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Vážení přátelé, modeláři, lepiči, sběra-
telé, máme tu poslední Info tohoto roku 
a poslední letošní várku novinek. Které už 
tentokrát znáte, prodávali jsme je poprvé 
minulý víkend v Bratislavě a také na e-sho-
pu v rámci letošního Černého pátku a akce 
Afterparty k bratislavské Plastikové zimě. 
Pojďme se dnes netradičně podívat nejpr-
ve na ně, takovým těm všeobecným řečem, 
slibům, výhledům a podobně se věnujme až 
závěrem úvodníku. 

Loni touto dobou jsem sliboval další dva-
atřicetinu. Tak ta nebude, odkládá se na ne-
určito. Jedním z důvodů je, že jsme využili 
nabídku k nákupu výlisků L-29 Delfín 1/48 
od AMK. Delfína jsme u AMK poptávali del-
ší dobu, proto jsme neváhali na nabídku 
reagovat a Delfína zařadit do programu, 
byť jsme ho v dlouhodobém plánu neměli 
a jeho zařazení do prosincových novinek je 
jistou improvizací. Nicméně si myslím, že je 
to dobrá improvizace. Delfín se vymyká za-
vedeným zvyklostem i tím, že jsme ho, na 
rozdíl od většiny nakupovaných modelů, 
zařadili do řady Profipack. Nebudu se moc 
rozepisovat o výběru markingů, snažili jsme 
se vybrat zajímavé, ale ne tak často v jiných 
obtiscích ztvárňované stroje. Oproti originá-
lu AMK dáváme u našeho modelu konfigu-
raci stroje se zavřenými vztlakovými klapka-
mi, leptané díly, potřebné k vysunutí klapek 
najdete v souběžně vydávané leptové do-
plňkové sadě. K dispozici je také zhruba 300 
krabiček Overtrees a ještě bych dodal, že 
vzhledem k zařazení modelu do řady Profi-
pack a opci na nákup dalších výlisků počí-
táme s vydáním Delfína v řadě Weekend, 
a pravděpodobně dojde i na nějakou tu  
Limitku. Předběžně jsme dohodnuti s pa-
nem Janouškem také na knize, u níž doufám, 
že nebude moc tlustá. K Delfínu se váže ještě 
jedna zajímavost, dohodli jsme se s panem 
kolegou Bobkem, majitelem firmy HGW, že 
na základě naší konstrukce obtisků vytvoří 
své obtisky typu Wet Transfer, což jsou, chá-
pu-li to dobře, obtisky, které po aplikaci ne-
mají přes nanesený obtisk průhledný krycí 
lak. HGW bude tyto obtisky prodávat ve své 
režii, respektive už je prodává, nicméně část 
z nich bude v prodeji také jako klubová po-
ložka BFC k prodeji na našem e-shopu. Stej-
nou dohodu jsme udělali i o obtiscích pro 
Fw 190A z Royal Classu, čímž se dostáváme  
k dalšímu hitu naší prosincové nabídky. Hned 
na úvod musím zdůraznit, že tento model je 
velmi košatý, co se nabídky různých verzí  
Fw 190A-2, A-3 a A-4 týče. Jde vesměs o tak-
zvané krátké verze, které se od pozdějších 
verzí (A-5 počínaje) liší kratším motorovým 
ložem a tím tedy i celkovou délkou trupu. 
Také mají odlišnou konstrukci ovládacích 
ploch a další maličkosti, kterými vás nebudu 
zatěžovat. Vývoj byl za války vůbec bouřlivý 
s řadou originálních technických řešení, což 

dělá z Fw 190, ostatně jako z většiny slav-
ných válečných letadel, nesmírně barvitou 
záležitost, jejímž obrazem, jak doufám, je 
právě vydávaný model. Když si to spočítám, 
docházím přinejmenším ke čtyřem navzá-
jem odlišným podobám letounu, přičemž 
mnohé z nich jsou v tomto měřítku vydá-
vány vůbec poprvé, alespoň tedy pokud jde  
o mainstreamové kity. Royal Class je tak také 
několikanásobnou premiérou, namátkou 
verze A-2, dvoukanónové A-3, A-4 Trop… 
a to si vůbec nejsem jist, co jiní výrobci na-
bídli u verze A-4, kterou máme v podobě  
s chladícími štěrbinami nebo klapkami mo-
toru. Markingů je čtrnáct, jeden zajímavější 
než druhý, v balení sestava výlisků v balení 
pro dva modely, přičemž samozřejmě kom-
binace verzí není libovolná. Možné modelá-
řovo trauma vyplývající z tohoto faktu řeší-
me nabídkou Overtrees, kde je k dispozici 
sedm (!) položek pro různé verze a jejich 
konfigurace. Takže pánové, buď kit a tě pic, 
vybrat to pravé nebude snadné, ale zase to 
bude zajímavé a poučné. Mým osobním fa-
voritem je A-3 od JG-5 s přídavnou nádrží, 
dokonce se spekuluje, že měl jistou dobu 
žlutočerný pruh na trupu před ocasem, ale 
je jasné, že každý na to bude mít jiný názor. 
Kdyby se Vaším osobním favoritem stal ne-
dej bože pouštní A-4 s tropickými filtry, tak 
upozorňuji, že ty filtry jsou resinové, odlité 
spolu s krycím plechem motoru, a napaso-
vání této sestavy na model není úplně easy. 
Sestavu obvyklých doplňků a bonusů najde-
te dále v textu v popisu stavebnice, jen bych 
zmínil tisk obrazu od pana Forkasiewicze, 
protože ten se mi moc líbí. Kdyby měl někdo 
za to, že je to moc počítačové a naturalistic-
ké, tak OK. Respektuji to, klidně mi ten ob-
raz můžete poslat zpátky. A taky je tam pivní 
sklenice, z čehož plyne, že i k tomuto Royalu 
se váže Beer Game, jejíž pravidla si zajisté 
oživíte také dále v dnešním Infu.

Ještě je dobré zmínit, že většinu subver-
zí, které budou obsahem této stavebnice, 
postupně vydáme jako samostatné polož-
ky v řadě Profipack a Weekend a mnohé se 
později objeví i ve stavebnicích řady Limited 
Edition. A tím bych s Royalem pro tuto chvíli 
skončil, co myslíte? 

Ještě jsou tu další dvě stavebnice, jejichž 
osudem je pro dnešek zůstat ve stínu oněch 
dvou výše popsaných. Jsou to již staří známí, 
v řadě Weekend jde o dvaasedmdesátinový 
Fokker E.III, a v řadě Profipack se vrací do 
sortimentu Messerschmitt Bf 109E-3, v pod-
statě v nezměněné podobě oproti původní-
mu vydání. 

Co se řady BRASSIN týče, dominantou 
jsou pochopitelně sady věnované našim 
vlastním stavebnicím Fw 190. Je tu přede-
vším kokpit verze A-3, bronzové podvozkové 
nohy včetně krytů verze A-2, Pitotovy trubi-
ce pro rané verze a ovládací plochy taktéž 

pro rané verze. K tomu je v nabídce BigSin 
pro verzi A-4, přičemž další verze budou 
následovat. Dále si povšimněte rádiové in-
stalace pro Bf 109F a BigSinu pro tentýž mo-
del. Další sady už jsou takové ty drobnosti, 
jako dva typy zaměřovačů pro Spitfire Mk.IX 
v měřítku 1/32 (pro model Revell), koleček 
pro Delfína nebo kulometů UBT pro před 
nedávnem vydanou Pešku Pe-2. Zajímavé 
budou i nábojové pásy 12.7 mm v pětatři-
cetině. Předchozí vydané typy nábojových 
pásů mají velmi kladný ohlas, což nás samo-
zřejmě motivuje k tvorbě obdobných sad. 

