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ÚVODNÍK
Leonardo di Caprio konečně dostal Oscara. 

Po zásluze a je to skvělé, ale i kdyby ho 
nedostal, tak stejně každý ví, že Leo umí  
a kdo umí, ten umí a nepotřebuje k tomu sošky 
a certifikáty. Umění je tvrdý obor, to u nás je 
to jiná káva, tady dostane Model roku každý, 
kdo přijede na výstavu a občas i ten, kdo 
nepřijede. Letos už to vypadalo, že medaili 
nedostaneme a už už jsem z toho začínal 
mít radost, jako že aspoň v něčem budeme 
jako božský Leo, ale druhý den delegace  
s cenou, která už není medaile, ale plaketa, 
dorazila. Tak jsem aspoň jako Martin Luther 
King, taky mám sen. Mám sen o tom, že jednou 
budeme mít v našem byznysu taky takového 
modelářského Oskara, cenu, která bude mít 
váhu, cenu o kterou bude každá firma usilovat 
a bude to čest ji mít, bude se předávat na 
velkém galavečeru s červeným kobercem, 
nebo aspoň na začátek než se to za deset 
patnáct let pořádně rozjede v nějakém malém 
sále v sobotu odpoledne, ale hlavně aby to 
byla cena pro ty nejlepší, jen jedna cena na 
kategorii a kategorií aby bylo tak akorát, 
nejlépe jedna na měřítko, prostě žádná 
inflace. A klidně bych si na takovou cenu 
pár let počkal, než si jí zasloužíme. Co? Ne? 
Nedokázali bychom dát dohromady nějakou 
Academy of Plastic Models Manufacturing? 
Ať ten náš obor zase dostane trochu švih  
a tempo. Odolával jsem tomu pocitu dlouho, 
ale letos už je to takové neodbytné, začínám 
mít pocit, že náš obor trochu ztrácí drajv, že 
chybí nápady a vize. Pár posledních měsíců 
máme trochu problém vybrat modely, na které 
chceme dělat lepty, a není moc z čeho vybírat. 
Ne že by modely nebyly, ale víra, že právě 
na ně se budou lepty a masky prodávat jako 
z praku, mi tak nějak chybí. Mimochodem, 
viděli jste už nový seriál HBO Vinyl? Rozhodně 
se podívejte, je to nářez. To má tempo a říz. 
Mně to během léčby rýmičky chřipčičky, kterou 
jsem si jako každoročně přivezl z Norimberka, 
úplně vrátilo chuť do života. Jo, a Most špiónů 
jste viděli? Taky dobrý. A pro modeláře skoro 
tak nějak povinnost tohle vidět. 

A taky jak jsem marodil, vypukla zase 
jednou pěkná flame na Modefóru, tak aspoň 
jsem se u té léčby nenudil, už to bylo v druhém 
týdnu otravné. Byly tam tak tři zásadní 
okruhy. Stále řadě lidí vadí niklovaný povrch 
leptů, a to i přesto, že jsme už před několika 
lety od této povrchové úpravy upustili  
a všechny lepty kromě barevných vyrábí  
v s přírodním povrchem mosazi, eventuálně 
oceli. Ocel bude ostatně do naší produkce 
pronikat zřejmě ve větším množství, na květen 
chystáme první kolekci barevných ocelových 

pásů, které, jak se zatím 
věci jeví, mají velmi příjemné 
vlastnosti a od nichž se dá 
očekávat, že získají značnou 
popularitu. Mimo jiné budou 
velmi tenké, nějakých 0,05 
mm, takové skoro papírové, 
podle našich testů je  
s nimi příjemná práce. Do 
budoucna počítáme s ocelí 
i u lodních leptů, doufejme, 
že si je zákazníci nebudou 
plést s těmi poniklovanými. 
Další problém je rastr na 
leptech. Stále vadí, i když si myslím, že jsme 
pro jeho redukci udělali hodně a že je to do 
značné míry otázka vnímání problému než 
problém samotný. Víme, že opticky tento 
problém řeší přestříkání barevného leptu 
matným bezbarvým lakem, a teď řešíme, 
jak zalakování leptu dostat do sériové 
výroby. Doufám, že se tento problém vyřeší 
v nejbližší době, a že brzy představíme 
inovované barevné lety, které snesou ty 
nejvyšší nároky. A třetí problém je tak trochu 
folklór, využitelnost leptů. To znamená, kolik 
dílů nabízených na planžetě je opravdu 
užitečných a kolik je jen balast, který cpeme 
na planžetu, aby byla co největší, a my  
ji mohli prodat za co největší peníze. V tomto 
bodě jsem upřímně přesvědčen, že se bavíme 
o překonaném stavu a minulosti leptů. Opět 
už delší dobu, nejméně od podzimu 2014, 
si velmi hlídáme obsah leptů, zodpovědně 
připravujeme konstruované díly tak, abychom 
nedělali zbytečnosti. Víte, ono tohle se lépe 
řekne, než udělá. Pohled na důležitost  
či zbytečnost dané součástky je výsostně 
individuální a někdy mi přijde, že co modelář, 
to názor. Skoro mám až obavy, že se časem 
dostaneme do opačné pozice, kdy se budou 
modeláři dožadovat dílů, které jsme do 
planžety nezařadili z důvodu předpokládané 
zbytečnosti. Buďte tedy, prosím, v této věci 
trochu velkorysí a než nějaký díl odsoudíte 
jako zbytečný manýrizmus či eduardí pumpu 
na vaše peníze, zauvažujte, zda to někdo jiný 
nemůže vidět opačně a považovat stejný díl 
za vrchol kreativity. 

Pojďme k novinkám na březen 2016.  
V leptech a v maskách přinášíme obvyklou 
rozsáhlou nabídku novinek, pokrývajících 
produkci ostatních firem stejně jako produkci 
naši. O naši produkci jde v případě Zoomové 
sady SS549 pro Fw 190A-8 vydanou v edici 
Weekend a o sadu 48878 Rockin´ Rhino 
upgrade set, což je sada určená pro v únoru 
vydávaný model v edici Limited Edition 1143 

