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Vážení přátelé, 
máme tu poslední letošní Info. To je pří-

ležitost k rekapitulaci uplynulého roku, ale 
tu bych nechal na leden, protože jen reka-
pitulace listopadových událostí by vystačila 
nejméně na dvě stránky.

Absolvovali jsme dvě poslední velké vý-
stavy letošního roku, tímto tedy děkuji 
všem, kdo navštívili naše stánky v Telfordu  
i v Bratislavě. Na těchto výstavách jsme  
s mírným předstihem uvedli na trh nového 
Tempesta, který vyvolal obvyklou vlnu po-
chybností a hledání chyb. Chyby samozřej-
mě Tempest má, stejně jako každý jiný mo-
del, musím ale říct, že mě s každým novým 
modelem nepřestává překvapovat, co vše 
na něm dokážete najít, zpochybnit a obsáhle 
komentovat. Nutno říct, že to jsou obvykle 
věci, o nichž by nás ani ve snu nenapadlo, že 
by mohly být nějak problematické. Naopak 
ty, které za problematické považujeme,  
a jejichž řešení věnujeme mnohdy hodiny  
a dny práce, projdou bez jakéhokoli povšim-
nutí a bez jediného komentáře. V souběhu  
s diskusí o Tempestu jsme absolvovali 
zvláštní flame na téma, zda Eduard záměr-
ně šidí své modely, konkrétně detaily kok-
pitů a podvozkových šachet, aby pak mohl 
prodávat resinové a leptané doplňky, pří-
padně dokonce opravné sety. Docela by mě 
zajímalo, co ošuleného vidí autor této teze 
na těchto částech našich modelů, respekti-
ve uvítal bych, kdyby nám dal příklad jiného 
výrobce, který tyto části modelů ztvárňuje 
lépe než my. Nejsem si jist, zda jsme někdy 
prodávali nějakou opravnou sadu na cokoli, 
co jsme vyrobili. Myslím, že ne, vzpomínám 
si jen na vstupy vzduchu k MiGu-23, což ale 
není sada na náš vlastní model, ale na mo-
del od Trumpeteru, a vydali jsme ji na nátlak 
modelářů, ne, že bychom nějak toužili po 
tom ji vydat. Z našeho pohledu je napros-
to mylnou představa, že resinové doplňky 
nebo lepty jsou nějakou opravou stavebnic, 
na které jsou určeny, nebo že nejlépe jsou 
na odbyt doplňky na horší modely, které si 
zákazníci těmito sadami opravují. Ve skuteč-
nosti je to přesně naopak, největší poptáv-
ku zaznamenáváme tradičně po doplňcích 
na ty nejlépe provedené modely, které na 
první pohled žádné doplňky nepotřebují.  
V rámci této diskuse byly podrobeny kritice 
právě naše kokpitové sady na naše vlast-
ní modely, s tím, že je s nimi dost práce  
a pokud jde o provedení, nenabízejí opro-
ti plastovým kokpitům žádný velký nárůst 
kvality. S čímž bych, popravdě řečeno, cel-
kem souhlasil. Také si myslím, že resinové 
kokpity nejsou řádově lepší než naše plas-
tové. Sestavy kokpitu a šachet děláme již  
v plastu co nejdetailnější a drobnosti, které 
z plastu odstříknout nelze, různé páčky, upí-
nací pásy, kabeláž (ano, ony slavné „kockaté 
drôty“), doplňujeme do základního prove-

