Namále měl i Orlowski. Poté, co se mu poda-
řilo dosáhnout druhého vítězství (Mustang), byl 
sám zasažen a z hořící stíhačky musel vysko-
čit. V malé výšce se mu nestačil zcela otevřít 
padák. Zachránila jej však závěj, do které 
dopadl, nicméně i tak utrpěl zranění. Při tom 
jak jej gravitace protahovala sněhovou masou 
došlo k výstřelu z jeho signální pistole a díky 
tomu utrpěl lehké popáleniny! Se svou rekon-
struovanou Fw 190 F-8 „bílá 1“, z níž v roce 
1945 seskočil, se znovu setkal v USA v roce 
1994! Sestřeleny byly ještě dva letouny z 12. 
Staffel. Jeden letec vyvázl bez zranění, ale 
Uffz. Schäfer na vlastní kůži zažil palbu z tor-
pédoborce, která zapálila motor jeho Fw 190 
A-8 „modrá 1“, nouzové přistání sice přežil, 
ale mimo částečné ztráty paměti utrpěl i těžké 
zranění. 

Uffz. Wolfgang Dietrich si společně s Uffz. Eberhardem Lemmelem prohlíží poškození vrtulového listu. 
Lemmel do konce války dosáhl přinejmenším jednoho vítězství nad Mustangem. (foto via Jan Zdiarský)

Focke-Wulfy 12. Staffel v březnu nebo dubnu 1945 v Herdle. V popředí stojí „modrá 8“ Uffz. Dietricha a za ní je vidět 
„modrá 10“ Uffz. Dolgeho.  
(Foto via Kjetil Åkra)

HISTORIE

Dosud nepublikovaná fotografie „modré 8“ zachycující trupové číslo z pravé 
strany. Před ní pózuje Uffz. Wolfgang Dietrich z 12./JG 5. 
(foto via Jan Zdiarský)
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Takto vypadal ideální útok Strike Wingu. Bristol Beaufightery z 144. a 254.  Sq. RAF, 455. Sq. 
RAAF a 489. Sq. RNZAF útočí raketami na německou minolovku třídy „M“, která doprovázela 
konvoj nedaleko nizozemského pobřeží severozápadně od Borkumu. Na snímku, který pořídila 
osádka z 455. Sq. po zteči, je zachyceno třináct letadel koordinovaně nalétávajících na cíl z 
různých směrů. (Foto IWM C 5169)

Ačkoli tato fotografie nebyla pořízena 9. února, dává dobrou představu jak obtížný 
byl podobný nálet na torpédoborec Z 33. Snímek zachytil Bristol Beaufightery z 144. 
Sq RAF při zteči ve Risnesfjordu 22. dubna 1945 na nákladní loď Ingerseks zakotve-
nou u útesu. Plavidlo se po útoku naklánělo a hořelo, ke dnu ho poslal až další nálet 
během následujícího dne. (Foto IWM C 5272)

Torpédoborec Z 33 (třída Narvik) měl, mimo své hlavní výzbroje pěti 149mm děl, na svou obranu 14 ka-
nonů ráže 37 mm a 18 kanonů ráže 20 mm. Torpédoborec měl délku 127 metrů a maximální výtlak 3 605 
tun. Po druhé světová válce jej převzal Sovětský svaz a až roku 1955 sloužil pod jménem Provornyj. Později 
fungoval jako ubytovací loď a po požáru byl sešrotován v roce 1962.