ROCKIN´ RHINO,  což je F-4J Phantom II  
v měřítku 1/48 vydaný v únoru. Tento 
model udal styl našeho stánku v Norimberku  
a stále se drží v očekávané pozici hvězdy 
naší nabídky. Už dlouho nebude, zásoby této 
položky se neúprosně blíží ke dnu. Leptaná 
sada pro tento model přímo navazuje na 
sadu, která je obsahem stavebnice, a dále jí 
rozvíjí. Pokud jde o další sady, vidím mezi nimi, 
po pravdě řečeno, jen jeden jasný potenciální 
bestseller, sadu pro M4A3E8 Sherman Easy 
Eight od Tamiyi v měřítku 1/35. Pak je tu 
sada pro Su-25K 1/48 od firmy SMĚR, na 
tu pozor. Ta je zajímavá z několika důvodů. 
Obchodně proto, že jaksi ideově navazuje na 
sadu pro Su-22M-4 od stejného výrobce, oba 
modely jsou, jak známo, staré známé modely 
od OEZ Letohrad. Zmíněná sada pro Su-22 se 
chovala zvláštně. Nejprve měla nejnižší stav 
předobjednávek ze všech sad vydávaných  
v daném měsíci, nicméně v následujících dvou 
měsících patřila mezi nejprodávanější sady 
a v jistém období jsme měli i lehké problémy 
ji včas doplňovat do skladu. Další důvod je 
historický, jak jistě víte, sada pro Su-25K byla 
naším úplně prvním výrobkem, s nímž jsme  
v roce 1990 vstupovali na trh. Relativně 
nedávno jsme vydali novou sadu a tato v březnu 
vydávaná je již třetí sadou konstruovanou pro 
tento model. Kam až mi paměť sahá, nemáme 
žádnou další sadu, která by se dočkala 
druhého remaku a třetí produkční verze.  
V nabídce dále najdete dvě poslední sady 
pro USS Texas v 1/350, na bitevní loď Texas 
do jisté míry tematicky navazuje i Kingfisher  
v měřítku 1/32 od Kittyhawku, který do firmy 
dorazil minulý týden a na kterého vydáváme 
tři sady a masku. Zajímavé by mohly být i sady 
pro Mirage IIIC od Italeri ve stejném měřítku, 
stejně jako sady pro čtvrtkové Tornado 
GR.4 od Revellu nebo Skywariora EKA-3 od 
Trumpeteru. Mým osobním favoritem je I-153 
od ICM. Četl jsem na ni velmi kritické ruské 
hodnocení, které úplně nechápu, protože ten 
model je podle mého názoru velmi hezký a ony 
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děsivé nedostatky mi přijdou jako naprosté 
prkotiny, a, abych se vrátil k tématu, i naše 
sada na tento model je od pohledu hezká, což 
potvrzuje starou pravdu, že na hezký model 
se dobře dělají hezké doplňky. Ve výčtu 
sad zbývá jen Gladiator od Meritu, také  
v 1/48, a dvě dvaasedmdesátiny, Apache 
AH-64D Block II od Academy a Su-33 od 
Trumpeteru. A jako každý měsíc, připomínám 
čtveřici BigEdů. Pokud jde o Brassin, v nabídce 
najdete deset nových sad, vaší pozornosti 
doporučuji především sadu pro cockpit  
Fw 190A-5 v měřítku 1/72, pochopitelně 
určenou pro náš model, vydávaný v únoru. 
Pro stejný model je určena i sada raket 
WGr.21, která je ovšem stejně vhodná i pro 
Fw 190A-8, čímž se dostáváme k modelům. 
Součástí nabídky modelů je Fw 190A-8 1/72 
v edici Weekend, v provedení s takzvaným 
standardním křídlem. To je křídlo, které 
nemá ony hranaté boule na horní ploše 
křídla nad vnějšími kanóny, v křídle jsou pak 
obvykle čtyři kanóny MG 131/20 ráže 20 
mm. Nabízená dvojice markingů patří k těm 
nejpestřejším, jaké lze pro Fw 190A-8 tohoto 
typu najít. Zajímavé, pestré a dobře obtisky 
obsloužené markingy jsou v poslední době 
pro edici Weekend charakteristické, jak jste si 
zajisté povšimli. Druhým modelem je Quattro 
Combo Avie B-534 Late series (IV. série /  
Bk-534) s pěti markingy pro standardní 
bojové Avii B-534 IV. série, jedním pro závodní 
neozbrojenou Avii B-534 ze závodů v Curichu  
v roce 1937 a dvěma pro Avii Bk-534. Poslední 
položkou v březnové nabídce je čtvrtková 
limitka 1140 LEGION CONDOR, věnovaná 
španělské občanské válce. Je to model typu 
Dual Combo obsahující dvě kompletní sestavy 
výlisků, jednu pro Bf 190E-1 s alternativním 
křídlem pro E-3, se třemi markingy pro  
Bf 109E-3 a jedním pro Bf 109E-1, druhou pro 
He 51 (ex-Roden) se čtyřmi markingy. Obtisky 
tiskne Cartograf, součástí balení jsou obvyklé 
lepty a masky. Model je možno chápat jako 
jistou protiváhu před časem vydané limitce 
věnované službě strojů I-16 ve Španělsku  
a vydáváme ho v počtu 1500 kusů. Doufám, 
že nám nemáte za zlé facebookový žertík  
s Legion Condom. Mimochodem, byl to jeden 
z nejkomentovanějších postů v historii našeho 
Facebooku. A když už jsme u Facebooku, 
mám takové malé varování či lépe řečeno 
doporučení pro slabé povahy. V dubnu 
vydáme novou Bf 109G-6, o něm dnes nechci 
moc psát, to až za měsíc, ale jak zajisté tušíte, 
spolu s modelem chystáme reklamní kampaň, 
která poběží z 90% právě na Facebooku. 
Komu z vás naše reklamní kampaně vadí 
a ruší ho, vyhněte se návštěvě našeho 
Facebooku. Jsme z mnoha stran obviňováni, že 
vedeme agresivní reklamní kampaně a jeden 
z ambiciózních komentátorů modelářského 
dění nedávno psal, že se bojí, že na něj naše 
reklama vyskočí i z jeho lednice. Přátelé, 
opravdu, nebojte se, lednička není médium,  

v němž by se standardně spouštěl Facebook, 
to vyžaduje úplně jiný hardware. A především 
jisté úsilí a aktivitu ze strany uživatele, takže 
stesky na agresivní reklamu beru jako jistou 
faleš a kverulantství. Řešení je snadné, 
neklikejte na náš Facebook a máte klid. Pokud 
kliknete, budete vystaveni naší kampani, 
nicméně, pokud bude té agrese moc, jde 
to snadno vypnout. Opravdu, čestné slovo. 
Naopak všem, které naše kampaně baví, 
slibujeme dobrou zábavu! Přátelé, na viděnou 
na Proseku, přijedeme i s Gustavem. 

P. S.: Pro všechno umění bych zapomněl na 
naše vlastní umění. V poslední dekádě března 
bude mít premiéru nová řada EDUART. 
Vychází vstříc poptávce po soubojových 
combech a printech obrazů. Obojímu jsme se 
dosud více méně vyhýbali, nyní obé slučujeme 
v jedné edici. Získali jsme pro spolupráci 
Mistra Koike Shigea a první tři položky této 
řady ponesou obraz tohoto Mistra letecké 
klasiky. Po v březnu vydávaném The Rise of 
Bubbletops se Spitfirem Mk.XVI a Fw 190D-
9 chystáme v průběhu roku MiGa-21PF proti 

A-4F Skyhawk nad Vietnamem a Fokkera 
D.VII proti SPADu XIII nad západní frontou 
roku 1918.

Printy budou tištěny na formátu A2, samotný 
obraz bude ovšem menší, bude rozměry 
odpovídat originálnímu obrazu, a bude balen 
separátně v plochých deskách, z čehož bude 
plynout poněkud náročnější způsob posílání. 
Edice jednotlivých stavebnic budou omezeny 
na 1000 kusů, prodej bude přes www.eduard.
cz. V budoucnu se neomezíme jen na tvorbu 
Mistra Koike Shigea, pracujeme na i dalších 
projektech s dalšími autory. 

Jo, a ještě indicie ke vstupenkovému modelu 
pro E-Day. Má tři kola. 

Buď kit! 