dení našich stavebnic pomocí leptů, které 
standardně zahrnují i jedno z alternativních 
provedení palubní desky. Leptaná palubní 
deska má i zasklené přístroje, alternativou 
je plastová deska s reliéfem, kterou si může 
modelář buď vybarvit, nebo na ni nanést 
obtisk. Brassinový kokpit pak přináší ostřejší 
a výraznější detaily, které odlévání resinu na 
rozdíl od lisování plastu umožňuje. Za to ov-
šem modelář platí prací, sady se musí dobře 
začistit a připravit k aplikaci, a také pasování 
sad do prostoru modelu není díky vlastnos-
tem tohoto materiálu zadarmo. Takže podle 
mě je třeba nákup resinových sad, typicky 
sady pro kokpit, důkladně zvážit a nekupo-
vat je za každou cenu. Diskuse se celkem 
logicky vede nad naší filozofií konstrukce 
kokpitových sad a obecně všech sad, umis-
ťovaných do vnitřních prostor modelu, kdy 
je vyrábíme jako záměnné s plastovými díly 
a pasované do nezměněných prostor plasto-
vého výlisku. To některým modelářům vadí, 
protože to mnohdy vede jednak k tomu, že 
dokončený kokpit má logicky tlustší stěny, 
než odpovídá měřítku, a také díly uvnitř, 
typicky sedačka a palubní deska, vyjdou 
poněkud užší. Kritici našeho přístupu by 
dali přednost kokpitu vyrobenému co nej-
blíže danému měřítku s tím, že prostor pro 
jeho vlepení by se musel na modelu zbrou-
sit, ztenčit a připravit pro instalaci resinové 
sestavy. To je ovšem moment, kdy se každý 
výrobce modelů i doplňků dostává takříkajíc 
na hroty dilematu. Nabízejí se dvě možnosti, 
udělat resinový kokpit jako náhradu plasto-
vého, nebo udělat kokpit co nejvěrněji v mě-
řítku a prostor pro něj vyrubat a vybrousit  
v plastovém výlisku trupu. Obojí má své pro 
a proti a podle mého názoru obě cesty jsou 
přípustné, ale není mezi nimi prostor pro 
kompromis. Je to buď, anebo. My jsme se již 
v začátku naší resinové tvorby rozhodli pro 
náhradu původních součástek v původním 
prostoru výlisku, protože se domníváme, že 
většina uživatelů našich odlitků dá v těchto 
případech přednost pohodlí před tvrdou 
rubačskou a brusičskou prací s nejistým vý-
sledkem. Ono totiž přesně definovat míru 
onoho zeslabení stěny výlisku není prakticky 
možné a při jeho stanovení se pohybujeme 
v oblasti citu a postupného dopasování, což 
si myslíme, že je parketa pro velmi úzkou 
skupinu velmi nadaných a schopných jedin-
ců. A my rádi přenecháme tyto skalní mistry 
modelářského řemesla našim konkurentům, 
kteří zvolili tuto brousící cestu. Stěžovat si na 
náš postup nemá valného smyslu, jak říká 
klasik, můžete si stěžovat, můžete lamen-
tovat, ale to je vše, co s tím můžete dělat. 
Takže buď se s tím slovy jiného dnes už také 
klasika smiřte, nebo to nekupujte. Totéž 
ostatně platí pro stavebnice. Pokud máte 
zato, že je šidíme, nekupujte je. Nic lepšího  

s tím pocitem ošizení udělat nemůžete.
Další listopadové flejmy jsme měli okolo 

našeho domnělého spiknutí s Tamiyou, to 
snad ani nemá smysl komentovat, a pak se 
diskutovalo o poštovném. Diskuse na toto 
téma je bezesporu relevantní pro poštov-
né do části zemí, kde jsme zrušili poštov-
né zdarma při stanoveném limitu nákupu  
a nastavili ceny poštovného podle skuteč-
ných sazeb poštovného, ale není to nijak 
relevantní pro Čechy a Slovensko, protože 
u těchto zemí jsme sazby poštovného ne-
měnili a ponechali jsme i poštovné zdarma 
při dosažení limitu nákupu. Ještě bych měl  
v této souvislosti zmínit, že změna v přístu-
pu k poštovnému se týká především zemí 
EU, pro něž bude od prosince platit směr-
nice Evropské komise o zákazu geolokace. 
Náš další krok ve věci vyhovění této směr-
nici bude zavedení českých maloobchod-
ních cen pro prodej do těchto zemí, což, jak 
doufáme, ten ústrk s poštovným dotčeným 
národům vykompenzuje. Čechů ani Slová-
ků, ani jiných národů, platících nám již nyní 
českou korunou, se naše přizpůsobení se 
této směrnici nedotkne. 