Pokud jde o lepty a masky, máme tu ně-
kolik zajímavostí. Samozřejmě, vydáváme 
doplňkový set pro Delfína, to je povinnost, 
ale zajímavější dozajista budou sady pro 
Beaufightera Mk.VI od Tamiyi. Především 
proto, že Beaufighter je již poměrně sta-
rý model, nicméně stále na dobré úrovni,  
a nás zajímá, jak se ujmou nové sady kon-
struované v současném stylu. Ve dvaatřice-
tině máme dvě kolekce leptů, pro Mosquito 
B Mk.IX od HKM a pro I-16 typ 24 od ICM. 
Ve dvaasedmdesátině pak sady pro nový 
Fortress Mk.III od Airfixu, které reflektují 
odlišnosti této verze od standardní B-17G, 
P-40N od Special Hobby a pro velmi pěkný 
Jak-130 od Zvezdy. V pětatřicetině jsme při-
pravili sady pro T-54 od MiniArtu a pro M752 
Tactical Ballistic Missile Launcher od Dra-
gonu, a také oboustranně barvenou sadu 
sovětských válečných vlajek, která alespoň 
na mne působí poměrně pitoreskně. Máme 
i dvě sady na loď, tentokrát na německou 
letadlovku Graf Zeppelin, která sice nikdy 
nevyplula, ale to neznamená, že jí nelze 
postavit jako model, že. Na závěr představe-
ní novinek a zajímavostí dnešního Infa vás 
ještě upozorním na čtyři nové BigEdy, mezi 
nimiž najdete i sestavu pro poněkud opož-
děného, leč právě teď dostupného Walruse 
od Airfixu. A abych nezapomněl, mezi mas-
kami najdete sadu pro barvení panelů proti 
oslnění pro B-17G v měřítku 1/48. Ano, pro 
starý dobrý Monogram, čtete dobře. 

V listopadu jsme oslavili páté výročí zalo-
žení BFC. Kromě gratulací a pozdravů jsme 
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dostali řadu oprávněných doporučení na 
oživení činnosti klubu, především nabídky 
klubových položek. Bereme to vážně a za-
čali jsme připravovat program na rozšíření 
jejich nabídky. Po Novém roce uvidíte, jak 
se nám to povedlo. Ostatně, co po Novém 
roce. Nějaké slibované věci jako některé 
knihy nebo resinové díly z Hinda zařadíme 
ještě před Vánoci, po Novém roce přidáme 
nějaké nové myšlenky. 

Dalším frekventovaným požadavkem jsou 
masky pro nástřik vnitřních ploch rámů ka-
bin. To není tak úplně jednoduchá záležitost, 
jak se na první pohled jeví, a také si nejsme 
jistí, jaký reálný zájem o takové masky bude. 
Nicméně, zkusíme je. Více vám o nich na-
píšu v lednovém Infu, protože ta věc bude 
opravdu složitější, než byste čekali. Avšak už 
teď mohu říci, že minimálně jedna se, jako 
pilotní projekt, objeví už v lednu. Bude to 
maska na P-51D 1/32 od Revellu.

V polovině listopadu jsme jako obvykle 
vydali distributorský Leaflet, ale protože ne-
byl na své obvyklé adrese, nešel pokoutně 
stáhnout, což je činnost, které se modelá-
ři rádi věnují, jak vidno. Vypátrat správnou 
cestu nebylo podle mě tak složité, ne kaž-
dý to ale dokázal. Bylo kolem toho trochu 
pozdvižení a pobouření, nicméně dnešním 
dnem případný informační deficit končí, 
protože lednové novinky najdete na konci 
dnešního Infa. Jako bonus přidám informaci 
o stavebnicích řady Limited Edition, chys-
taných na rok 2018, alespoň tedy o těch, 
jejichž vydání je víceméně jisté. V únoru to 
bude MERSU, věnovaný finským Bf 109G-2 
a G-6, v měřítku 1/48, samozřejmě. V břez-

nu se konečně dočkáme loni touto dobou 
na E-day slibovaných Liberatorů GR Mk.V 
(a Mk.III) v měřítku 1/72, vydaných pod 
názvem Riders in the Sky 1944. Omlouvám 
se za posunutí termínu vydání, ale příprava 
konverzních dílů byla rozsáhlejší a nároč-
nější, než jsme čekali. To můžeme s klidem 
říct o každé formě, pravda, nicméně zde to 
bylo opravdu náročné, vzhledem k jemnosti  
a komplexnosti dílů a jejich počtu. A kvalitě. 
Uvidíte sami, už brzy rámečky a celý projekt 
začneme představovat na Facebooku. Břez-
nový termín snad nic neohrozí, konverze je 
hotová, kniha slibně rozpracovaná, markin-
gy vybrány a výlisky plují z Japonska, budou 
teď někde u Suezu. Tak šťastnou plavbu! 
Mimochodem, příští rok chceme koncept 
EduArt rozšířit i na klasické Limitky, což 
znamená, že budou obsahovat tisk obrazu. 
Nejsem si jist, zda se to bude týkat Mersu, 
tam to asi ještě nevyjde, ale pro Liberator se  
s obrazem počítá. Hádejte, co na něm bude.

Na duben připravujeme Vietnamské 
MiGy-21PFM, ještě v 1/48. První MF ve 
dvaasedmdesátině přijde až v květnu, ale  
to bude Profipack. V dubnu také znovu vy-
dáme He 280, našli jsme formy. To bude  
s největší pravděpodobností také Profipack, 
nicméně s hodnotou Limitky, protože půjde 
o bezesporu poslední vydání tohoto mode-
lu pod naší značkou. Květen bude věnován 
Hansi-Joachimovi Marseillovi a Messer-
schmittům v Africe, červen Typhoonům 
s bublinovou kabinou, které opět trochu 
upravíme, aby nebyly tak úplně stejné jako 
originální model od Hasegawy. A to je asi 
tak vše, co je jisté. Plánujeme na ostro na 

půl roku dopředu, druhá polovina roku je 
stále do jisté míry zahalena mlhou. Mělo by 
v ní dojít na MiGy-23ML/MF 1/48 v česko-
slovenských službách (ex Trumpeter 1/48)  
s knihou a na e-day bychom rádi měli druhý 
díl Liberatorů, který se pod názvem Riders 
in the Sky 1945 bude věnovat Liberatorům 
GR.Mk.VI a VIII. Ještě máme asi pět dalších 
projektů ve stádiu úvah a příprav, tak ty si 
pro vás nechám jako překvapení. 

O nových modelech v řadě Profipack, 
MiGu-21 v 1/72, Tempestu a Mustangu  
v 1/48, dalších verzích Fw 190A, o Bf 109G-
10 a jiných projektech, jakož i plánovaných 
změnách pro rok 2018 vám napíši v led-
novém Infu. Ještě pár organizačních záleži-
tostí, v prosinci nutných. Expedice v našem 
skladě končí v pátek 22. prosince odpoled-
ne. Poslední objednávky, u nichž garantuje-
me odeslání v tomto roce, tedy do onoho 
22. prosince, budou objednávky doručené 
do pondělí 18. prosince. Od 23. prosince do  
5. ledna 2018 nebudeme expedovat. Případ-
né objednávky, obdržené na e-shopu, budou 
evidované, ale budou expedované až po  
5. lednu 2018, tedy reálně nejdříve v pon-
dělí 8. ledna 2018. Chápu, že je to opruz, ale 
musí to tak být, musíme provést inventury. 

Dnes začíná Novemberfest 2017. Po roční 
pauze máme pěkně narváno, akce není jen 
vyprodaná, ale i lehce přebukovaná. Jak se 
povede, vám řeknu také v lednu. Přeji vám 
všem příjemné Vánoce, dámy a pánové! 
Buď kit! 