Vladimír Šulc
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1/72,  Kat. č. 7435

Fw 190A-8 standard wings

  - 2 markingy
  - obtisky Eduard

DOPORUČUJEME:

W. Nr. 350 189, 12./JG 5, Herdla,  
Norsko, 1945

2./JG 54, Lt. Hans Dortenmann, Villacoublay,  
Francie, červen, 1944

73033   Fw 190A-8 seatbelts SUPERFABRIC (fotolept)

72611    Fw 190A-8 (fotolept)

672081   Fw 190A-8 cockpit (Brassin)

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

672082   Fw 190A-8 engine (Brassin)

672086   Fw 190A propeller (Brassin)

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

672085   Fw 190A exhaust stacks (Brassin)

Stránka produktu 
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- krycí maska 
- obtisky Eduard

144008  Avia B.534  
(fotolept)

DOPORUČUJEME:

Avia B.534 late series Quattro combo

1/144  kat. č. 4452

Avia Bk.534, letecký pluk 4, Praha – 
Kbely, Československo, březen 1939

Avia Bk.534, c/n 516,  
I./JGr Drontheim, základna Grove,  
Dánsko, 1941

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

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

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

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

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

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

MODELY 03/2016

Stránka produktu 
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- výlisky Eduard + Roden (He 51)
- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Cartograf
- 8 markingů

1/48  kat. č. 1140

Stránka produktu 
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Bf 109E-1, Oblt. Siebelt Reents, Staffelkapitän 1. J/88, León, Španělsko, jaro 1939

Bf 109E-3, Oblt. Hans Schmoller-Haldy, 3. J/88, Španělsko, 1938

Bf 109E-3, 2. J/88, Španělsko, začátek roku 1939

Bf 109E-3, Lt. Kurt Sochatzy, 3.J/88, Španělsko, jaro 1939

MODELY 03/2016
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He 51B-1, Stabsarzt Dr. Heinrich Neumann, 
Medical Battalion San/88, Španělsko, 1938

He 51B-1, Oblt. Hannes Trautloft, 2. J/88, Ávila, 
Španělsko, podzim 1936 

He 51C-1, Adolf Galland, 3. J/88, Calamocha, 
Španělsko, jaro 1938

He 51B-1, Harro Harder, 1. J/88, 
Španělsko, červenec 1937
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Doporučujeme ke stavebnici The Rise of Bubbletops:

Kat. č. 648217  Spitfire Mk.XVI engine  (Brassin)

Kat. č. 648218  Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke  (Brassin)

Kat. č. 648076  MG 131 mount for Fw 190D-9  (Brassin)

48650  Fw 190D landing flaps  (fotolept)

48651  Fw 190D-9  (fotolept)

48664  Fw 190D wooden landing flaps (fotolept)

648150  Fw 190 wheels late  (Brassin)

648152  Fw 190 wheels early  (Brassin)

648076  MG 131 mount for Fw 190D-9  (Brassin)

48849  Spitfire Mk.XVI landing flaps  (fotolept)

48850  Spitfire Mk.XVI surface panels  (fotolept)

49083  Spitfire Mk.XVI seatbelts FABRIC  (fotolept)

49725  Spitfire Mk.XVI  (fotolept)

648206  Spitfire Mk.XVI cockpit  (Brassin)

648218  Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke  (Brassin)

648216  Spitfire Mk.XVI gun bays  (Brassin)

648217  Spitfire Mk.XVI engine  (Brassin)
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Fw 190D-9 1/48
OVERTREES

Spitfire Mk. XVI Bubbletop raná verze 1/48

OVERTREES

8285-LEPT1 

Spitfire Mk.XVI Bubbletop fotolept

8184-LEPT1 

Fw 190D-9 fotolept

8184x

8285x

POUZE 1.-31. 03. 2016

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu Stránka produktu 

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190d-9-overtrees-1-48.html?listtype=search&searchparam=8184
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190d-9-lept-1-48.html?listtype=search&searchparam=8184
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-xvi-bubbletop-w-kridla-rana-verze-overtrees-1-48.html?listtype=search&searchparam=8285
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-xvi-bubbletop-lept-1-48.html?listtype=search&searchparam=8285


03/2016

632074
LAU-10/A ZUNI

1/32

Brassin sada - 2 kusy raketometů  
LAU-10/A ZUNI  v 1/32.
 
Sada obsahuje:
- resin: 14 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

632076 
Mirage IIIc wheels 
1/32  Italeri

Brassin sada – přední a hlavní kola 
pro Mirage IIIc v 1/32 od Italeri.
 
Sada obsahuje:
- resin: 5 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne
- krycí maska: ano

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/lau-10-a-zuni-1-32.html?listtype=search&searchparam=632074
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mirage-iiic-kola-1-32.html?listtype=search&searchparam=632076


BRASSIN 03/2016
648187
AIM-4G          
1/48

Brassin sada – 4 kusy raket  
AIM-4G v 1/48.

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

Stránka produktu 

648244
Ju 88A wheels early 
1/48  ICM

Brassin sada – kola hlavního pod-
vozku pro Ju 88A v 1/48 od ICM. 
Raná verze.

Sada obsahuje:
- resin: 6 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ano

672092
M-2 Browning guns 

       1/72 

Brassin sada – 6 kusů kulometů  
M-2 Browning v 1/72.

Sada obsahuje:
- resin: 18 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/aim-4g-1-48.html?listtype=search&searchparam=648187
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/ju-88a-kola-rana-verze-1-48.html?listtype=search&searchparam=648244
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/m-2-browning-kulomety-1-72.html?listtype=search&searchparam=672092


BRASSIN 03/2016

672097
Shackleton MR.2 wheels 
1/72  Airfix

Brassin sada – hlavní a ostruhová 
kola pro Shackleton MR.2 
v 1/72 od Airfixu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ne
- lept: ne
- krycí maska: ano

Brassin sada – hlavní a ostruhová 
kola pro Shackleton AEW.2  
v 1/72 od Revellu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ne
- lept: ne
- krycí maska: ano

672096
Fw 190A-5 cockpit
1/72  Eduard

Brassin sada – kokpit pro  
Fw 190A-5 v 1/72 od Eduardu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 9 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano, barvené
- krycí maska: ne

672098 
Shackleton AEW.2 wheels 

1/72 Revell

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/shackleton-aew-2-kola-1-72.html?listtype=search&searchparam=672098
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/shackleton-mr-2-kola-1-72.html?listtype=search&searchparam=672097
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-5-kokpit-1-72.html?listtype=search&searchparam=672096


BRASSIN 03/2016
672099
WGr.21 for Fw 190         
1/72  Eduard

Brassin sada – 2 kusy raket 
WGr.21 pro Fw 190 
v 1/72 od Eduardu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 8 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- krycí maska: ne

672100
MiG-29A weapons set 
1/72 Trumpeter

Brassin sada – výzbroj pro  
MiG-29A v 1/72 od Trumpeteru. 
Sada obsahuje 2 rakety R 27R/R1 
s adaptéry, 4 rakety R 73 s adap-
téry, 4 rakety R 60 s adaptéry
 
Sada obsahuje:
-resin: 36 dílů
-obtisk: ano
-lept: ano
-krycí maska: ne

Stránka produktu 

E-BUNNYHO DOUPĚ

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-29a-zbranovy-set-1-72.html?listtype=search&searchparam=672100
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/wgr-21-pro-fw-190-1-72.html?listtype=search&searchparam=672099


SELECTED 10/15

VÝBĚR 03/2016
FOTOLEPTY A MASKY

M4A3E8 1/35  Tamiya (36334)
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/m4a3e8-1-35.html?listtype=search&searchparam=36334


PE-SETS AND MASKS 10/15 FOTOLEPTY A MASKY 03/2016

Mirage IIIc exterior  1/48  Italeri (32385)
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mirage-iiic-exterier-1-32.html?listtype=search&searchparam=32385


Mirage IIIc interior 1/32  Italeri (32859)

FOTOLEPTY A MASKY 03/2016
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mirage-iiic-interier-1-32.html?listtype=search&searchparam=32859


PE-SETS AND MASKS 10/15 FOTOLEPTY A MASKY 03/2016

Su-33  1/72  Trumpeter  (73548)
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http://www.eduard.com/store/cs/lode-a-ponorky/1-350/hms-queen-elizabeth-1943-cast-5-paluba-%26-delove-veze-1-350.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/su-33-1-72.html?listtype=search&searchparam=73548


USS Texas pt. 3 superstructure  1/350 Trumpeter  (53156)
USS Texas pt. 4 deck  1/350 Trumpeter  (53157)

FOTOLEPTY A MASKY 03/2016
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FOTOLEPTY A MASKY 03/2016