Uffz. Heinz Birk z 12. Staffel před svou „modrou 5“ s nápisem „Ma“ pod ka-
binou. Během 9. února docílil jednoho vítězství. Zřejmě v kabině stejného stroje 
sestřelil 25. března 1945 Mustang a Mosquito (jeho 13. a 14. v.), ale sám byl 
sestřelen a seskočil na padáku. (Foto via Kjetil Åkra)

Fw 190 A-8 „Modrá 13“ z 12. Staffel je charakteristická vrtulovým kuželem a čelním prstencem v barvě Staffel. Zajímavostí je použití antén a radiostanic FuG 16ZY, tak i FuG 25a. Kamufláž je v 
barvách RLM 74, 75 a 76. Číslice na krytu podvozku je černá. (Ilustrace Kjetil Åkra)
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Fw 190 A-8 „bílá 10“ (W. Nr. 732 197) z 9./JG 5, jaro 1945, Herdla, patřící Fw. Rudolfu Artnerovi, který 9. února sestřelil dva Beaufightery. Stroj nese kamuflážní schéma RLM 74, 75 a 76 a na 
směrovce 20 symbolů vítězství proti RAF. Žluto-černý pruh na trup jako prvek rychlé identifikace byl u JG 5 zaveden až na samém konci války a to jen u několika strojů.  
(Ilustrace Kjetil Åkra)

Fw 190 A-8 „Bílá 3“ z 9. Staffel, jaro 1945, Herdla, pilotovaná Uffz. Martinem Ullmannem je charakteristická vrtulovým kuželem a čelním prstencem v barvě Staffel. Původní kamufláž v barvách 
RLM 74, 75 a 76 je hodně ztmavena, patrně odstínem RLM 74 a to i na větší části horních ploch, které byly velmi olétané. Číslice na krytu podvozku je černá. Stroj nese i zbytky smývatelného 
zimního nátěru. (Ilustrace Kjetil Åkra)

Fw 190 A-8 „Modrá 5“ z 12./JG 5, přelom března a dubna 1945, Herdla, Uffz. Heinze Birka. Kamufláž je v barvách RLM 74, 75 a 76. Číslice na krytu podvozku je černá. Červené symboly 
sestřelů na směrovce představují vítězství nad sovětskými letouny a černý proužek je čerstvé vítězství z „Černého pátku“. (Ilustrace Kjetil Åkra)
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Fw 190 F-8 „bílá 1“ (W. Nr. 931 862) z 9./JG 5 Uffz. Heinze Orlowskiho. Jeho letoun nese smývatelnou zimní kamufláž, typickou pro JG 5 během zimního období. Orlowski byl během „Černého 
pátku“ sestřelen Mustangem. Vrak byl vyzvednut v osmdesátých letech, původně byl restaurován v Kissimmee na Floridě v rámci The White 1 Foundation, pak jej v roce 2012 převzala The Collins 
Foundation a snad se dočká letuschopného stavu. Orlowski si svou stíhačku osobně prohlédl v roce 2005 během restaurování v USA. (Ilustrace Kjetil Åkra)

Snímky pořízené osádkami Beaufighterů 9. února 
1945 během útoku na plavidla ve Førde fjordu. 
Podlouhlé plavidlo je torpédoborec Z 33. 
(foto: Australian War Memorial)

Přestože útok na torpédoborec Z 33 skončil tragicky, královskému námořnictvu se v ten samý den, jen o 
pár desítek mil jižněji podařil ohromný úspěch. Ponorka HMS Venturer pod velením legendárního Com-
mandera Jimmy S. Launderse (DSO + Bar, DSC + Bar) potopila krátce po poledni strategicky důležitý cíl 
- ponorku U-864. Šlo o jediný případ během 2. světové války, kdy obě ponorky bojovaly bez vynoření! 
(Foto IWM A 18832)
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Z akce se díky německým dělostřelcům a stí-
hačům nevrátilo celkem devět osádek Beau-
fighterů, z toho plných šest z 404. Sq.! Padlo 
čtrnáct letců, čtyři byli zajati a řada britských 
strojů se vrátila na základnu s poškozením. 
Doprovodní stíhači ohlásili dva jisté sestřely 
a dvě stodevadesátky poškozené. Sami přišli 
jen o jeden Mustang IIIA, jeho pilot W/O Ce-
asar zůstal nezvěstný.
A jak na tom byla po útoku německá plavi-
dla? Strike Wing přes veškerou snahu, odvahu 
a ztráty nezpůsobil vážné škody. ULTRA za-
chytila depeši z níž vyplývá toto:
„16.00 první útok asi 35 Beaufighterů a 12 
Mustangů odražen. V průběhu druhého útoku 
ztráty a poškození u (plavidel) Z33, V5517  
a V1610, přibližně osm letadel sestřeleno.
16.15 těžký útok na (plavidlo) V6808 (prove-
dený) 23 Beaufightery v 15.13 (sic), 2 mrtví, 
14 zraněných a kotel mimo provoz, nachází se 
ve Foerdefjordu.“
Tento tragický střet stál zbytečně mnoho životů 
a zapsal se černým písmem na obou bojují-
cích stranách. Coastal Command toto datum 
do své historie zařadilo jako „Černý pátek“ 
a do budoucna se Royal Navy soustředila při 
nasazování jednotek svých leteckých kolegů 
jen na nákladní plavidla. Němci v tomto dra-
matickém střetu přišli o Rudiho Linze, jednoho  
z nejzkušenějších letců v Norsku. Pro jeho ro-
dinu bylo jen slabou útěchou, že byl posmrt-
ně vyznamenán Rytířským křížem. „Křížů“ po 
tomto boji na norských hřbitovech přibyly té-
měř dvě desítky ...