Tak teď novinky na prosinec. Nejdůležitěj-
ší je samozřejmě čtvrtkový Tempest Mk.V, 
nová variace na staré téma. Zpětně viděno, 
před dvaceti lety čtvrtkový Tempest změnil 
od základu fungování naší firmy a de facto 
nás nasměroval na cestu, kterou jdeme do-
dnes, a jak doufám, ještě dlouho půjdeme. 
Mimo jiné to byl investiční i technologický 
počin na hraně našich tehdejších možností, 
který nás mnohému naučil, ale tyto vědo-
mosti byly tvrdě a draze zaplacené. A nut-
no říct, kráčeli jsme tehdy doslova po laně 
nad propastí, tento projekt mohl stejně 
jako úspěchem lehko skončit naprostým 
krachem. Tím současný Tempest neskončí, 
nicméně i on je technologicky bezesporu 
na hraně našich současných možností. Trup 
Tempesta s kombinací negativních a pozitiv-
ních nýtů je investičně nejdražší jednotlivou 
součástkou, jakou kdy naše firma vyrobila,  
a i on byl zaplacen, když ne krví, tak litry 
potu a desítkami hodin práce. Protože měl 
Tempest prodejní premiéru v Telfordu v po-
lovině listopadu a v našich krajích minulý 
víkend v Bratislavě, je to už v tuto chvíli dob-
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ře známý, páně Chmelíkovým dělem zdoku-
mentovaný a rukama páně Hrabáňovými 
postavený a hýčkaný model, tak nemá val-
ného smyslu se o něm na tomto místě de-
tailně rozepisovat. Ale když už jsem u těch 
definic naší výrobní filozofie, nedá mi to  
a ještě něco dodám. Z internetových diskusí 
a občas i různých recenzí mám pocit, že část 
modelářské veřejnosti od nás čeká snadnou 
stavbu, model, který se postaví sám a bez 
jakýchkoli potíží. Tak pánové, na to zapo-
meňte. Nepostaví. Nevyrábíme hračky, ani 
stavebnice pro začátečníky. Možná někdy 
budeme, ale veškerá naše stávající produk-
ce, lepty, masky, stavebnice, to vše je určeno 
pro zkušené a pokročilé modeláře. Kdo chce 
naše modely stavět, musí umět. Umět sta-
vět, umět tmelit, umět barvit. Děláme sta-
vebnice s tím, že naši zákazníci toto všechno 
umí a ví, co znamená postavit model. A oče-
káváme, že naši zákazníci vědí, že model, to, 
co postaví do vitríny, je jejich práce, ne naše. 
My dodáváme základ, polotovar, kterému 
vy, páni modeláři, dáváte definitivní tvar, 
duši a život. Naším cílem je dodat vám co 
nejkvalitnější a špičkově vybavený základ, 
stavebnici, která vám umožní dostat váš 
model na špičkovou úroveň. Ale pamatujte, 
že vy jste ti, kdo té špičkové úrovně dosa-
hují. Je to, celkem vzato jako s jinými věcmi, 
třeba auty. My vám dáváme do ruky krás-
nou věcičku, řekněme kousek s potenciálem 
udělat stovku za nějakých pět vteřin. Ale je 
jen a pouze na vás, jestli to z něj dostanete. 
My to za vás neuděláme. Myslím, že takový 
pan Hrabáň ví, o čem mluvím. No, a jinak, 
pro nás už je Tempest v podstatě minulostí. 
Teď žijeme Mustangem. 

I když také u Tempesta máme ještě lep-
ší časy před sebou. Jednak tak do půl roku 
či roku se na dírky a jiné podezřelé detaily 
zapomene, a jednak před námi je vydání 
té hlavní verze, Mk.V 2. výrobní série, to 
je hlavně Velký Karel Pierra Clostermanna. 
Jeho čas přijde v únoru a bude v něm ně-
kolik maličkostí, které 1. série nemá, jako 
kupříkladu přídavné nádrže, které budou 
pro někoho překvapivě lisované z průhled-
ného plastu. Kdo má Tempesta trochu na-
studovaného, ví proč. Bude tam také při-
daný vrtulový kužel se šikmými otvory pro 
průchod vrtulových listů, protože náš hlavní 
konstruktér Standa Archman přišel na to, 
jak ho zaformovat, aby šel vylisovat. A při-
znám se, že mi trvalo dlouhé desítky minut, 
než jsem přišel na to, jak to má fungovat. 
Pak tam budou ještě prachové filtry do čel-
ního chladiče. V červnu vydáme Royal Class, 
jehož hlavním bonusem bude kniha o Tem-
pestech Mk.V od Chrise Thomase. A pak už 
bude léto a na jeho konci přiletí Hatátitlá. 