OS2U Kingfisher exterior  1/32  KittyHawk  (32386)
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/os2u-kingfisher-exterier-1-32.html?listtype=search&searchparam=32386


OS2U Kingfisher interior  1/32  KittyHawk  (32861)

FOTOLEPTY A MASKY 03/2016
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/os2u-kingfisher-interier-1-32.html?listtype=search&searchparam=32861


PE-SETS AND MASKS 10/15 FOTOLEPTY A MASKY 03/2016

Gladiator  Mk.I  1/48  Merit  (49756)
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/gladiator-mk-i-1-48-1.html?listtype=search&searchparam=49756


I-153 Chaika  1/48 ICM  (49760)

FOTOLEPTY A MASKY 03/2016
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/i-153-chaika-1-48.html?listtype=search&searchparam=49760


PE-SETS AND MASKS 10/15 FOTOLEPTY A MASKY 03/2016

EKA-3 Skywarrior  1/48  Trumpeter  (49761)
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/eka-3-skywarrior-interier-1-48.html?listtype=search&searchparam=49761


AH-64D Block II  1/72  Academy  (73546)

FOTOLEPTY A MASKY 03/2016
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/ah-64d-block-ii-1-72-1.html?listtype=search&searchparam=73546


BIG5334 HMS QUEEN ELIZABETH 1943 - Part II.  1/350 Trumpeter

BIG49143  Do 215B-5 Nightfighter  1/48  ICM

BIG49144  Mirage III E  1/48  Kinetic

BIG49145  A-6E TRAM  1/48  HobbyBoss

BIG49143 Do 2015B-5 NIGHTFIGHTER 1/48 ICM

48867 Do 2015B-5 Nightfighter landing flaps
48868 Do 2015B-5 Nightfighter radar antennas
49745 Do 2015B-5 Nightfighter
EX485 Do 2015B-5 Nightfighter

53148 HMS QUEEN ELIZABETH 1943 pt - 4 cranes and lifeboats
53149 HMS QUEEN ELIZABETH 1943 pt - 5 deck and main batteries
17523 Figures Royal Navy Pacific and Fat East

BIG5334 HMS QUEEN ELIZABETH 1943 - PART II.  1/350 TRUMPETER

BIG49145 A-6E TRAM 1/48 Hobby Boss

48864 A-6E TRAM exterior
48865  A-6E electronic equipment
49741 A-6E TRAM interior
49009 Remove Before Flight

BIG49144 MIRAGE III E 1/48 Kinetic

48866 Mirage III E exterior
49742 Mirage III E
EX487 Mirage III E 
49009 Remove Before Flight

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

53148 HMS QUEEN ELIZABETH 1943 - Part IV.  (BIG5334)

49745 Do 2015B-5 Nightfighter  (BIG49143)

48866  Mirage III E exterior  (BIG49144)
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MODELY
7435 Fw 190A-8 standard wings    1/72 Weekend
4452 Avia B.534 late series  Quattro Combo  1/144 Super44
1140 Legion Condor  Dual Combo    1/48 Limited edition 
11100X The Rise of Bubbletops   1/48 EduArt
 
FOTOLEPTY                             
53156 USS Texas pt. 3 superstructure     1/350 Trumpeter
53157 USS Texas pt. 4 deck     1/350 Trumpeter
32385 Mirage IIIc exterior   1/32 Italeri
32386 OS2U Kingfisher exterior   1/32 KittyHawk
32859 Mirage IIIc interior   1/32 Italeri
32860 Mirage IIIc seatbelts   1/32 Italeri
32861 OS2U Kingfisher interior   1/32 KittyHawk
32862 OS2U Kingfisher seatbelts   1/32 KittyHawk
36334 M4A3E8   1/35 Tamiya
48878 Rockin´ Rhino upgrade set   1/48 Eduard
48879 EKA-3 Skywarrior exterior   1/48 Trumpeter
48880 Tornado GR.4 exterior   1/48 Revell
48881 Su-25K exterior   1/48 Směr
49756 Gladiator Mk.I   1/48 Merit
49757 Tornado GR.4 interior   1/48 Revell
49758 Tornado GR.4 seatbelts   1/48 Revell
49759 Tornado GR.4 undercarriage   1/48 Revell
49760 I-153 Chaika   1/48 ICM
49761 EKA-3 Skywarrior interior   1/48 Trumpeter
49762 EKA-3 Skywarrior undercarriage   1/48 Trumpeter
49763 EKA-3 Skywarrior seatbelts   1/48 Trumpeter
49764 Su-25K interior   1/48 Směr
73546 AH-64D Block II   1/72 Academy
73548 Su-33   1/72 Trumpeter
 

ZOOMY 
33155 Mirage IIIc interior   1/32 Italeri
33156 OS2U Kingfisher interior   1/32 KittyHawk
FE756 Gladiator Mk.I interior   1/48 Merit
FE757 Tornado GR.4 interior   1/48 Revell
FE760 I-153 Chaika   1/48 ICM
FE761 EKA-3 Skywarrior interior   1/48 Trumpeter
FE764 Su-25K interior   1/48 Směr
SS546 AH-64D Block II interior   1/72  Academy
SS548 Su-33 interior   1/72 Trumpeter
SS549 Fw 190A-8  Weekend   1/72 Eduard

MASKY 
JX188   Mirage IIIc     1/32   Italeri
JX189  OS2U Kingfisher     1/32   KittyHawk
EX494  Gladiator Mk.I    1/48   Merit
EX495  EKA-3 Skywarrior     1/48   Trumpeter
EX496 Tornado GR.4     1/48   Revell
EX497 I-153 Chaika     1/48   ICM
CX440 Su-33     1/72  Trumpeter
CX441 Fw 190A-8  Weekend     1/72   Eduard
CX442 Hawk T.1     1/72   Revell
CX443 Ju 87B-2     1/72   Zvezda

BIGED
BIG5334  HMS QUEEN ELIZABETH 1943 - PART II.   1/350   TRUMPETER
BIG49143   Do 215B-5 Nightfighter     1/48   ICM
BIG49144   Mirage III E     1/48   Kinetic
BIG49145   A-6E TRAM     1/48   HobbyBoss

BRASSIN
632074   LAU-10/A ZUNI     1/32
632076   Mirage IIIc wheels     1/32  Italeri
648187   AIM-4G     1/48
648244   Ju 88A wheels early     1/48   ICM
672092   M-2 Browning guns     1/72
672096   Fw 190A-5 cockpit     1/72   Eduard 
672097   Shackleton MR.2 wheels     1/72  Airfix
672098   Shackleton AEW.2 wheels     1/72   Revell
672099   WGr.21 for Fw 190     1/72   Eduard
672100   MiG-29A weapons set     1/72   Trumpeter
 
OVERTREES 
8285X Spitfire Mk.XVI Bubbletop w/ early wings 1/48 Eduard
8184X        Fw 190D-9     1/48 Eduard

OVERLEPT 
8184-LEPT   Fw 190D-9     1/48 Eduard
8285-LEPT   Spitfire Mk.XVI Bubbletop    1/48 Eduard

Březen 2016

Seznam novinek
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HISTORIE

Použití odhazovatelných přídavných nádrží 
u amerických stíhaček ve druhé polovině dru-
hé světové války je všeobecně známou věcí. 
Také si málokterý modelář dovolí postavit 
model Mustangu či Thunderboltu bez charak-
teristických band pod křídlem. Málo známou 
věcí jsou obtíže, s jakými byly přídavné nádr-
že u US Air Corps prosazovány a zaváděny.