Vladimír Šulc
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L-29 Delfín 1/48

1/48,  kat. č. 8099
plastové díly AMK
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
5 markingů

Stránka produktu 

MODELY 12/2017

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:
49870  L-29 Delfín upgrade set (fotolept)

648374  L-29 wheels (Brassin)

648375  L-29 ejection seats (Brassin) (01/2018)
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/l-29-delfin-1-48-1-2.html?force_sid=b8928198ff0974eb13c038dd86232d78


MODELY 12/2017

4902, 11. slp, Žatec, Česká republika, 1993

1597, Egyptské letectvo, Bilbais , Egyptská arabská republika, 2. polovina 80. let

3250, International Fighter Pilots Academy , Košice, Slovenská republika, 1993

N179EP, základna Reno, Spojené státy americké, 2009

3246, 3. letka 1. slp, letiště Planá u Českých Budějovic, ČSSR, 1969-1970
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Bf 109E-3
Reedice

1/48,  kat. č. 8262
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
5 markingů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 12/2017

1/48

48760  Bf 109E tools and boxes (fotolept)

48774  Bf 109E-3/E-4 (fotolept)

49067  Bf 109E seatbelts FABRIC (fotolept)

648058 Bf 109E wheels (Brassin)
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https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Bf-109E-3-1-48-1-3.html?force_sid=b8928198ff0974eb13c038dd86232d78
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Uffz. Karl Wolff, 3./JG 52, Pihen/Calais, Francie, srpen 1940

Oblt. Josef Priller, Staffelkapitän 6./JG 51, Francie, podzim 1940 

Obstlt. Hans-Hugo Witt, Geschwaderkommodore JG 26, Dortmund, Německo, květen 1940

1./JG 2, Bassenheim, Germany, květen 1940

3./JG 51, Mannheim-Sandhofen, zima 1939-1940
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MODELY 12/2017

Stránka produktu 

Fw 190A
early versions 1/48
A-2, A-3, A-4, A-4/Trop

Kat. č. R0016
Plastové díly, fotolepty a krycí masky 
pro dva kompletní modely
Postavit lze verze Fw 190A-2, A-3, A-4,  
včetně stíhacích-bombardérů
Obtisky Cartograf pro 14 markingů
Plakát A2 od Piotra Forkasiewicze
Brassin: kola podvozku, kryty podvozku pro verzi  
A-2, kryty motoru s tropickými prachovými filtry
Pivní sklenice s unikátním motivem Fw 190A

10 INFO Eduard - prosinec 2017

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-rane-verze-1-48.html?force_sid=b8928198ff0974eb13c038dd86232d78


MODELY 12/2017
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MODELY 12/2017

Fw 190A-2, W. Nr. 120282, Fw. K. Nowak, 9./JG 2, Théville, Francie, květen 1942

Fw 190A-2, W. Nr. 120206, Fw. W. Grünlinger, Stab III./JG 26, Wevelgem, Belgie, září 1942

Fw 190A-3, W. Nr. 130325, Ofw. J. Heinzeller, 3./JG 2, Trickqueville, Francie, červen 1942

Fw 190A-3, W. Nr. 135313, Oblt. A. Faber, III./JG 2,Morlaix, Francie, červen 1942

Fw 190A-3, W. Nr. 125425, Fw. K. Kundrus, 12./JG 5, Herdla, Norsko, prosinec 1943
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MODELY 12/2017

Fw 190A-3, W. Nr. 130541, Fw. E. Mayer, 9./JG 5, Herdla, Norsko, březen 1945

Fw 190A-3, W. Nr. 0253, Uffz. G. Josten, 1./JG 51, Ljubaň, Sovětský svaz, podzim 1942

Fw 190A-3, W. Nr. 130541, Oblt. A. Dickfeld, II./JG 2, San Pietro, Itálie, listopad 1942

Fw 190A-4, W. Nr. 140581, Lt. E. Burath, Stab I./JG 1, Deelen, Nizozemsko, duben 1943

Fw 190A-4, Maj. H. von Bonin, JG 54, Pskov, Sovětský svaz, jaro 1943
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MODELY 12/2017

Fw 190A-4, H. Philipp, I./JG 54, Krasnogvardějsk, Sovětský svaz, leden 1943

Fw 190A-4, W. Nr. 140634, Maj. H. Graf, JGr. Ost, Toulouse – Blagnac, Francie, duben 1943

Fw 190A-4, W. Nr. 145614, EKdo 19, Benghází, Lybie, listopad 1942

Fw 190A-4, W. Nr. 142317, Fw. L. Seif, 11./SKG 10, Sidi Ahmed, Tunisko, leden 1943

14 INFO Eduard - prosinec 2017



MODELY 12/2017

48936  Fw 190A-4 landing flaps  (fotolept)
48937  Fw 190A-4  (fotolept)
FE863  Fw 190A seatbelts STEEL  (fotolept)

648351  Fw 190A-4 cockpit (Brassin)
648352  Fw 190A-4 engine (Brassin)
648354  Fw 190A-4 fuselage guns (Brassin)
648355  Fw 190A-4 engine & fuselage guns (Brassin)
648356  Fw 190A wingroot gun bays (Brassin)
648366  Fw 190A propeller (Brassin)
648367  Fw 190A-3/A-4 undercarriage legs BRONZE  (Brassin)
648357  Fw 190A-3 cockpit (Brassin)
648371  Fw 190A control surfaces early (Brassin)
648373  Fw 190A Pitot tubes early (Brassin)
648379  Fw 190A-2 undercarriage legs BRONZE (Brassin)

Doporučujeme ke stavebnici R0016:

348355

348357

348366

348371

348379

348356

348373
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo B

Fw 190A
early versions

1/48

eduard16 INFO Eduard - prosinec 2017



POSTAVENO

Fw 190A-2, W. Nr. 120206, Fw. W. Grünlinger, Stab III./JG 26, Wevelgem, Belgie, září 1942

Poté, co velitel III. Gruppe JG 26 Hptm. Josef Priller obdržel nový Fw 190, předal svůj dosavadní letoun  
Fw. Walteru Grünlingerovi, jenž často létal jako jeho číslo dvě. Na pozici Katschmarka si Priller toto letecké eso 
s celkem dvanácti sestřely ponechal i po svém jmenování velitelem celé JG 26 Schlageter. Fw. Grünlinger byl 
sestřelen a zabit v kokpitu Fw 190A-5 nad severní Francií dne 4. září 1943. Jeho přemožitelem se stal W/Cdr 
Johnie Johnson, velitel 127. Wingu RCAF letící ve Spitfiru Mk.IX.

Po přidělení tohoto Fw 190A-2 Fw. Grünlingerovi byl Prillerův osobní marking, červené eso se jménem jeho 
manželky Jutty, upraven na červenou sedmu s nápisem Rata. Změna proběhla také u štábního označení stroje, 
kdy se zatřením vnitřního klínu barvou RLM 76 „změnil“ z velitelova stroje na stroj adjutantův. 

Kat. č. R0016

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-rane-verze-1-48.html?force_sid=b8928198ff0974eb13c038dd86232d78
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POSTAVENO

postavil Zdeněk Ziegler
Camo I

Fw 190A
early versions

1/48

eduard18 INFO Eduard - prosinec 2017



POSTAVENO
Fw 190A-4, Maj. H. von Bonin, JG 54, Pskov, Sovětský svaz, jaro 1943

Budoucí stíhací eso se 77 sestřely Hubertus 
von Bonin se narodil 3. srpna 1911 v Potsdamu. 
Jako stíhač se zúčastnil již bojů Legion Condor 
v občanské válce ve Španělsku. Jeho vojen-
ská kariéra pokračovala v bojích 2. světové 
války, nejprve v řadách 5./JG 26, následně 
převzal velení nad I./JG 54. Od 1. října 1941 
velel III./JG 52. Dne 17. listopadu 1942 byl  
po dosažení 51. sestřelu vyznamenán Rytíř-
ským křížem. Z tohoto vyznamenání se mohl 
radovat jen necelých 13 měsíců, neboť 15. 
prosince 1943 – již jako velitel JG 54 Grün-
herz – byl poblíž městečka Gorodok sestřelen 
v kokpitu Fw 190A-5. Jeho přemožiteli se stali 
sovětští letci na strojích P-39.

Stroje JG 54 byly kamuflovány atypickým 
zbarvením, které není dodnes plně objasně-
no. Pravděpodobně se jedná o barvu RLM 70  
a její kombinace s barvami RLM 71 či 02, pří-
padně o kořistní sovětské barvy. Spodní části 
konce křídla, spodní část směrového kormidla 
a pruh okolo zádi trupu – v případě strojů slou-
žících u JG 54 v místě trupového kříže – jsou 
natřeny žlutou barvou, identifikující letouny pů-
sobící na východní frontě.