Pohled na Førde fjord od Naustdalu směrem na jihozápad ukazuje kde došlo k tragickému leteckému boji. Na zamrzlé hladi-
ně dokonce jeden hořící kanadský Beaufighter přistál s vysunutým podvozkem.  
(Foto Frokor via Wikimedia Commons)

Autor článku se dívá na  „modrou 4“ Rudiho Linze v Military Aviation Museum ve Virginii v srpnu 2014. Do zrekonstruovaného 
Fw 190 byly doplněny části vraku Linzova Fw 190 A-8 (W. Nr. 732 183), který byl vyroben u Ago v Oscherslebenu v srpnu 
1944. Zleva pod kabinou měl Linz namalováno zelené srdce, symbol rodného Durynska a ženské jméno Gretel.
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Doplňky pro  
Beaufighter Mk. X :
(AIRFIX)
72603  Beaufighter Mk.X landing flaps  (fotolept)

73526  Beaufighter Mk. X S. A. (fotolept)

CX415  Beaufighter Mk. X (maska)

672075 Beaufighter Mk.X wheels (Brassin)

672076 Beaufighter Mk.X exhausts (Brassin)

Sonarové snímky rozlomené U-864 na dně moře severozápadně od 
Bergenu. Ponorce při plavbě do Japonska velel Korvettenkapitän 
Ralf-Reimar Wolfram a na její palubě mimo posádky byli japonští a 
němečtí letečtí inženýři, komponenty a výkresy pro proudové letouny, 
elektronické vybavení raket V-2 a 65 tun rtuti. Potopení nikdo nepře-
žil. Vrak je dodnes zdrojem kontaminace a norské úřady připravují 
jeho vyzvednutí s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí.
(Foto Kystverket via FLIKR)

Při přípravě článku mi svou pomocí nezištně pomohli pánové Nick Beale, Ota Jírovec, Kjetil Åkra a Jan Zdiarský. Všem touto cestou děkuji.

Poznámka:
V předchozím dílu mylně uvedl, že I./JG 5 byla nasazena i proti sovětskému letectvu. Ve skutečnosti po celou válku I. Gruppe působila v Norsku,  
za toto nedopatření se omlouvám.
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http://www.eduard.com/store/index.php?stoken=32E4A33E&force_sid=c2f1dd3e2a7619cfbb6fdc0113a80968&lang=2&currency=0&cl=search&listorderby=oxarticles.oxactivefrom&listorder=desc&sendSearchForm=1&searchparam=Beaufighter+Mk.X
http://www.eduard.com/store/cs/letadla-a-vrtulniky/1-72/fw-190a-8-1-72-1-3.html?lang=2&cur=0


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek

BMW 801D
ENGINE 1/32

Fw 190F-8 (REVELL)
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Kat. č. 632063 
(manipulační vozík není 
 součástí sady)