Podobně jako Hitler, také americké ve-
lení v období počátku světového konfliktu 
(ještě před vstupem USA do války) značně 
podceňovalo potřebu prodlouženého doletu 
vlastních stíhaček. Německo již mělo bojové 
zkušenosti s přídavnými nádržemi u He 51B-1 
(mohl nést pod trupem 50, v určitých přípa-
dech až 170 litrové nádrže) z období občan-
ské války ve Španělsku. Také rané verze  
Ju 87R (varianta s dlouhým doletem) mohly 
nést 300l odhazovatelné nádrže. Charakter 
Blitzkriegu a celkové německé sebevědomí 
přesto v počátku války vedly k podcenění 
důležitosti přídavných nádrží u Bf 109E. 
Vlastní pozemní jednotky budou přece po-
stupovat tak rychle, že dlouhý dolet stíhačů 
nebude potřeba. Tento zásadní omyl se proti 
samotným Němcům obrátil již v období Bitvy Titulní foto: Hlavní mechanik netrpělivě očekává návrat svého pilota a letounu. Opírá se při tom  

o 75 a 108 galonové přídavné nádrže (361st FG, červen 1944).

P-47 od 4th FG se 108 gal přídavnou nádrží pod trupem.

DROP TANKS 
USAAF Jan Zdiarský
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o Británii. V jejích počátečních fázích, kdy 
Luftwaffe již takřka srazila RAF na kolena, 
chyběla jejím bombardérům stíhací ochrana, 
pokud se dostaly dále do ostrovního vnit-
rozemí. Doprovodné Bf 109E musely otáčet 
k návratu již po krátkých soubojích nad 
Londýnem nebo oblastí Kentu, Essexu, Surrey, 
Hampshire...

Vývoj přídavných nádrží a s tím spojených 
modifikací palivových systémů pro Bf 109  
a německé letouny obecně, je sám o sobě 
velmi zajímavým příběhem (např. pro Bf 
109E začala být i přes nepřízeň OKW vyví-
jena překližková přídavná nádrž ještě před 
útokem na Francii) a budeme se mu věnovat  
v některém z příštích článků.

Situace ve Spojených státech byla  
v částečně podobná německému pohledu na 
věc, částečně byla typicky americká. Také 
v USA vládlo okolo roku 1939 přesvědčení, 
že velké čtyřmotorové bombardéry stíhací 
doprovod potřebovat nebudou. Hluboko nad 
nepřátelské území se dostanou samy a samy 
se také dokážou ubránit nepřátelským stíha-
čům. V popisovaném období byla v USA vel-
mi aktivní síla, kterou bychom mohli z dneš-
ního pohledu označit jako „bombardovací 
lobby“, tehdy jí přezdívali „Bomber Mafia“. 
Jejím základním cílem bylo upřednostnění 
produkce bombardérů před stíhacími letouny, 
a to především z ekonomických důvodů. Tato 
lobby cíleně používala všech dostupných 
prostředků k tomu, aby vládní finance určené 
pro letecký průmysl nasměrovala především 
do firem vyrábějících bombardéry. Nejúčin-
nější zbraní byla vnitřní propaganda a i díky 
ní se dařilo vojenské stratégy a zodpovědné 

Thunderbolty 78th FG s papírovými 108 gal nádržemi na křídelních závěsnících. Povšimněte si neobvyklého  
přestříkání nádrží kamuflážní barvou.

108 gal papírová nádrž na trupovém závěsníku P-47. Aerodynamický kryt závěsníku napomáhal stabilitě nádrže 
(červenec 1943).

HISTORIE

P-47 42-26044 od 56th FG s typickou „dálkovou“ konfigurací přídavných nádrží. 
Kombinace dvou 108 gal nádrží pod každou polovinou křídla a jedné ploché 150 gal 
nádrže pod trupem (na konci války existovala i plochá varianta s prodlouženou zadní 
částí o kapacitě 215 gal) zvýšila zásobu paliva z 305 na více než 670 gal.
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vládní činitele přesvědčovat, že budovat silné 
strategické bombardovací letectvo, nezávislé 
na stíhací ochraně, je vlastně výhodnější. Jak 
bolestivé bylo pro USAAF procitnutí  
z tohoto snu hned po nasazení B-17 v Paci-
fiku a především pak po prvních operacích 
nad Evropou, je zcela jiná kapitola. 

Jedním z důsledků pocitu neohroženosti 
čtyřmotorových bombardérů bylo podcenění 
doletu stíhacích letounů, jímž byla přisuzová-
na spíše role záchytných a obranných letounů 
bez potřeby dálkového doletu. Jediná 
potřeba přídavné nádrže pro stíhací letouny 
byla chápána při eventuálních přeletech. 
Velmi dobře to ilustruje vývoj přídavných 
nádrží pro P-47. Jejich 200gallonové „ferry 
tank“, přezdívané babies, byly „přilepeny“ 
ke spodní části trupu a sloužily výhradně pro 
přelety. Teprve během roku 1943 byly im-
provizovaně uzpůsobeny pro bojové použití. 

Vraťme se však ještě o několik let zpět. 
Pokusy s navýšením kapacity paliva nad 
možnosti hlavních palivových nádrží a tím 
zvýšení doletu letounu, probíhaly v USA 
(a nejen zde) již ve dvacátých a třicátých 
letech. Jediným řešením mohla být instalace 
vnějších palivových nádrží, které pochopitel-
ně negativně ovlivňovaly jak aerodynamické 
vlastnosti letounu (a tím paradoxně i dolet), 
tak manévrovatelnost. Nebezpečím byly také 
palivové výpary v prázdné či poloprázdné 
přídavné nádrži, znamenající velký problém 
v případě i drobného zásahu nepřátelskou 
střelou během boje. Logickým posunem 
myšlenky byla odhazovatelnost nádrže, kdy 
po vyčerpání, nebo v případě bojové situace, 
dojde k přerušení a uzavření cesty paliva, 

Eso 56th FG Col. Francis Gabreski v P-47D 42-26418, se kterým 20. 7. 1944, šestnáct dní po pořízení této  
fotografie, upadl do zajetí po nouzovém přistání na nepřátelském území. Pod trupem je plochá 150 gal nádrž.

Pro P-39 a P-400 byla typická 75 gal kapkovitá nádrž, později uzpůsobená pro P-51. Na tomto snímku má 
P-400 neobvykle instalovánu plochou ocelovou nádrž o kapacitě 150 gal.

Maximální možný náklad paliva pod P-38 sestával  
ze dvou nádrží o kapacitě 330 + 165 gal. V této konfigu-

rací startovaly v dubnu 1943 také Lightningy 347th FG  
s cílem sestřelit admirála Yamamota.

Odhoz přídavných nádrží skupinou P-39 
 v Pacifiku (30. 11. 1944). 

HISTORIE
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HISTORIE
přepnutí na vnitřní palivový systém a odhoze-
ní již nepotřebné přídavné nádrže, či nádrží.

V únoru 1939 navrhla firma Curtiss-Wright 
zajištění vývoje a zkoušek 52galonové pří-
davné nádrže, která by byla zavěsitelná na 
pumový závěsník jejich letounu P-36C Hawk. 
Společnost nabídla i vyřešení všech otázek 
spojených s napojením přídavné nádrže na 
palivový systém. Nabídka byla nejprve přija-
ta agendou Army Material Command, ovšem 
již v dubnu byly vzneseny z nejvyšších míst 
Air Corps dotazy na rizika požáru ve spojení 
s tímto projektem a byly učiněny kroky k jeho 
zastavení. Námitka Army Material Com-
mand, že jde pouze o testy a jsou apliková-
na bezpečnostní opatření, byla zprvu přijata, 
ovšem v květnu velení Air Corps,  
v čele s odpůrcem konceptu dálkových 
stíhačů Gen. H. H. Arnoldem, vydalo příkaz, 
kterým bylo jakýmkoliv taktickým letounům 
používání přídavných nádrží zakázáno.