Kat. č. R0016

Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Jan Novotný
Camo B

Fw 190A
early versions

1/48

eduard20 INFO Eduard - prosinec 2017



POSTAVENO

Fw 190A-4, W. Nr. 140634, Maj. H. Graf, JGr. Ost, Toulouse – Blagnac, Francie, duben 1943

Hermann Graf, přestože v řadách Luftwaffe létal již od začátku 2. světové války, začal bojově létat až v bojích nad Krétou. Prvních se-
střelů dosáhl v bojích nad pláněmi tehdejšího Sovětského svazu jako pilot JG 52. Velmi se mu dařilo, během 13 měsíců dokázal sestřelit 202 
sovětských letadel. Dne 16. září 1942 byl vyznamenán Rytířským křížem s dubovou ratolestí, meči a brilianty, v té době nejvyšším německým 
vyznamenáním. Poté byl stažen z fronty a jmenován velitelem cvičné JGr. Ost. Po krátkém intermezzu u JG 50 byl jmenován 11. listopadu 
1943 velitelem JG 11 a 1. října 1944 se postavil do čela své bývalé JG 52, kterou vedl až do konce války. Po skončení války jej Američané 
předali Sovětům, kteří jej ze zajetí propustili až 25. prosince 1949. Hermann Graf zemřel 4. listopadu 1988 v Engenu.

Během svého působení u JGr. Ost používal H. Graf dva stroje – Fw 190A-4 a Fw 190A-5. Kamufláže jeho strojů byly doplněny o červený 
tulipán na žlutém motorovém krytu, podobný motiv byl i na směrovém kormidle s vyznačeným počtem dosažených sestřelů. Na zádi trupu se 
na levé straně nacházel Grafův osobní marking, na pravé straně pak znak jednotky – orel poučující mláďata o létání. 

Kat. č. R0016

Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský
Camo M

Fw 190A
early versions

1/48
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POSTAVENO

Fw 190A-4/Trop, W. Nr. 145614, EKdo 19, Benghází, Lybie, listopad 1942

Dne 1. července 1942 byla založena zkušební jednotka Erprobungskommando 19, jež měla za úkol zjistit 
vhodnost použití strojů Bf 109 a Fw 190 jako stíhací bombardéry v tropických podmínkách. Jednotka se skládala  
z dvou pilotů - instruktorů a šesti pilotů z doplňovacích skupin (Ergänzungsgruppe) JG 27 a JG 53. Tato jednotka 
byla po pár měsících rozpuštěna a stroje předány jiným útvarům. 

Stroje EKdo 19 nesly tzv. pouštní kamufláž, tvořenou barvami RLM 78/ 79, doplněnou o bílý pruh na zádi trupu 
a bílým písmenem E na směrovém kormidle. 

Kat. č. R0016

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/cs/anton/


1/72,  kat. č. 7444

 2 markingy
 obtisky Eduard

Fokker E.III

Stránka produktu 

MODELY 12/2017

246/16, Oblt. M. Immelmann, KeK Douai, FrancIe, červen 1916

03.42, Hptm. M. Bernáth, Fokker – Kampfstaffel, Aisovizza,  
Rakousko - Uhersko, únor 1916
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12/2017

632113 
Spitfire Mk.IX gunsight early

1/32 Revell

Brassinová sada - reflexní 
zaměřovač pro letoun Spitfi-
re Mk.IXc. Sada obsahuje tři 
zaměřovače. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu 
pouhou záměnou plastových 
dílů. Doporučená stavebnice: 
Revell
 
Sada obsahuje:
- resin: 6 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

632114 
Spitfire Mk.IX gunsight late
1/32 Revell

Brassinová sada -  
gyroskopický zaměřovač pro 
letoun Spitfire Mk.IXc. Sada 
obsahuje tři zaměřovače. 
Připraveno pro snadnou 
zástavbu do modelu pouhou 
záměnou plastových dílů. Do-
poručená stavebnice: Revell
 
Sada obsahuje:
- resin: 6 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 

26 INFO Eduard - prosinec 2017

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ix-zamerovac-rana-verze-1-32.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ix-zamerovac-pozdni-verze-1-32.html


BRASSIN 12/2017

648357
Fw 190A-3 cockpit  
1/48 Eduard

Brassinová sada - kokpit pro 
Fw 190A-3 v měřítku 1/48.  
Doporučená stavebnice:  
Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 21 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

648363 
AN/ALQ-131 (shallow) ECM pod

1/48

Brassinová sada - ECM kontejner AN/ALQ-
131 (shallow) v měřítku 1/48.  Používáno 
na letounech A-7, A-10, F-4, F-16, F-111, 
C-130.
 
Sada obsahuje:
- resin: 3 součástky,
- obtisk: ano,
- lept: ne,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Brassinová sada - nábojové 
pásy ráže 12,7mm v měřítku 
1/35 pro kulomety Browning.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne, 
- maska: ne.

635006 
Ammo belts 12,7 mm    
1/35

Stránka produktu 
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648371
Fw 190A control surfaces early 
1/48 Eduard

Brassinová sada - kormidla pro Fw 190A-2 až 
A-4 v měřítku 1/48. Sada obsahuje křidélka, 
výškové a směrové kormidlo. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu pouhou zámě-
nou plastových dílů.  
Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 5 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne.

Brassinová sada - kulomety UBT 
pro sovětský bombardér Petlja-
kov Pe-2 v měřítku 1/48. Nahra-
zuje plastové díly. Doporučená 
stavebnice: Eduard / Zvezda
 
Sada obsahuje:
- resin: 17 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

648365
Bf 109F radio compartment      
1/48 Eduard

Brassinová sada - radiostanice 
pro Bf 109F v měřítku 1/48.  
Připraveno pro snadnou  
zástavbu do modelu.  
Doporučená stavebnice:  
Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 7 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

648372 
Pe-2 UBT guns    

1/48 Eduard/Zvezda

BRASSIN 12/2017

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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648373
Fw 190A Pitot tubes early     
1/48 Eduard

Brassinová sada - Pitotovy trubice pro 
Fw 190A-2 až A-7 v měřítku 1/48. Sada 
obsahuje tři trubice. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu pouhou 
záměnou plastových dílů.  
Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 3 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne.

Stránka produktu 

BRASSIN 12/2017

Brassinová sada - kola podvoz-
ku pro letoun Aero L-29 Delfín 
v  měřítku 1/48. Sada obsahuje 
kola a vidlici přední podvozkové 
nohy. Doporučená stavebnice: 
Eduard / AMK
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ano.

648374 
L-29 wheels   

1/48 AMK

Stránka produktu 

648379
Fw 190A-2 undercarriage legs BRONZE 
1/48 Eduard

Brassinová sada - podvozkové nohy 
a kryty podvozku pro Fw 190A-2  
v měřítku 1/48. Nohy jsou odlity  
z bronzu.   
Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- bronz: 2 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne.

Stránka produktu 
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BRASSIN 11/2017

Kolekce 4 Brassin sad pro Fw 190A-4 v měřítku 1/48  
pro stavebnici Eduard.

- motor a instalace trupových zbraní,
- zbraňové šachty v kořenech křídla,
- vrtule,
- leptaná doplňková sada.

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

SIN64837
Fw 190A-4 advanced               
1/48  Eduard Stránka produktu 
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BRASSIN 11/2017

Kolekce 4 Brassin sad pro Bf 109F v měřítku 1/48  
pro stavebnici Eduard.

- kokpit,
- kormidla,
- kola podvozku,
- Pitotovy trubice.