POSTAVENO

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-32/fw-190f-8-motor-1-32.html


Fw 190F-8 
(REVELL)

Fw 190F-8  
(REVELL)

postavil by Petr Zatřepálek

postavil Petr Zatřepálek

WHEELS 
1/32

PROPELLER 1/32

POSTAVENO

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

Kat. č. 632055

Kat. č. 632069

Kat. č. 632057

BRONZE LEGS 1/32
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/fw-190f-8-kola-1-32.html
http://www.eduard.com/store/novinky-listopad-2015/
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/fw-190-podvozkove-nohy-bronzove-1-32.html?cur=2


postavil Petr Zatřepálek

KOUPIT na E-shopu Eduard 

Kat. č. 632059

www.eduard.com/cs/Edoween

29. 10. – 2. 11. 2015
„POUZE DNES“ 

-15% 
BFC - 20% 

POSTAVENO
SPANDAU WW1 gun 
1/48

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/spandau-kulomet-1-sv-v-1-32.html
http://www.eduard.com/cs/edoween/


BUILT

built by Luboš Zach
Lev L. Shestakov, 69. IAP, Odessa, 
summer 1941

69. IAP (Fighter Aviation Regiment), la-
ter renamed 9. GIAP (Guard Fighter Avia-
tion Regiment), was commanded by a Spa-
nish Civil War veteran, Lev Shestakov, in the 
summer of 1941. The regiment took part  
in the protection of the important south Ukrainian 
port of Odessa against advancing German and 

Rumanian troops. Lev Shestakov was an ace with 7 
individual and 8 shared victories, with another three 
(2+1), achieved in Spain. The 9.GIAP gained noto-
riety later in the war, after re-equipping with P-39 
Airacobras, during the Battle of Kuban, under the co-
mmand ofthe legendary, three-time Hero of the Soviet 
Union, A. I. Pokrishkin

POSTAVENO

postavil tým  
Modeláři z Polabí
MiG-21PF , 0301 , 1. slp, České Budějovice , 
červen / červenec, 1971

Kat. č. 1187

IRON BUNNY 2015 / 1. místo

1/48
MiG-21PF
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POSTAVENO

KOUPIT na E-shopu Eduard 

MiG-21PF
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/MiG-21PF-1-48-1-2.html?listtype=search&searchparam=MiG-21%20PF


20. 11. 2015 
OSLAVÍME 
3. VÝROČÍ  
BFC. BUĎTE  

PŘIPRAVENI!
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BIG5331  HMS DREADNOUGHT 1915   
                1/700  Trumpeter
BIG3357  Ju 87G-2  1/32  Trumpeter
BIG49137  F-4D  1/48  Academy
BIG49138  UH-1Y  1/48  KittyHawk
BIG72104  UTI MiG-15  1/72  Eduard

632070  MG 14 Parabellum WWI gun  1/32 
648197  AIM 9J Sidewinder  1/48 
648236  GBU-16  1/48 
648237  AN/AAQ-28(V) Litening pod  1/48 
648238  US 75gal metal drop tanks  1/48 
672079  F-4J exhaust nozzles  1/72  Academy
672086  Fw 190A propeller  1/72  Eduard
672088  Fw 190A-8 engine & fuselage guns  1/72  Eduard
672082  Fw 190A-8 engine  1/72  Eduard
672089  F-4 armament  1/72

SIN63207  Fw 190F-8 PART II.  1/32  Revell

ON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (Prosinec) 

BRASSIN  (Prosinec) 

BIGSIN  (Prosinec) 

Prosinec 2015

632070

BIG3357 BIG49138

648197

648236
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ON APPROACH Prosinec 2015

672086

648238

672079

672082672088

648237

eduard48 INFO Eduard - listopad 2015



ON APPROACH Prosinec 2015

SIN63207

672089
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MODELY (Prosinec) 
ON APPROACH