Nezájem USAAF trval až do vstupu USA 
do války. Tvrdé zkušenosti z bojů v Pacifiku, 
Středomoří a zejména pak v Evropě v souvis-
losti se strategickou bombardovací ofenzívou 
proti Německu, daly za pravdu zastáncům 
konceptu dálkových stíhačů. Začaly být 
vyvíjeny jak nové druhy přídavných nádrží 
z nestrategických materiálů, tak i adapto-
vány přídavné nádrže vyvinuté americkými 
výrobci pro zákazníky mimo USA. Například 
dlouhé kapkovité nádrže s kapacitou 165 
gal, typické pro letouny P-38 Lightning, byly 
u Lockheedu původně vyvinuty pro RAF k po-
užití na Hudsonu (PV-1 Ventura).  Sám Gen. 
H. H. Arnold pozměnil svůj postoj a 20. února 
1942 vydal pokyny k vývoji a používání 

Thunderbolty 78th FG s papírovými 108 gal nádržemi na křídelních závěsnících. Povšimněte si neobvyklého  
přestříkání nádrží kamuflážní barvou.

První kapkovité 75 gal nádrže adaptované pro P-51 měly vystouplá hrdla nádrží, jak je vidět na tomto snímku 
Mustangu od 4th FG.

75 gal nádrže před zavěšením pod P-51D.  
Iwo Jima, březen 1945
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Výroba 108 a 200 
gal přídavných 
nádrží z impreg-
novaného papíru 
pro 8th USAAF 
probíhala přímo  
ve Velké Británii.

Ocelové nebo hliníkové 75 gal. nádrže bývaly ponechány ve své přirozené barvě, nebo 
byly nastříkány hliníkovou barvou. Na letounu tak vznikla rozmanitá škála lesku a kovo-
vých odstínů. Jinak se blýskal trup, jinak nerezové části motorových krytů v oblasti výfuků, 
jinak křídlo a pohyblivé části výškovky a směrovky, potažené plátnem a jinak přídavné 
nádrže... dobrá inspirace pro modeláře.

Příprava 108 gal nádrží z impregnovaného papíru. Červené linky sloužily ke správnému 
umístění zajišťovacích obručí a adaptéru závěsníku.

přídavných nádrží na stíhacích letounech, 
byť pouze pro potřeby letecké přepravy 
do Velké Británie. Možnost odhození nádrží 
přicházela v úvahu pouze v případě nouze 
a nebyly tedy uvažovány jako klasické 
„spotřební“ odhazovatelné nádrže. Toto 
rozhodnutí sice neznamenalo bojové použití 
přídavných nádrží, zajistilo však alespoň 
jejich vývoj a výrobu, i když ne v množství,  
v jakém byly brzy potřeba. V období let 
1942 - 43 bylo používání přídavných nádrží 
i pro bojové operace dokumentováno, např. 
na P-39 v MTO i Pacifiku.

Velkou mediální i taktickou podporu myš-
lence přídavných nádrží znamenala operace 
Vengeance z 18. dubna 1943, při které se 
vydalo 18 Lightningů na let o délce přes 
1000 mil s cílem zabít japonského admirála 
Isoroku Yamamota. Pochopitelně s maximál-
ním možným podvěsem zásobníků paliva. 
Každý z letounů nesl jednu 330 a jednu 165 
galonovou nádrž (celkem 1820 l paliva  
v přídavných nádržích).

Výraznějším, avšak o to tragičtějším mez-
níkem byla mise 8th USAAF na Schweinfurt 
/ Regensburg 17. srpna 1943. VIII. Bomber 
Command vyslalo 376 B-17F, doprováze-
ných 268 P-47, s podporou 191 Spitfirů 
RAF. Bez přídavných nádrží mohli spojenečtí 
stíhači doprovázet velké bratry pouze  
k hranicím Německa. Ačkoliv byla přítomnost 
doprovodu užitečná alespoň nad Belgií, kde 
v soubojích doprovodní stíhači nárokovali 
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32 letounů Luftwaffe, nechráněný bombar-
dovací svaz utrpěl ztrátu 60 čtyřmotoráků, 
přičemž další takřka stovka strojů byla vážně 
poškozena. Pro USAAF to byla tvrdá rána 
jak z vojenského, tak i politického hlediska. 
Nezdar byl vodou na mlýn odpůrcům taktiky 
strategického bombardování a téměř vedl  
k jeho ukončení. Velkou vinu na tomto nezda-
ru nesla právě neschopnost stíhacího dopro-
vodu zůstat déle s bombardovacím svazem.

Po této zkušenosti začaly být odhazova-
telné nádrže zaváděny do běžné služby 
mnohem rychlejším tempem. Netýkalo se 
to pouze evropského válčiště, ale i Pacifiku 
(včetně US NAVY) a MTO. 

Pro P-47, jehož standardní operační dosah 
dosahoval k belgicko-německým hranicím, 
znamenalo použití přídavné nádrže 108 gal 
pod trupem zvýšení operačního dosahu až 
Brémám či Wilhemshavenu (cca 320 mil), se 
dvěma 75 gal nádržemi pod křídlem dosáhl 
Thunderbolt až k Frankfurtu (cca 370 mil). Se 
dvěma 150 gal nádržemi pak mohl operační 
dosah zvýšit až na cca 450 mil (Magdeburg, 
Schweinfurt...).

U P-38J znamenalo použití dvou 165 gal 
nádrží operační dosah až za hranici 600 
mil, což teoreticky znamenalo oblast Prahy. 
Než však dokázaly spojenecké bombardéry 
operovat v oblastech východu Německa  
a Protektorátu, přestal být doprovod záleži-
tostí Lightningů i Thunderboltů. V doprovodu 
totiž nešlo pouze o to zůstat s bombardéry, 
ale také je účinně chránit. A v tom začaly 
starší typy stíhacích letounů USAAF pokulhá-
vat a na nepřítele nestačily. 

Ano, na scénu vstoupil P-51 Mustang. Jeho 

Ne vždy byly přídavné 
nádrže během letu odha-
zovány. Pokud to situace 
dovolovala, vraceli se  
s nimi piloti na základny, 
kde byly z letounů svěšeny. 
Podobně jako u tohoto 
P-51D od 364th FG  
(srpen 1944).

Typický obrázek symbolizující spojeneckou leteckou převahu nad Evropou v letech 1944-45. 
Letka Mustangů od 361st FG s podvěšenými 75 gal nádržemi.

P-51D s dvojicí 75 gal nádrží pod křídlem.
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první silná série P-51B během doprovodu 
bombardérů dokázala se dvěma 75gal 
nádržemi a v závislosti na podmínkách 
udržet operační dosah 470 - 580 mil (Berlin, 
Praha). Spotřeba P-51 byla oproti P-47 a 
P-38 výrazně nižší a i to výrazně ovlivnilo 
celkový dolet. Pozdější série P-51D se dvěma 
108 gal nádržemi dokázala v nebojovém 
režimu uletět více než 1650 mil, tedy ope-
rační dosah přes 800 mil. Během operací 
Frantic - misí, při nichž se bombardéry i se 
svým stíhacím doprovodem nevracely na své 
základny, ale pokračovaly na východ a při-
stávaly na Ukrajině - byla pro doprovodné 
Mustangy vytouženým cílem základna Pyrja-
tyn, 84 mil východně od Kyjeva. Znamenalo 
to bojový let o délce přesahující 1400 mil, 
který Mustangy se dvěma 108 galonovými 
nádržemi  zvládly nepřetržitým letem za cca 
6,5 hodiny.  

V posledních šestnácti měsících války byly 
pro doprovodné stíhače přídavné nádrže 
samozřejmostí. Mladí piloti, kteří přicházeli 
do Evropy, aby si zde odlétali svou operační 
túru, mnohdy neměli ani zdání o tom, jak 
složitá cesta k tomu vedla a „drop tanks“ pro 
ně byly zcela běžnou záležitostí.