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

SIN64838 
Bf 109F essential              
1/48  Eduard Stránka produktu 
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VÝBĚR 12/2017

DKM Graf Zeppelin 
1/350  Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY

DKM Graf Zeppelin pt.1 deck & cranes 1/350 Trumpeter (53204)

eduard32 INFO Eduard - prosinec 2017

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/dkm-graf-zeppelin-pt-1-paluba-a-zabradli-1-350.html


DKM Graf Zeppelin 
1/350  Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY 12/2017

DKM Graf Zeppelin pt.2 railing 1/350 Trumpeter (53205)
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I-16 24 Type 1/32  ICM (32919) 
I-16 24 Type 1/32  ICM (33184) (Zoom) 

I-16 24 Type seatbelts STEEL 1/32  ICM (33185) (Zoom) 
I-16 24 Type 1/32  ICM (JX209) (maska)

I-16 24 Type  
1/32 ICM

FOTOLEPTY A MASKY 12/2017
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M752 Tactical Ballistic Missile 
Launcher  1/35  Zvezda

M752 Tactical Ballistic Missile Launcher 1/35  Dragon (36371)

FOTOLEPTY A MASKY 12/2017
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T-54 1/35 Miniart (36372)

T-54  
1/35 Miniart

FOTOLEPTY A MASKY 12/2017
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Beaufighter Mk.VI  
1/48 Tamiya

Beaufighter Mk.VI landing flaps 1/48 Tamiya (48938) 
Beaufighter Mk.VI 1/48 Tamiya (49868) 

Beaufighter Mk.VI 1/48 Tamiya (FE868) (Zoom) 
Beaufighter Mk.VI seatbelts STEEL 1/48 Tamiya (FE869) (Zoom)

FOTOLEPTY A MASKY 12/2017
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P-40N landing flaps 1/72 Special Hobby (72658) 
P-40N 1/72 Special Hobby (73619) 
P-40N 1/72 Special Hobby (SS619) (Zoom) 
P-40N 1/72 Special Hobby (CX498) (maska)

P-40N  
1/72 Special Hobby

FOTOLEPTY A MASKY 12/2017
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Fortress Mk.III 
 1/72 Airfix

Fortress Mk.III exterior 1/72  Airfix (72659) 
Fortress Mk.III front interior 1/72  Airfix (73616) 
Fortress Mk.III rear interior 1/72  Airfix (73617) 

Fortress Mk.III 1/72  Airfix (CX497) (maska) 
B-17G landing flaps 1/72  Airfix (72629) 

B-17G cockpit interior 1/72  Airfix (73567) 
B-17G seatbelts STEEL 1/72  Airfix (73568) 

B-17G 1/72  Airfix (SS567)

FOTOLEPTY A MASKY 12/2017
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Yak-130   1/72  Zvezda (73168) 
Yak-130   1/72   Zvezda (SS618) (Zoom) 
Yak-130  1/72   Zvezda (CX499) (maska)

Yak-130 
1/72 Zvezda

FOTOLEPTY A MASKY 12/2017
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Mosquito B Mk.IX 1/32 HKM (JX208)

Fortress Mk.III 1/72  Airfix (CX497)

P-40N 1/72 Special Hobby (CX498)

Yak-130 1/72  Zvezda (CX499)

Prosincové masky
FOTOLEPTY A MASKY 12/2017
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MODELY
7444   Fokker E.III     1/72 Weekend edition 
8262 Bf 109E-3  REEDICE     1/48 ProfiPACK 
8099 L-29 Delfín     1/48 ProfiPACK
R0016 Fw 190A early version     1/48 Royal Class 
 
FOTOLEPTY                             
53204   DKM Graf Zeppelin pt.1 deck & cranes     1/350   Trumpeter
53205   DKM Graf Zeppelin pt.2 railing        1/350   Trumpeter
32417   Mosquito B Mk.IX exterior / engines        1/32   HKM
32418   Mosquito B Mk.IX bomb bay        1/32   HKM
32918   Mosquito B Mk.IX interior        1/32   HKM
32919   I-16 Type 24        1/32   ICM
36370   Soviet WWII flags STEEL        1/35 
36371   M752 Tactical Ballistic Missile Launcher     1/35   Dragon
36372   T-54        1/35   Miniart
48938   Beaufighter Mk.VI landing flaps        1/48   Tamiya
49868   Beaufighter Mk.VI        1/48   Tamiya
49870   L-29 Delfín upgrade set        1/48   Eduard
72658   P-40N landing flaps        1/72   Special Hobby
72659   Fortress Mk.III exterior        1/72   Airfix
73616   Fortress Mk.III front interior        1/72   Airfix
73617   Fortress Mk.III rear interior        1/72   Airfix
73618   Yak-130        1/72   Zvezda
73619   P-40N        1/72   Special Hobby 

ZOOMY  
33182   Mosquito B Mk.IX        1/32  HKM
33183   Mosquito B Mk.IX seatbelts STEEL        1/32  HKM
33184   I-16 Type 24        1/32  ICM
33185   I-16 Type 24 seatbets STEEL        1/32  ICM
FE868   Beaufighter Mk.VI        1/48   Tamiya
FE869   Beaufighter Mk.VI seatbelts STEEL        1/48   Tamiya
SS618   Yak-130        1/72   Zvezda
SS619   P-40N        1/72   Special Hobby
SS620   Fokker E.III Weekend        1/72   Eduard 

MASKY 
JX208   Mosquito B Mk.IX       1/32   HKM
JX209   I-16 Type 24       1/32   ICM
EX568   B-17G antiglare panels (BO & DL production)    1/48  Revell/Monogram
CX497   Fortress Mk.III       1/72   Airfix
CX498   P-40N       1/72   Special Hobby
CX499   Yak-130       1/72   Zvezda

BIGED
BIG5345 Hood part II       1/200  Trumpeter
BIG3381 MiG-29A       1/32   Trumpeter
BIG49182 Walrus Mk.I       1/48  Airfix
BIG49183 Su-17M4       1/48   Hobby Boss
 

BRASSIN
632113   Spitfire Mk.IX gunsight early       1/32   Revell
632114   Spitfire Mk.IX gunsight late       1/32   Revell
635006   Ammo belts 12,7 mm       1/35 
648357   Fw 190A-3 cockpit       1/48   Eduard
648363   AN/ALQ-131 (shallow) ECM pod       1/48 
648365   Bf 109F radio compartment       1/48   Eduard
648371   Fw 190A control surfaces early       1/48   Eduard
648372   Pe-2 UBT guns       1/48   Eduard/Zvezda
648373   Fw 190A Pitot tubes early       1/48   Eduard
648374   L-29 wheels       1/48   AMK
648379   Fw 190A-2 undercarriage legs BRONZE    1/48   Eduard 
BIGSIN
SIN64837   Fw 190A-4 advanced       1/48   Eduard
SIN64838   Bf 109F essential       1/48   Eduard

Prosinec 2017
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53144 Figures Royal Navy 1/200
53193 HMS Hood pt. 5  deck 1/200
53194 HMS Hood pt. 6 superstructure 1/200
53197 HMS Hood pt. 7 main top 1/200

32409 MiG-29A undercarriage  1/32
32410 MiG-29A exterior  1/32
32411 MiG-29A air brake  1/32
32913 MiG-29A interior  1/32
33175 MiG-29A seatbelts STEEL  1/32
JX204 MiG-29A  1/32

48931 Su-17M4 exterior 1/48
49855 Su-17M4 interior 1/48
FE856 Su-17M4 seatbelts STEEL  1/48
EX561 Su-17M4  1/48

48929 Walrus Mk.I exterior  1/48
48932 Walrus Mk.I wing bomb bays  1/48
49848 Walrus Mk.I interior  1/48
FE849 Walrus Mk.I seatbelts STEEL  1/48
EX557 Walrus Mk.I  1/48

BIG5345  Hood part II  1/200  Trumpeter

BIG3381  MiG-29A  1/32  Trumpeter

BIG49183  Su-17M4  1/48  Hobby Boss

BIG49182  Walrus Mk.I  1/48  Airfix

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

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

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/hms-hood-part-ii-1-200.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-29a-1-32-1-1.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/su-17m4-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/walrus-mk-i-1-48-1-1.html


https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plakat-nasi-se-vraceji-spitfire-mk-ix.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plakat-f6f-3.html?lang=2&cur=0
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plakaty/spitfire-mk-ixe.html?lang=2&cur=0
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6.html


postavil Roman Hadaš

P-51D cockpit
1/48 Airfix

POSTAVENO

Kat. č. 648346
Stránka produktu 
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HISTORIE

Psal  se 11. únor 1945 a 2. světová válka se chýlila ke svému konci.
Na polním letišti se chystal ke svému 158 bojovému letu na střemhlavém 

Petljakovu Pe-2, který získal přezdívku „Peška“, čtyřicetiletý gvardiji geněral-
major aviaciji (gardový generálmajor letectva) Ivan Polbin, velitel 6. gv. bak, 
ze stavu 2. VA, 1. UF (6. gardový bombardovací letecký sbor, 2. letecká armáda,  
1. ukrajinský front), vyznamenaný už v roce 1942 za provedení 107 bojových 
letů Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu. 