Ve stínu Tempesta bohužel zůstávají dvě 
zajímavé položky, které tematicky vydává-
me ke 100. výročí konce 1. světové války  
a vzniku Československa. K založení Česko-
slovenské republiky se váže model LEGIE v 
měřítku 1/72, která je dvaasedmdesátino-
vým ekvivalentem Legie v měřítku 1/48, vy-
dané v tomto měsíci. VIRIBUS UNITIS v mě-
řítku 1/48 je připomínkou staré monarchie 

a konce Velké války, obsahem jsou dvě sta-
vebnice OEFFAGU 153 a 253, s devíti mar-
kingy známých stíhacích es pocházejících  
z různých národů starého dobrého Rakous-
ko-Uherska. Nabídku modelů pro prosinec 
doplňuje Fw 190A-4 v edici WEEKEND 1/48. 

Nabídce doplňkových sad celkem pocho-
pitelně vládnou sady určené pro Tempesta, 
kterých bude v následujících měsíc ještě 
mnohem víc včetně kompletního motoru.  
V řadě Brassin dále doporučuji věnovat po-
zornost sadě kol na Liberatora Mk.VI pro 
model RITS 1945. V měřítku 1/72 máme 
ještě dvě zbraňové sady, LAU-10/A Zuni  
a GBU-32 Thermally protected. V měřítku 
1/48 vydáváme sadu trupových zbraní na 
Fw 190D-9, k jejímuž znovuuvedení na trh 
nás vedla reedice stavebnice Fw 190D-9. 
Další dvě čtvrtkové sady jsou v řadě BigSin, 
a jde o základní sestavy doplňků pro modely 
Fw 190A5 a Fw 190A-8/R2 z naší produkce. 
V řadě leptů vévodí nabídce monumentální 
sada vztlakových klapek na B-52G 1/72 od 
Modelcollectu. Díky sadám na tento model, 
dalším na Victora K.2/SR.2 a jedné na Libe-
ratora Mk.VI je tak ve dvaasedmdesátině 
prosinec měsícem strategického letectva, 
což v následujících měsících potrhneme vy-
dáním několika atomových bomb. Ve čtvrt-
ce najdete v nabídce sady pro Albacore od 
Trumpeteru a pro dvě Voodoo od KittyHaw-
ku, F-101B a RF-101C. A také vztlakové klap-
ky pro Fw 190A-3, pochopitelně určené pro 
model od Eduardu. V nabídce také máme 
poslední sadu, podvozkovou, pro Mosquito 
v 1/24 od Airfixe. V řadě techniky 1/35 je 
jen jedna sada, na Su-100 od Zvezdy, k ní ov-
šem přidejme ještě BigEd na Kingtiger Por-
sche od Mengu. Pro příznivce námořnictva 
máme dvě sady signálních vlajek Royal Navy 
v měřítcích 1/350 a 1/700. Mezi maskami 
bych vás rád upozornil na masku pro F-14 
1/72 od Fine Molds. To vše si můžete pro-
studovat na dalších stránkách, jako obvykle. 

Ještě jednou děkujeme všem, kdo nás 
navštívili na našich stáncích v Telfordu  
a v Bratislavě, a také všem, kdo se zúčast-

nili naší internetové akce k Černému pát-
ku a Afterparty Plastikové zimy. Vzhledem  
k tomu, že jsme s těmito akcemi spojili také 
akci Sweep, což je vymetení zbytkových 
skladových zásob samolepících leptů a asi 
padesáti položek stavebnic, máme právě 
teď v naší expedici opravdu plné ruce prá-
ce a naše expedice tak trochu připomíná 
bitvu o Moskvu, do první linie nastupuje 
každý, koho můžeme alespoň na pár dnů 
vyhnat s tepla jeho kanceláře. Tím vám chci 
ve skutečnosti naznačit, že vyřízení součas-
ných objednávek trvá trochu déle, ale však 
to už znáte. Díky za vaši trpělivost a také 
vás prosíme, abyste nežádali změny v již 
rozpracovaných objednávkách. Opravdu se 
k nim nedokážeme vracet a předělávat je. 
Předpokládáme, že během příštího týdne 
vyřídíme všechny zbývající zakázky. Prodej 
výprodejových položek poběží až 17. pro-
since. Pozor, samolepící lepty byly natvrdo 
přeceněny a mají indikované nové ceny,  
o oněch 50% nižší, ale není to vidět na strán-
ce produktu. U zlevněných modelů je sleva 
indikovaná a na stránce produktu vidíte jak 
původní, přeškrtnutou, tak novou cenu. 