Rozsáhlejší bombardovací mise 8th a 15th 
USAAF, nebo jejich kombinací, dokázala  
v jednom dni vyslat nad kontinent přes tisíc 
čtyřmotorových bombardérů, což znamenalo 
i více než 500 doprovodných stíhačů. Každý 
den tak Spojenci na Německo a okupovaná 
území neodhazovali jen stovky tun pum, ale 

108 gal nádrže pod křídlem P-51D

P-51D 44-15587 od 353rd FG s dvojicí papírových 108 gal nádrží.

Schémata palivového systému P-47 a P-51.

HISTORIE
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také několik set přídavných nádrží. Šlo  
o vysoce spotřební materiál, který musel spl-
nit svou funkci a zároveň musel být levný  
a surovinově nenáročný. 

Původním materiálem byl pro nádrže 
používané USAAF hliník. I ten však začal být 
zbytečným luxusem a proto byly přídavné 
nádrže vyráběny především ze slabého oce-
lového plechu. Technologickým skvostem se 
staly nádrže z lisovaného papíru, vyráběné 
především ve Velké Británii. Ty se objevovaly 
ve dvou základních variantách - 108 a 200 
gallonů. Pro P-51 byly kromě papírových 
108 gal nejčastěji užívanými nádržemi kovo-
vé 75 gal (v Pacifiku a MTO také podkřídelní 
kovové 110 gal, velmi vzácně jsou pod křídly 
Mustangů k vidění rovněž 165 gal nádr-
že, určené pro P-38). P-47 používaly oba 
hlavní typy popsané u P-51 a také ve větší 
míře papírové 200 gal. Zvláštností pro P-47 
byly podtrupové 200 gal kovové nádrže se 
sníženým profilem , tzv. „flat“. P-38 nejčastěji 
používaly podkřídelní 165 gal nádrže,  
v menší míře také 330 gal.

Své přídavné nádrže měly i čtyřmotorové 
bombardéry. Např. u B-17 to byly nádrže  
s celkovým obsahem 820 gal umístitelné  
v pumovnici.

Z modelářského hlediska je dobré neopo-
menout zbarvení nádrží. Zatímco původní 
hliníkové nádrže bývaly ponechány v barvě 
kovu, který mohl dosahovat vysokého lesku, 
popřípadě stříkány šedou barvou spodních 
ploch. U nádrží používaných letouny US 
Navy a Marines se objevovala i Navy Blue  
a Non-specular White. Pozdní papírové  
a ocelové přídavné nádrže bývaly stříkány 
hliníkovou vrstvou

Zrod konceptu přídavných nádrží pro 
letouny US Air Corps a USAAF byl tedy kom-
plikovaný, ještě komplikovanější bylo jeho 
prosazení, jak už to bývá typické u „drob-
ností“, které pak mají nezanedbatelný vliv na 
vývoj velkých věcí. A o významu přídavných 
nádrží pro americké stíhací letouny to platí 
několikanásobně.

Zavěšování přídavné nádrže o kapacitě 165 gal pod P-38 (Saipan, listopad 1944).

Zdroje:
Deconstructing the P-51 Mustang Historical Narrative, Trent Telenko (Chicagoboyz, History Friday), 2013
MacArthur’s Fighter Drop Tanks, Trent Telenko (Chicagoboyz, History Friday), 2013
National Archives and Record Administration
20th FG Operational Summary and Mission Reports (NARA) 
Foto/Photos: National Archives and Record Administration, 55th FG, Museum of Air battle over the Ore Mountains on September 11th, 1944
P-51 and P-47 operation, erection and maintenance manuals
Eduard archive
 

V poválečném období byly přídavné nádr-
že standardní součástí výbavy stíhacích letou-
nů a to zůstalo dodnes, ačkoliv jejich význam 
částečně zeslabuje technologie tankování  
za letu. Přestože je dnes charakter taktického 
použití letectva zcela jiný, nikdo nepochybuje 
nad tím, jak důležitý je co největší dolet. Prin-
cip zůstává, i když dnes ty přídavné nádrže 
již nejsou z papíru...

HISTORIE
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Mechanici 318th FG na Saipanu, plní u P-47 nádrž o obsahu 165 gal vysoce 
hořlavou směsí paliva a napalmu („gel gas“). Z nádrží  
typických pro P-38 se tak stala nebezpečná zbraň (Saipan, červenec 1944).

Napalm byl pro speciální operace používán 
i v Evropě. Zbrojíři umísťují napalmové 
nálože do pumovnice B-17G 42-39970 
ze 452nd BG. Cílem byla německá vojska 
odolávající po otevření západní fronty  
v oblasti Bordeaux. Nosičem nálože se sta-
ly přídavné nádrže pro stíhače o kapacitě 
108 gal.

Americké přídavné nádrže našly 
mnoho různorodého uplatnění jak 
oficiální armádní, tak i neoficiální 
cestou. Následující galerie přiblíží 
některé z nich.

HISTORIE

Letouny P-38 odhazují 
přídavné nádrže o kapa-
citě 165 gal na Filipínách. 
Nádrže však neobsahují 
takřka neškodné zbytky 
leteckého benzinu, nýbrž 
napalm.... (léto 1945).
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Tyto upravené přídavné nádrže o kapacitě 
330 gal vytvořily z průzkumného F-5B 
létající ambulanci (7th USAAF, Hawaii  
a Caroline Islands, 1945).
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Letecké přídavné nádrže se v rukou šikovných mechaniků dokázaly změnit  
i na dopravní prostředky pro pevninu či vodu... Ostatně ani civilní obyvatelstvo  
v dotčených oblastech nezahálelo a podobný osud potkal v pozdějších letech 
mnoho přídavných nádrží, které byly na jejich území odhozeny. 

DOPORUČUJEME:

Stránka produktů Stránka produktů Kat. č. 648233Kat. č. 648238

US 75gal kovové 
palivové nádrže

US 108gal papírové 
přídavné nádrže
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek

Fw 190A-8 1/72
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Tento stroj původně sloužil u Jagdgruppe 10. Jejím úkolem 
byly zkoušky nových taktik a zbraní pro boj se spojeneckými 
bombardéry. Stroje JGr. 10 nesly kresbu žluto-červeného hada 
na obou stranách trupu. Zobrazený stroj byl na sklonku války 
přeřazen k II./JG 300 a dostal odpovídající prvky markingu, 
tedy modrobílý pruh na zádi rozlišující stroje JG 300 v systému 
obrany říše. Tento pruh částečně překryl malé kódové označení 
I1, které náleželo JGr. 10. Na levé straně tak zůstalo viditelné 
písmeno I, na pravé číslice 1. Vodorovný černý pruh na zádi 
značí příslušnost k II. Gruppe. Zbytky letounu byly nalezeny  
v květnu 1945 na letišti Bayreuth-Bindlach, které sloužilo od 
roku 1944 jako opravárenské a konverzní centrum pro jednotky 
taktického průzkumu. 

Fw 190A-8, 73372?, II./JG 300,  
Bayreuth-Bindlach, Německo, jaro 1945

POSTAVENO

Kat. č. R0012
Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/letadla-a-vrtulniky/fw-190a-8-1-72-1-3.html


A-6A Intruder 1/48 (Hobby Boss) with Eduard Goodies
POSTAVENO

postavil Jan Novotný

Kat. č. 48865

Kat. č. EX427

Kat. č. 49683

Kat. č. 48807

A-6 electronic equipment

A-6A

A-6A interior S.A.