Generál Polbin byl nejenom dobrým pilotem, ale především velitelem,  
a dokonce i leteckým taktikem. Rozpracoval a do bojové praxe uvedl schéma 
taktiky skupinového úderu vedeného ze střemhlavého letu, pro které byly 
Pe-2 zkonstruovány. Právě ta se stala efektivním způsobem činnosti frontových 
střemhlavých bombardérů. Taktika spočívala v tom, že po příletu k objektu 
bombardéry vytvořily tzv. „uzamknutý kruh“ a poté postupně jeden za druhým, 
zachovávajíc mezi jednotlivými letouny odstup 500 – 600 m, střemhlavým letem 
pod úhlem 60˚ - 70º útočily na cíl, přičemž k jejich ničení používaly nejen pumy, 
ale také palubní zbraně. Při nasazení většího množství bombardérů se letové 
formace skládaly z 27 strojů, které letěly ve třech devítičlenných skupinách.

Vraťme se ale k 11. únoru 1945. Generál, jako již mnohokrát vedl letovou 
skupinu devíti „Pešek“. Jejich úkolem bylo bombardování úporně se bránících 
německých jednotek v prostoru slezskoněmeckého pevnostního města Breslau 
(současná Wroclaw, Polsko). Trojčlennou osádku Pe-2 společně s generálem 
tvořil gvardiji podpolkovnik Michail Zarukin – hlavní letovod 2. gv. bak a palubní 

Gvardiji geněral-major aviaciji Ivan Polbin ve svém štábním kabinetu v lednu 1945.Velitel „Pešek“ gv. gen. m-r  Polbin po přistání na polním letišti. Pravděpodobně 
září 1944. 

POLBIN

Poslední let velitele sboru  
střemhlavých bombardérů Petljakov  
Pe-2 – přezdívaných „Peška“.

Autor: Jiří F. Šiška
Titulní foto: Osádka Petljakova Pe-2R velitele – pilota st. l-t Michaila Batovského. K rozsáhlému poškození jeho stroje došlo 9. října 1942  
v průběhu bojového letu do prostoru Jarceva ve Smolenské oblasti. Při návratu byl zasažen protiletadlovou palbou přímo do jednoho vrtulového listu,  
který se utrhl a poškodil reduktor motoru. K zásahu došlo ve vzdálenosti 100 km od vlastního letiště, na kterém přesto st- l-t Batovskij přistál. 
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Pilot gvardiji staršij lejtěnant B. Gvozdikov (uprostřed) s letovodem a střelcem-radistou u svého Pe-2. 160 gv. bap, březen 1945.  
Stylizovanou hvězdu na vrtulovém kuželu měly namalovanou i další stroje divize, do níž byla „Peška“ tohoto pluku začleněna.

Trojčlenná osádka u Pe-2 ze stavu 12. gv. bap BMF (Baltické loďstvo). Pod pilotní kabinou je namalován gardový odznak a na trupu velký bílý, 
červeně lemovaný nápis v azbuce: За Великого Сталина! Konec října 1944. 

HISTORIE
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HISTORIE

střelec-radista gvardiji staršina Vladimír Orlov. V tomto okamžiku si nikdo 
nedokázal představit, že to bude jejich poslední let...  

Na letišti už všichni netrpělivě čekali na návrat bombardérů. Čas trvání letu 
devíti osádek už začal vyprchávat. Konečně se na obzoru objevily první Pe-2  
a jeden po druhém začaly nabírat kurs na přistání. Generálovo letadlo označené 
jasně bílým bleskem přes celý trup, gardovým odznakem a kresbou lva na 
bocích trupu pod pilotní kabinou však mezi nimi chybělo. 

V hektických závěrečných bojích války nebyl čas se zabývat podrobnostmi 
předpokládaného sestřelení Polbinovy „Pešky“ po přesném zásahu 
protiletadlového granátem většího kalibru.

Formálně byla událost uzavřena verdiktem velitele letecké armády a zapsáním 
gv. gen m-r Ivana Polbina do nekonečného soupisu mezi nezvěstné vojáky  
s verdiktem: „Dne 11. února 1945 generál Polbin vedl skupinu letounů Pe-2 na 
bojový úkol s cílem zničit silný uzel soustředění protivníka na okraji Breslau. 
Objekt byl chráněn silnou palbou protivníkova protiletadlového dělostřelectva. 
Nehledě na to Polbin převedl stroj do piké na cíl, aby co nejpřesněji zasáhl cíl. 
To byl jeho 158 bojový let. Německé protiletadlové obsluhy soustředily palbu 
všech hlavní na vedoucí letoun. Po přímém zásahu granátem letoun vzplanul, 
explodoval a narazil do země.“ Zdůrazněno bylo prohlášení: „Nevrátil se  
z bojového letu.“ Totéž bylo uvedeno i u letovoda Zarukina a  střelce-radisty 
Orlova. Ještě v průběhu války, a to k datu 6. dubna 1945 byl gv. gen. m-r Ivan 
Polbin posmrtně vyznamenán druhou Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu 
a dalo by se konstatovat, že ztráta vysokého velitele VVS RKKA byla definitivně 
uzavřena.

V roce 1963 ale v Alma-Atě (Kazachstán) ve vydavatelství Žasužy vyšla  
v literární podobě kniha s názvem: „V prudkých spirálách“, jejímž autorem 

byl dvojnásobný Hrdina Sovětského svazu – stíhací eso geněral-major aviaciji 
Sergej Luganskij, který na konci války měl na svém skóre 390 provedených 
bojových letů, během nichž sestřelil 37 protivníků samostatně a dalších 5 ve 
spolupráci s dalšími stíhači. 

V knize se Luganskij kromě svých osobních vzpomínek zmínil i o sestřelení 
Polbinovy „Pešky“ takto: „Pilot Ivan Polbin padl do německého zajetí poté, co 
ho Němci vytáhli v bezvědomí z trosek letounu a dopravili jej do vojenského 
lazaretu. Bylo to také díky tomu, že nosil stejnou zimní leteckou kombinézu bez 
jakéhokoliv označení jako řadoví piloti“. Tam se měl setkat s dalším sovětským 
pilotem, který s největší pravděpodobností vyzradil, kdo že to vlastně upadl 
Němcům do zajetí. Podle všeho se mělo jednat o Polbinova střelce-radistu  
gv. staršinu Orlova, který se s vážným zraněním břicha zachránil ze zasaženého 
Pe-2 poté, co byl vymrštěn po explozi z letounu do volného prostoru a podařilo 
se mu otevřít záchranný padák. Luganskij k dalšímu osudu bombardovacího 
pilota uvedl, že byl popraven a jeho hlava byla dopravena Hitlerovi jako dárek 
k oslavě jeho posledních narozenin. Tato informace s odstupem konce války 
vyvolala mezi historiky vlnu bádání. Dopracovali se k pravděpodobné verzi 
o generálově sestřelení s tím, že letová sestava Pe-2 doletěla nad Breslau, 
kde velitel skupiny nařídil přeskupení přeletové formace do „kruhu“ a jedna 
„Peška“ za druhou provedla ve střemhlavém letu shoz bomb na pozemní cíle, 
kterými byly tanky a nákladní automobily. Jeden z pilotů útočících „Pešek“ 
sdělil, že první, generálův stroj byl zasažen protiletadlovou palbou a dýmem 
zahalený Pe-2 začal směřovat na východ směrem k řece Odře, aby se dostal na 
vlastní letiště. Během letu byl zasažen dalšími protiletadlovými zbraněmi, po 
křídle začal prudce klesat, zabořil se do ruin domů a explodoval.

Do těchto poválečných diskuzí se nakonec zapojil Ústřední archív Ministerstva 
obrany SSSR. Zveřejnil oficiální dobovou armádní svodku událostí ze dne  
11. února 1945, ve které byly uvedeny podrobné informace o všech ztrátách 

Osádky jednoho roje Pe-2 při fotografování u bojové zástavy 96. gv.bap. „Peškami“ byl 
96. gardový bombardovací letecký pluk vyzbrojen od 17. června 1943 až do konce 2. 
světové války.