Poslední objednávky, které mají šanci 
být odeslány ještě letos, budeme přijímat 
v pondělí 17. prosince do 8 hodin ráno. 
Poslední zásilky odešleme v pátek 21. pro-
since. E-shop bude v provozu i mezi svát-
ky, ale objednávky přijaté v tomto období 
budou expedovány až od druhého ledno-
vého týdne, to znamená od 7. ledna 2018.  
V mezidobí budou, jako každoročně, probí-
hat inventury. 

A to je ode mě letos vše. O novinkách na 
rok 2019 vám napíši v úvodníku novoroč-
ního Infa, které vyjde s největší pravděpo-
dobností v pátek 4. ledna 2019. Takže na 
závěr vám přeji hezké svátky a hodně štěstí, 
radosti a postavených kousků v roce 2019! 

Vladimír Šulc



Tempest Mk.V series 1 1/48

1/48,  kat. č. 82121
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Cartograf
5 markingů

Stránka produktu 
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STAVEBNICE 12/2018
JN766, 486. (RNZAF) squadrona, základna RAF Castle Camp, Velká Británie, duben 1944
Po ztrátě prvních pěti Tempestů ze 3. squadrony koncem února 1944, začala 486. squadrona na začátku dubna dostávat Tempesty, které plně nahradily 
do té doby používané Typhoony. JN766 byl jedním z prvních Tempestů, které do RAF Castle Camps přišly. Stalo se tak 4. dubna 1944 a letoun se často 
dostával do hledáčku fotoaparátů, na zemi i ve vzduchu. S označením „SA-N“ létal JN766 u této squadrony (nejčastěji jej pilotoval Flt Lt L. J. Appleton) až 
do 10. června 1944, kdy se mu ve střemhlavém letu částečně vysunula levá podvozková noha a Flg Off W.L. Miller byl nucen nouzově přistát na břicho 
letounu na RAF Ford. Po opravě Hawker JN766 dále sloužil u 287. squadrony, ale byl zničen při pádu do lesa po selhání motoru při vzletu z RAF West 
Malling v březnu 1946.
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JN751, Wg Cdr Ronald P. Beamont, 150. Wing, základna RAF Bradwell Bay, Velká Británie, duben 1944
Výsadou velitele wingu byla možnost označit svůj letoun iniciálami svého jména a JN751 tedy dostal označení ‘R-B’. Beamont s ním létal pravidelně  
v průběhu následujících 6 měsíců, během nichž sestřelil většinu z 31 V-1 (včetně 5 ve spolupráci) což z něj učinilo druhého nejúspěšnějšího pilota v prů-
měrném počtu vítězství na den. Byl také prvním pilotem Tempestu, jenž nárokoval vítězství ve vzdušném souboji, když 8. června 1944 nedaleko Rouenu 
dne sestřelil Bf 109 G. Nakonec Beamont musel začátkem září 1944 vyměnit tento stroj za nového Tempesta, protože JN751 nebyl uzpůsoben pro insta-
laci přídavných palivových nádrží pro dolet nezbytný pro účast v nadcházejících operacích 2. TAF nad evropskou pevninou.
Stejně jako většina Tempestů Mk. V série I, které přestály dosavadní bojové nasazení, byl JN751 přidělen k 287. squadroně, kde tyto stroje sloužily v rámci 
protiletadlové obrany; zničen byl při nehodě v květnu 1945.
V době dodání k jednotce nesl JN751 identifikační pruhy typické pro Typhoony a Tempesty. Odstraněny byly 20. dubna 1944, krátce poté, co se peruť 
přesunula do RAF Newchurch, odkud podnikala lety proti německým letounovým střelám V-1 (kódové označení V-1 znělo Diver). Dne 4. června 1944 
dostal letoun černo-bílé invazní pruhy. Za pozornost stojí, že na letadle velitele wingu byly namalovány obzvláště pečlivě!