A-6A exterior

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/letadla-a-vrtulniky/a-6e-elektronicke-vybaveni-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Masky/Letadla/A-6A-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/Podle-vyrobce/EDUARD-stredisko-11-LEPTY/A-6A-interier-S-A-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/A-6A-exterier-1-48.html?listtype=search&searchparam=48807


postavil Jan Novotný

Kat. č. 648193

Kat. č. 648227

Kat. č. 648137

Kat. č. 49068

A-6 wheels

MER

Mk.82 bomb w/ airbrake late

Remove before flight

POSTAVENO

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/Letadla-a-vrtulniky/A-6-kola-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/mer-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/Letadla-a-vrtulniky/1-48/Mk-82-bomby-brzdene-pozdni-verze-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Fotolepty/Fotoleptana-sada/Remove-Before-Flight-FABRIC-1-48.html


POSTAVENO

Kat. č. 632047 Kat. č. 632048

F-104 C2 ejection seat F-104 MB.7 ejection seat

Stránka produktu Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/F-104-vystrelovaci-sedacka-C2-1-32.html
http://www.eduard.com/store/cs/Letadla-a-vrtulniky/F-104-vystrelovaci-sedacka-MB-7-1-32.html


POSTAVENO

Kat. č. 632045

Kat. č. 632046

Kat. č. 632043

Kat. č. 632044

F-104 undercarriage wheels early

F-104 undercarriage wheels late

F-104 exhaust nozzle early

F-104 exhaust nozzle late

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Brassin/F-104-hlavni-podvozkova-kola-rana-verze-1-32.html
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Brassin/Letadla/1-32/F-104-hlavni-podvozkova-kola-pozdni-verze-1-32.html
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Brassin/F-104-vystupni-tryska-rana-verze-1-32.html
http://www.eduard.com/store/cs/Letadla-a-vrtulniky/F-104-vystupni-tryska-pozdni-verze-1-32.html


BIG5335 Z-32 destroyer  1/350  Dragon
BIG3360 A.S. 51 Horsa Glider Mk.I  1/35   
 BroncoModels
BIG3361 P-39Q/N Part. I  1/32  KittyHawk
BIG49146 Pe-2  1/48  Zvezda
BIG72108 MiG-29A Izdeliye 9-12  1/72    
 Trumpeter

632072  GBU-12 bomb  1/32
632078  Mosquito FB Mk.VI gun bay  1/32  Tamiya
648239  Bf 109G-6 radio compartment  1/48  Eduard
648240  Bf 109G-6 cockpit  1/48  Eduard
648245  W.Gr.21 for Bf 109  1/48  Eduard
648246  Bf 109 cannon pods  1/48  Eduard
648247  Bf 109G exhaust stacks  1/48  Eduard
648248  MiG-31 wheels  1/48  AMK
648253  F-4J wheels  1/48  Academy
648254  F-4J exhaust nozzles  1/48  Academy
672102  UB-16 rocket pods  1/72
672103  UB-32 rocket pods  1/72

SIN67208  MiG-29A IZDELIYE 9-12  1/72  Trumpeter

ON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (duben) 

BRASSIN  (duben) 

BIGSIN  (duben) 

Duben 2016

BIG5335 BIG3360

BIG3361

632072  GBU-12 bomb  1/32
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ON APPROACH Duben 2016

648246  Bf 109 cannon pods  1/48  Eduard

648239  Bf 109G-6 radio compartment    
      1/48  Eduard 

648245  W.Gr.21 for Bf 109  1/48  Eduard

648248  MiG-31 wheels  1/48  AMK

632078  Mosquito FB Mk.VI gun bay   
   1/32  Tamiya

648247  Bf 109G exhaust stacks   
   1/48  Eduard
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ON APPROACH Duben 2016

672103  UB-32 rocket pods  1/72672102  UB-16 rocket pods  1/72

648240  Bf 109G-6 cockpit  1/48  Eduard

648254  F-4J exhaust nozzles  
   1/48  Academy

648253  F-4J wheels  1/48  Academy
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ON APPROACH Duben 2016

SIN67208  MiG-29A IZDELIYE 9-12  1/72  Trumpeter
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MODELY (Prosinec) 
ON APPROACH

NEW TOOL 
2016

Modely duben 2016

7434
F6F-5N Nightfighter
1/72 Weekend edition

84155
Fokker D.VII OAW
1/48 Weekend edition

1133
BUNDES/NATOfighter
1/48 Limited edition

FOTOLEPTY (duben) 
LEPTY
32387 A-6E TRAM exterior 1/32  Trumpeter
32388 A-6E TRAM undercarriage 1/32  Trumpeter
32863 A-6E TRAM interior 1/32  Trumpeter
32864 A-6E TRAM seatbelts 1/32  Trumpeter
48882 Meteor F.8 undercarriage 1/48  Airfix
48883 Meteor F.8 engines 1/48  Airfix
48884 Meteor F.8 landing flaps 1/48  Airfix
48885 Bf 109G-6 1/48  Eduard
48886 Su-7 exterior 1/48  Směr
48887 Sea Harrier FRS.1 exterior 1/48  Kinetic
49093 Bf 109G seatbelts FABRIC 1/48  Eduard
49094 Bf 109G seatbelts SUPERFABRIC 1/48  Eduard
49765 Meteor F.8 interior 1/48  Airfix
49766 J-29F Tunnan 1/48  Hobby Boss
49767 Su-7 interior 1/48  Směr
49768 Me 262B-1a/U1 1/48  Hobby Boss
49769 Sea Harrier FRS.1 interior 1/48  Kinetic
53158 German Submarine Type IX C/40 hull pt. 1 1/72  Revell
53159 German Submarine Type IX C/40 hull pt. 2 1/72  Revell
53160 German Submarine Type IX C/40 tower 1/72  Revell
53161 IJN Kagero pt.1 1/350  Tamiya
53162 IJN Kagero pt.2 1/350  Tamiya
73550 Hawk T.1 1/72  Revell
73551 Sea Vixen FAW.2  1/72  Cyber Hobby

ZOOMY
33157 A-6E TRAM interior   1/32  Trumpeter
FE765 Meteor F.8   1/48  Airfix
FE766 J-29F Tunnan   1/48  Hobby Boss
FE767 Su-7   1/48  Směr
FE768 Me 262B-1a/U1   1/48  Hobby Boss
FE769 Sea Harrier FRS.1 interior   1/48  Kinetic
FE770 Fokker D.VII OAW Weekend   1/48  Eduard
SS550 Hawk T.1   1/72  Revell
SS551 Sea Vixen FAW.2   1/72  Cyber Hobby
SS552 Fokker E.II Eindecker   1/72  Airfix
SS553 RAF BE.2c Nightfighter   1/72  Airfix
SS554 F6F-5N Weekend   1/72  Eduard

OVERTREES
82111X   Bf 109G-6 late series 1/48  Eduard

OVERLEPT
82111-LEPT1  Bf 109G-6 late series   1/48  Eduard

82111
Bf 109G-6 late series
1/48 ProfiPACK
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7. ročník modelářské soutěže

PANTHERS CUP 
Hlavní téma: ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
                          
Kdy: 19. 3. 2016
Kde: Novoborská 2, Praha 9
Další informace: www.pantherscup.cz

a VYHLAšUJI: 

PROSECKOU sOUTìž 
KRáSY!!

PRO šTíHLOU VALýRU? 
NEBOJáCNOU MATiLDU?

KYPROU BERTU?  

pRO KOHO BIJE 
VAšE SRDCE? 

vEMTE JI NA PANTHERS CUP,
AŤ JI MůžEME OBDIVOVAT

VšICHNI! 

ROZHODLA JSEM SE 
PANTERůM 

SE SOUTìží TENTOKRáT
POMOCI... 

ps: hLAVNí VýHROU 
JE 4.000 kè NA ZKRášLOVADLA 

 U mpm!