Mohutný lev namalovaný na přídi Pe-2 byl oblíbeným symbolem pilotů těchto strojů.

Osádka Pe-2 ze stavu 34. gv.bap TAF (Tichookeanskij Flot). Srpen 1945
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z tohoto dne a kde bylo zmíněno: V průběhu opakovaného náletu skupiny 
bombardérů byl nad cílem přímým zásahem granátem z protiletadlového 
kanónu střední ráže zapálen letoun pilotovaný gv. gen. m-r aviaciji I. S. 
Polbinem. Společně s ním letěl hlavní letovod 2. gv. bak gv. podpolkovnik 
M. K. Zarukin a střelec-radista gv. staršina V. A. Orlov. Při pokusu uhasit 
vzniklý požár střemhlavým letem se Pe-2 odtrhla ocasní část.  Bombardér 
v plamenech dopadl na východní hranici Breslau a explodoval. Z letadla  

v okamžiku pádu vyskočil na padáku jeden člen osádky.“
Tímto byla událost uzavřena. Ostatky pilota nebyly nikdy nalezeny a nemá 

ani svůj hrob.
Gv. gen. m-r Ivan Polbin byl za své vojenské zásluhy dekorován: 2x Zlatou 

hvězdou  Hrdiny Sovětského svazu; 2x Řádem Lenina; 2x Řádem rudého 
praporu; Řádem Suvorova 2. stupně; Řádem Bohdana Chmelnického  
1. stupně; Řádem Vlastenecké války 1. stupně; Řádem rudé hvězdy  
a medailemi „Za obranu Moskvy“ a „Za obranu Stalingradu“.

Použití literatura a internetové zdroje:

   1)  Dvaždy  Geroji  Sovětskogo  Sojuza, Kolektiv autorů, Vojenizdat, Moskva, 1973. 

   2)  Nebe východní fronty, Jiří F. Šiška, Votobia, Olomouc, 2001.

   3)  Osprey Combat Aircraft – 96,  Pe-2, D. Khazanov, A. Medved, Osprey  Publishing,  Oxford, 2013.

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=346

http://airaces.narod.ru/all7/polbin.htm

Zlatá hvězda Hrdiny Sovětského svazu.

Řád Suvorova 2. stupně, jímž byl gen. gv. m-r 
I. Polbin vyznamenán. 

Řád Bohdana Chmelnického 1. stupně. 
Rovněž tímto řádem byl generál 
vyznamenán. Gardový odznak – varianta z období 2. 

světové války. 

Osádce Pe-2R (359. série) ze stavu 99. drap  (99. dalněrazvědyvatěľnyj 
aviacionnyj polk - 99. dálkový průzkumný letecký pluk) velel pilot Baranov. 
Východní Prusko, říjen 1944.

Kat. č. 11112

Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Jan Novotný
Camo B

PESHKA
1/48
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POSTAVENO

Pe-2, pozdní série, výrobní číslo 3/220, 161. gardový bombardovací pluk, 2. gardový bombardovací letecký sbor,  
VVS RKKA, zima 1943/44

   Stroj je kamuflován podle barevného schéma specifikovaném v roce 1943, rozmístění barevných polí je standardní typ  
1. během zimního období byla horní a boční plochy strojů přetřeny bílou smytelnou barvou MK-7. Zbytky této barvy zůstaly 
pouze na zadní části stroje, přední část trupu, motorové kryty a vlastenecký nápis je již bez zimního zastíracího nátěru. Ozna-
čení strojů VVS RKKA na trupu a na kormidlech je provedeno netradičně ve dvou barvách. 

Na přídi a na vrtulových kuželech nese tento stroj šedé hvězdy s červeným lemem.

Kat. č. 11112

Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo E

PESHKA
1/48
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POSTAVENO
Pe-2 pozdní série, 1. gardová bombardovací divize, VVS RKKA, Německo, 1945

Kat. č. 11112

 Tento stroj byl zaplacen z příspěvků, které boji proti nacistickému Německu 
věnovali dělníci ze Zabajkalského regionu. Peška byla kamuflována v souladu 

s předpisem vydaným v roce 1943, rozmístění kamuflážních polí měla stan-
dardní typu 1. Zvířecí hlava spolu s gardovým znakem se nacházela na obou 

stranách trupu, heslo pouze na levé straně.

Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Tomáš Török

PESHKA 1/48
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POSTAVENO

LV-14, 1. letka, LP 25, Plzeň – Bory, Československo, 1947
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo C

Fw 190D-91/48
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POSTAVENO

W. Nr. 600150, Stab/JG 4, Frankfurt am Rhein-Main, Německo, duben 1945
   Dora W.Nr. 600150 patří do prvního výrobního bloku produkce továrny Gerhard Fieseler Werke. Postupující americké jednotky jej ukořistily 

na letišti Frankfurt nad Mohanem v dubnu 1945. Horní plochy nesou nepravidelná pole barev RLM 74 a RLM 75, spodní pak RLM 76. Boky 
trupu a ocasní plochy jsou kamuflovány množstvím skvrn RLM 74, skvrny RLM 75 najdete zejména v okolí kokpitu. Motorový kryt, zbarvený již  
z továrny Junkers odstíny 74 a 76 (světlejší varianta), nese řadu nastříkaných skvrn RLM 75. Přední část spodku křídla je v barvě RLM 76, stejně 
jako spodní plocha křidélek a vztlakových klapek. Výrobní číslo najdete pouze na levé straně svislé ocasní plochy. Starší typ překrytu kabiny 
neměl kladku pro napínání drátu antény při odsunutém překrytu. Černo-bílo-černý pruh na zádi trupu značí příslušnost k JG 4.

Kat. č. 8184

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190d-9-profipack-1-48.html?lang=2
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek

Avia B-534 III.série 
1/48

Camo A
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POSTAVENO

v. č. 169, 40. stíhací letka, Letecký pluk 4, Hradec Králové, srpen 1937

Kat. č. 8478

Stránka produktu 

Avia B.534 výrobního čísla 169 byla poprvé zalétnuta 4. dubna 1937, od 22. dubna téhož roku byl evidována u Leteckého pluku 4. Dne 26. 
srpna 1937 se v tomto stroji rtm. K. Sýkora srazil ve vzduchu s Avia B.534.167, kterou pilotoval por. J. Drtílek. Oba nezranění piloti se svými 
poškozenými stroji nouzově přistáli. Po opravě stroj pokračoval ve službě jak v Československé armádě, tak i následně u německé Luftwaffe. 
Standardní kamufláž Avií B.534 je doplněna o znak Leteckého pluku 4 (modrý lev na bílém poli), bílým vrtulovým kuželem a terčem téže barvy 
na krytech kol. 
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo B

Spitfire Mk.IXe 
1/72

eduard60 INFO Eduard - prosinec 2017



POSTAVENO

SM 26, Vorderings Vliegschool/Ecole de Pilotage Avancé, Brustem Air Base, Belgie, 1952

Kat. č. 70123

   SM 26, ex RAF PV189, byl používán u letecké školy v pokračovacím výcviku (v holandštině Vorderings Vliegschool (VVS), ve francouzštině 
Ecole de Pilotage Avancé (EPA)) na základně Brustem od listopadu 1948 do června 1952. Všechny Spitfiry letecké školy měly odstraněnu 
výzbroj. Standardním zbarvením Spitfirů letecké školy bylo stříbrné s černým nátěrem horní části trupu před kabinou proti oslnění, stejnou 
barvou byla natřena sériová čísla na trupu i na spodní straně křídla. Spitfire SM 26 byl předváděcím strojem letecké školy, proto nesl na levé 
straně motorového krytu znak VVS/EPA a světle modrý vrtulový kužel dostal okrasnou tenkou červenou spirálu. SM 26 byl odepsán dne 25. 
června 1952, když se ve vzduchu nad Overrepenem srazil se Spitfirem označeným SM 23. 