STAVEBNICE 12/2018
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JN751, Wg Cdr Ronald P. Beamont, 150. Wing, základna RAF Bradwell Bay, Velká Británie, duben 1944

STAVEBNICE 12/2018
JN751, Wg Cdr Roland P. Beamont, 150. Wing, Newchurch, Velká Británie, červen 1944
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JN755, 3. squadrona, Newchurch, Velká Británie, květen 1944
3. squadrona, jež byla založena v roce 1912, byla na počátku 2. světové války vyzbrojena stroji Hawker Hurricane, s nimiž v rámci Britského expedičního 
sboru bojovala nad Belgií a Francií. Po návratu do Velké Británie následovalo hlídkování nad námořní základnou Royal Navy ve Scapa Flow, od dubna 1941 
působila na jihu Anglie jako noční stíhací jednotka. V červnu 1943 došlo k jejímu přezbrojení na stroje Hawker Typhoon, v únoru 1944 byla vyzbrojena 
stroji Hawker Tempest. S nimi se zúčastnila příprav na invazi do Evropy, ochrany jižní Anglie proti střelám V-1, přesunu do Evropy, kde podporovala postu-
pující jednotky až do konce války. V Německu zůstala v rámci BAFO (British Air Forces of Occupation) až do května 1999. Na přelomu tisíciletí se podílela 
na bojových akcích v Kosovu, Sierra Leoně, Iráku a v roce 2004 v Afghánistánu. V březnu 2006 obdržela nové Eurofightery Typhoon. 
Od 20. dubna 1944 nenosily standardně kamuflované Tempesty na spodní straně křídla identifikační prvky v podobě černých a bílých pruhů. Kódová 
písmena QO používala 3. squadrona do května 1944, kdy došlo ke změně na písmena JF.
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JN763, 486. (RNZAF) squadrona, Newchurch, Velká Británie, červen 1944
486, squadrona, součást 150. Wingu, byla určena k útokům na pozemní cíle a od poloviny června 1944 i k ničení letounových střel V-1, vysílaných  
z okupované Evropy. Jejím pilotům bylo uznáno sestřelení celkem 223,5 těchto cílů. Poté, co hrozba náletů střelami V-1 na jižní Anglii pominula, byla 486. 
squadrona spolu se svými sesterskými útvary přesunuta na území osvobozené Evropy a do konce války podporovala postupující britské jednotky. Dne 12. 
října 1945 byla na základně RAF Dunsfold rozpuštěna. 5. června 1944 obdržely stroje, které se měly zúčastnit operace Overlord (vylodění v Normandii), 
výrazný marking v podobě osmnáctipalcových pruhů bílé a černé barvy na trupu a křídle. Tyto pruhy byly natírány ve spěchu, proto je jejich provedení 
často ledabylé. Na fotografii stroje je před ocasními plochami vidět zesílení konstrukce v podobě tzv. fishplates.
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JN765, 3.squadrona, Newchurch, Velká Británie, červen 1944
V květnu 1944 bylo 3. squadroně změněno kódové označení z předchozího QO na JF, jež následně používala až do roku 1946. Označení tzv. invazními 
pruhy dostal v předvečer vylodění v Normandii také stroj JN765. Pozemní personál natřel černou barvou navíc také spodní část krytů hlavního podvozku.

STAVEBNICE 12/2018

12 INFO Eduard - prosinec 2018



STAVEBNICE 12/2018

RÁMEČKY: A

B

B B

A

A

Tempest Mk.V 1/48

Tempest Mk.V 1/48
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C C

C

D

D D D

Tempest Mk.V 1/48

Tempest Mk.V 1/48
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F

F F F

E
E

E
E

Tempest Mk.V 1/48

Tempest Mk.V 1/48
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Doporučujeme k Tempestu Mk.V:
48976  Tempest Mk.V upgrade set  1/48 (fotolept)
48977  Tempest Mk.V landing flaps (fotolept)
FE943  Tempest Mk.V seatbelts STEEL  1/48 (fotolept)
644006  Tempest Mk.V LööK  1/48  (Brassin)
648416  Tempest Mk.V cockpit  1/48  (Brassin)
648418  Tempest Mk.V exhaust stacks  1/48  (Brassin)
648419  Tempest Mk.V gun bays  1/48  (Brassin)
648420  Tempest Mk.V wheels early  1/48  (Brassin)
648421  Tempest Mk.V wheels late  1/48  (Brassin)
EX628  Tempest Mk.V TFace  1/48  Eduard  (maska)

#644006

#648419

#648418

#648416

#648420
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1/48,  kat. č. 84121