Prosinec 2015

4451
Avia B.534 early series
1/144

1163
Utimate Sabre
1/48 Limited edition

FOTOLEPTY (Prosinec) 
LEPTY
53149  HMS Queen Elizabeth 1943 pt 5 
             - deck & main batteries   1/350  Trumpeter
53150  USS Oliver H. Perry FFG-7   1/350  Academy
36330  Panther Ausf. D Zimmerit Vertical   1/35  Tamiya
36331  Panther Ausf. D Schürzen   1/35  Tamiya
36332  Panther Ausf. D handles and holders   1/35  Tamiya
48863  F-86F-30 upgrade set   1/48  Eduard
48864  A-6E TRAM exterior   1/48  Hobby Boss
48865  A-6E electronic equipment   1/48  Hobby Boss
48866  Mirage III E exterior   1/48  Kinetic
48867  Do 215B-5 Nighfighter landing flaps   1/48  ICM
48868  Do 215B-5 Nighfighter radar antennas   1/48  ICM
49740  MB ejection seat handles   1/48 
49741  A-6E TRAM interior   1/48  Hobby Boss
49742  Mirage III E   1/48  Kinetic
49743  He 51B.1   1/48  Roden
49744  Fokker Dr.I   1/48  Revell
49745  Do 215B-5 Nighfighter   1/48  ICM
73536  B5N2 Kate   1/72  Airfix
73538  F4F-4   1/72  Airfix
73539  Su-24MR   1/72  Trumpeter

144008  Avia B.534  1/144  Eduard
00037  Dropper - short version

ZOOMY
FE741  A-6E TRAM interior 1/48  Hobby Boss
FE742  Mirage III E interior   1/48  Kinetic
FE745  Do 215B-5 Nightfighter  1/48  ICM
FE746  Spitfire Mk.VIII Weekend   1/48  Eduard
SS536  B5N2 Kate   1/72  Airfix
SS539  Su-24MR   1/72  Trumpeter
SS540  Jaguar E 1/72  Hobby Boss 

OVERTREES
7104X  Avia B.534 IV. série  1/72  Eduard
8094X  DH-2   1/48  Eduard

OVERLEPT
70102-LEPT  Avia B.534 IV. série  1/72  Eduard
8094  DH-2   1/48  Eduard

84139
Spitfire Mk.VIII
1/48  Weekend
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144008  Avia B.534  1/144  Eduard
00037  Dropper - short version

ZOOMY
FE741  A-6E TRAM interior 1/48  Hobby Boss
FE742  Mirage III E interior   1/48  Kinetic
FE745  Do 215B-5 Nightfighter  1/48  ICM
FE746  Spitfire Mk.VIII Weekend   1/48  Eduard
SS536  B5N2 Kate   1/72  Airfix
SS539  Su-24MR   1/72  Trumpeter
SS540  Jaguar E 1/72  Hobby Boss 

OVERTREES
7104X  Avia B.534 IV. série  1/72  Eduard
8094X  DH-2   1/48  Eduard

OVERLEPT
70102-LEPT  Avia B.534 IV. série  1/72  Eduard
8094  DH-2   1/48  Eduard



Royal Class Fw 190A-8 bude, stejně jako předchozí 
dva Royaly v měřítku 1/72, vydán v módu QUATRO 
COMBO, umožňujícím postavit ze stavebnice čtyři kom-
pletní modely, variabilně v podstatě čtyř různých verzí. 
Dvoje výlisky jsou pro klasické Fw 190A-8 s tzv.univer-
zálním křídlem, které má na horní ploše křídla nad vněj-
ší pozicí kanónů bouli, a umožňovalo na této vnější po-
zici instalaci buď 20mm kanónů MG 151, nebo 30mm 
kanónů MK108. Na spodní ploše univerzálního křídla 
má náš model kryty pro 20mm kanóny MG151, ona 
diskutovaná krytka bude vyřešena leptem. Markingy 
této stavebnice ovšem nabízejí i několik strojů se stan-
dardním křídlem, bez boulí nad vnější pozicí křídelních 
kanónů, a dokonce i jeden marking s vymontovanými  
vnějšími kanóny. Pro tyto verze je k dispozici ještě je-
den rámeček, obsahující hladké, tedy standardní, horní 
poloviny křídla, a kspodek křídla s rovným krytem vněj-
ší kanónové šachty. Je to sice kryt pro Fw 190F, se třemi 
malými krytkami, o jejichž přítomnosti na Prillerově Fw 
190A-8 silně pochybuji, nicméně předpokládáme, že 
kdo bude tuto pochybnost sdílet, krytky si zatmelí.  Dal-
ší dvě sestavy rámečků obsahují díly pro pancéřovanou 
verzi Fw 190A-8/R2 s 30mm kanóny MK108 v křídle, 
kde nevidím žádný problém s jejich kombinací a pou-
žitím.  Sestava rámečků dále obsahuje i díly pro noční 