Stránka produktu 

eduard 61INFO Eduard - prosinec 2017

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/profipack/letadla/1-72/spitfire-mk-ixe-1-72.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/profipack/letadla/1-72/spitfire-mk-ixe-1-72.html?lang=2


BIG3382  Fokker D.VII  1/32  WingNut Wings
BIG3589  Sd.Kfz. 166 Brummbär  1/35  Tamiya
BIG49184  Su-35 Flanker E  1/48  Kitty Hawk
BIG49185  UH-1D  1/48  Trumpeter
BIG49186  F-35A  1/48  Meng

632112  GBU-11  1/32
632115  F4U-1D cockpit  1/32  Tamiya
648370  Typhoon Mk.Ib fuel tanks  1/48  Eduard/Hasegawa
648375  L-29 ejection seats  1/48  Eduard/AMK
648376  FAB 100 Soviet WWII bombs  1/48 
648377  FAB 250 Soviet WWII bombs  1/48 
648378  FAB 500 Soviet WWII bombs  1/48 
648380  Spitfire Mk.VIII / IX cockpit door  1/48  Eduard
648381  Fw 190A exhaust stacks  1/48  Eduard
648382  AN/ALQ-131 (deep) ECM pod  1/48  Eduard

SIN64839  Fw 190A-4 essential  1/48  Eduard
SIN64840  F-8E Crusader  1/48  Eduard
SIN64841  SE.5a Wolseley Viper  1/48  Eduard

ON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (leden) 

BRASSIN  (leden)

BRASSIN  (leden) 

LEDEN 2018

BIG3382

BIG3589

BIG49185

632115  F4U-1D cockpit  1/32  Tamiya
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648370  Typhoon Mk.Ib fuel tanks   
              1/48  Eduard/Hasegawa

648375  L-29 ejection seats  1/48  Eduard/AMK

648378  FAB 500 Soviet WWII bombs  1/48 

632112  GBU-11  1/32

648377  FAB 250 Soviet WWII bombs  1/48 

ON APPROACH LEDEN 2018

648376  FAB 100 Soviet WWII bombs  1/48
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ON APPROACH LEDEN 2018

648381  Fw 190A exhaust stacks  1/48  Eduard

648380  Spitfire Mk.VIII / IX cockpit door  1/48  Eduard

648382  AN/ALQ-131 (deep) ECM pod  1/48  Eduard
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Kolekce 4 Brassin sad pro Fw 190A-4 v měřítku 1/48  
pro stavebnici Eduard.

- leptaná vztlakové klapky,
- podvozková kola,
- kokpit,
- bronzové podvozkové nohy s kryty.

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

ON APPROACH
LEDEN 2018
SIN64839  Fw 190A-4 essential  1/48  Eduard
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Kolekce 4 Brassin sad pro F-8E v měřítku  
1/48 pro stavebnici Hasegawa.

- vstupy vzduchu,
- výtoková tryska motoru,
- podvozková kola,
- vystřelovací sedačka.

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

ON APPROACH
LEDEN 2018
SIN64840  F-8E Crusader  1/48  Eduard
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Kolekce 5 Brassin sad pro SE.5a poháněný motorem Wolseley Viper 
v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.

- pravotočivá dvoulistá vrtule,
- chladič motoru,
- kulomety,
- podvozková kola,
- leptané upínací pásy OCEL.

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

ON APPROACH
LEDEN 2018
SIN64841  SE.5a Wolseley Viper  1/48  Eduard
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ON APPROACH
LEDEN 2018 / modely

LEDEN 2018 / FOTOLEPTY 

2122 
Grünherz
1/72 Dual Combo

8196 1/48
SPAD XIII late version

82118  1/48 
Bf 109G-14

53206  DKM Graf Zeppelin antennas & island pt.3  1/350  Trumpeter
53207  DKM Graf Zeppelin railings & nets  pt.4  1/350  Trumpeter
53208  IJN ensign flags large STEEL  1/350 
32419  P-51D-5 exterior  1/32  Revell
32420  P-51D undercarriage  1/32  Revell
32920  P-51D-5 interior  1/32  Revell
36373  M3 Lee  1/35  Takom
48939  A-4E airbrakes  1/48  Hobby Boss
48940  Sea Hurricane Mk.Ib landing flaps  1/48  Airfix
48941  Tomahawk Mk.II landing flaps  1/48  Airfix
48942  Bf 109G-14  1/48  Eduard
49871  A-4E  1/48  Hobby Boss
49873  Sea Hurricane Mk.Ib  1/48  Airfix
49875  Tomahawk Mk.II  1/48  Airfix
72660  Kittyhawk Mk.Ia landing flaps  1/72  Special Hobby
73621  Kittyhawk Mk.Ia  1/72  Special Hobby 
 

ZOOMY
33186  P-51D-5  1/32  Revell
33187  P-51D seatbelts STEEL  1/32  Revell
FE871  A-4E  1/48  Hobby Boss
FE872  A-4E  seatbelts STEEL  1/48  Hobby Boss
FE873  Tomahawk Mk.II  1/48  Airfix
FE874  Tomahawk Mk.II seatbelts STEEL  1/48  Airfix
FE875  Sea Hurricane Mk.Ib  1/48  Airfix
FE876  Sea Hurricane Mk.Ib seatbelts STEEL  1/48  Airfix
FE877  SE.5a Weekend  1/48  Eduard
SS621  Kittyhawk Mk.Ia  1/72  Special Hobby

8454  1/48
SE.5a Wolseley ViperREEDICE
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ZOOMY
33186  P-51D-5  1/32  Revell
33187  P-51D seatbelts STEEL  1/32  Revell
FE871  A-4E  1/48  Hobby Boss
FE872  A-4E  seatbelts STEEL  1/48  Hobby Boss
FE873  Tomahawk Mk.II  1/48  Airfix
FE874  Tomahawk Mk.II seatbelts STEEL  1/48  Airfix
FE875  Sea Hurricane Mk.Ib  1/48  Airfix
FE876  Sea Hurricane Mk.Ib seatbelts STEEL  1/48  Airfix
FE877  SE.5a Weekend  1/48  Eduard
SS621  Kittyhawk Mk.Ia  1/72  Special Hobby

2. VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ 
SETKÁNÍ MODELÁŘŮ

16. 12. 2017 - 15:00
Praha - O café Velká Ohrada

WORKSHOPY | AUKCE | TOMBOLA | FOTOSTUDIO

I v letošním roce jsme se rozhodli, že pomůžeme dětem, které si nemohou hrát jako my a zveme vás tímto na II. ročník 

dobročinné akce Modeláři pomáhají dětem. V letošním II. ročníku pomůžeme dětem z oddělení dětské neurologie ve 

fakultní Thomayerově nemocnici. Všechny prostředky, které vybereme budou použity pro děti z uvedené kliniky.

Nemůžete se zúčastnit a přesto chcete přispět?
Číslo transparentního účtu: 2901318162/2010
IBAN: CZ8320100000002901318162
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

www.modelaridetem.cz



 Pražský	magistr Pražský	magistr Pražský	magistr Pražský	magistr

Soutěž	tuto	tradičně	podporují:	

9. 12. 2017

HLAVNÍ	
PARTNER	

Praha	-	Letňany

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

propozice velectěné modelářské obci k dispozici na:         

                        www.ipmspraha.cz

kategorií 
porovnávací soutěže

speciálních 
cen a trophy

		7
22 
23	

Autor	nejlepšího	modelu	soutěže	získává	titul	

a	s	ním	také	vkusnou	trofej	s	vyobrazením	
slečny	magistry,	umně	vymalované	Mistrem	
Kájou	Saudkem	pro	naše	sdružení	v	roce	2003.	

ilu
st
ra
ce
:	K
áj
a	
Sa
ud
ek

Zahájení	přejímky	modelů	08:00
Zahájení	soutěže10:00

 Pražský	magistr Pražský	magistr
Spolek	plastikových	modelářů	IPMS	ČR	Praha	zve	
velectěnou	modelářskou	obec	na	již	devatenáctý	
ročník	soutěžně-společenské	modelářské	exhibice

Magistr	plastikových	věd

16:00Vyhlášení	výsledků

Zápoliti jest možno 
v části bodovací 
i porovnávací!
 
Cenami pamatováno 
taktéž na modeláře 
nedospělé!

Pro začínající malé 
modeláře a modelářky 
jsou připraveny ceny 
Pražský študent!  

kategorií 
bodovací soutěže

http://www.ipmspraha.cz/