radarovou stíhací verzi Fw 190A-8/R11, pro kterou je 
v nabídce markingů vyhrazen jeden z nich. Markingů 
je celkem 12 a jak jistě uznáte, jsou  atraktivní a pes-
tré. Lepty, resinové díly a masky jsou u této řady ví-
ceméně standardem, model ovšem obsahuje ještě dva 
speciální bonusy, jednak pivní skleničku, která může být  
v modelu v jedné ze šesti podob, a těžítko s kouskem 
plechu z Fw 190A-8/R2, sestřelené nad Kovářskou  
v Krušných Horách 11.září 1945. Spolu s Royal Classem 
budou k dostání i Overtrees ve čtyřech provedeních: 
1. Fw 190A-8 s univerzálním křídlem, 2.Fw 190A-8 se 
standardním křídlem, 3. Fw 190A-8/R2, 4. Fw 190A-
8/R11 Night Fighter – což je, abychom byli naprosto 
korektní, stejná sestava výlisků jako pro Fw 190A-8  
s univerzálním křídlem. 
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DOPORUČUJEME k Royal Classu Fw 190A-8:
72611 Fw 190A-8 (fotolept)

72612 Fw 190A-8 landing flaps (fotolept)

73033 Fw 190A-8 seatbelts SUPERFABRIC (fotolept)

672081 Fw 190A-8 cockpit (Brassin)

672082 Fw 190A-8 engine (Brassin)

672084 Fw 190A-8 MG 131 mount (Brassin)

672085 Fw 190A exhaust stacks (Brassin)

672086 Fw 190A propeller (Brassin)

672088 Fw 190A-8 engine & fuselage guns (Brassin)
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Pražský magistr

SPONZORUJÍ

12. 12. 2015
magistr

HLAVNÍ 
PARTNER 

Praha	-	Letňany

Místo	konání:	Budova	městského	úřadu	Praha	18	Letňany
Bechyňská	639,	Praha	18	

propozice	račte	na:	www.ipmspraha.cz

22 

20 

kategorií 
porovnávací soutěže
kategorií 
porovnávací soutěže
kategorií 

speciálních 
cen a trophy

22 

20 

ŽÁKOVSKÉ	
A	JUNIORSKÉ	
KATEGORIE

Porovnávací soutěž
Bodovací soutěž! +

porovnávací soutěže

KATEGORIE

Autor	nejlepšího	modelu	
soutěže	získává	titul	
Magistr	plastikových	věd
a	s	ním	i	sošku	sličné	
slečny	magistry!

ilu
st
ra
ce
:	K
áj
a	
Sa
ud
ek

Zahájení	přejímky	modelů	08:00 Zahájení	soutěže10:00

V	roce	2014	získal	titul	
Magistr	plastikových	věd	

MICHAL ŠVEHLA
za	Albatros	D.V	
v	měřítku	1:32	

SPONZORUJÍ

Pražský
Klub	plastikových	modelářů	IPMS	ČR	Praha	zve	
velectěnou	modelářskou	obec	na	sedmnáctý	
ročník	soutěžní	modelářské	výstavy

http://www.ipmspraha.cz/