 2 markingy
 obtisky Eduard

48936  Fw 190A-4 landing flaps  1/48 (fotolept)
48937  Fw 190A-4  1/48 (fotolept)
FE863  Fw 190A seatbelts STEEL  1/48 (fotolept)
648351  Fw 190A-4 cockpit  1/48 (Brassin)
648352  Fw 190A-4 engine  1/48 (Brassin)
648354  Fw 190A-4 fuselage guns  1/48 (Brassin)
648355  Fw 190A-4 engine & fuselage guns  1/48 (Brassin)
648356  Fw 190A wingroot gun bays  1/48 (Brassin)
648366  Fw 190A propeller  1/48 (Brassin)
648367  Fw 190A-3/A-4 undercarriage legs BRONZE  1/48 (Brassin)
648371  Fw 190A control surfaces early  1/48 (Brassin)
648373  Fw 190A Pitot tubes early  1/48 (Brassin)
648381  Fw 190A exhaust stacks  1/48 (Brassin) 
EX565  Fw 190A-4 1/48 (maska) 
EX587  Fw 190A TFace 1/48 (maska)

Fw 190A-4

Stránka produktu 

STAVEBNICE 12/2018

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

W. Nr. 5533, Oblt. Wolfgang Leonhardt, 6./JG 1,  
Woensdrecht, Nizozemí, říjen 1942

W. Nr. 583, Uffz. Karl Knespel, 1./JG 1, Deelen,  
Nizozemí, duben 1943
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plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
4 markingy

kat. č. 2126

Stránka produktu 

eduard18 INFO Eduard - prosinec 2018

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/legie-spad-xiii-cs-pilotu-1-72.html


STAVEBNICE 12/2018

S 2807, Adj Augustin Charvát, Spa. 315, 
Chaux, Francie, září 1918

S 8875, Adj. Václav Pilát, SPA 124,  
Somme-Vesle, Francie, podzim 1918

č. 9152, čet. František Lehký, 32. letka,  
LP 1, polní letiště Blíževedly,  
Československo, 28. srpna 1924

č. 9151, des. Bohumil Siegl, 33. letka, LP 2, 
nouzové letiště Lípa u Německého Brodu, 
Československo, 1. září 1924
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kat. č. 11124
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
9 markingů

Stránka produktu 
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153.11, Oberleutnant Frank  
Linke-Crawford, Flik 41J,  
Aiello del Friuli, Itálie,  
listopad 1917

153.80, Offizierstellvertreter  
Julius Arigi, Flik 55J,  
Pergine Valsugana, Itálie,  
prosinec 1917

253.09, Hauptmann Friedrich  
Navratil, Flik 3J, Romagnano, 
Itálie, červenec/srpen 1918

253.12, Oberleutenant in der  
Reserve Ludwig Hautzmayer,  
Flik 61J, Ghirano, Itálie,  
léto 1918

253.24, Hauptmann Benno Fiala von Fernbrugg,  
Flik 51J, Ghirano, Itálie, září 1918

153.206, Hauptmann Godwin  
Brumowski, Flik 41J, Portobuffole,  
Itálie, červen 1918

153.125, Hauptman Lázsló Háry,  
Flik 42J, Pianzano, Itálie, jaro 1918

153.167, Flik 2D, San Pietro in Campo,  
Itálie, květen 1918

253.117, Oberleutnant in der  
Reserve Stefan Stec, Flik 3J, 
Romagnano, Itálie, léto 1918
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POSTAVENO

postavil Martin Jirkal
Camo C
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POSTAVENO

153.125, Hauptman Lázsló Háry, Flik 42J, Pianzano, Itálie, jaro 1918
Lázsló Háry se narodil v Gyömöre v Maďarsku. Přestože nedosáhl žádného potvrzeného leteckého vítězství, byl znám jako 
výborný pilot, a především vynikající velitel. Na konci Velké války velel Fliku 42J na letišti Prosecco nedaleko Terstu. Po válce 
se stal prvním velitelem letectva nezávislého Maďarska. Později byl vedoucím Maďarské letecké asociace. Za 2. světové vál-
ky sloužil v různých funkcích v maďarském letectvu, dosáhl hodnosti generálmajora. Na jaře 1945 odletěl s rodinou do Itálie, 
po svém návratu do Maďarska byl v roce 1949 zatčen a v roce 1953 ve vězení zemřel na zástavu srdce.

11124
Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Aleš Kryšpín
Camo H
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POSTAVENO
253.24, Hauptmann Benno Fiala von Fernbrugg, Flik 51J, Ghirano, Itálie, září 1918
Jako příslušník staré vojenské rodiny, narozený ve Vídni 16. června 1890, vstoupil do ozbrojených sil jako jednoroční dobrovolník v roce 1910. Vojenským letcem 
se stal ještě před vypuknutím 1. světové války. Pouhý den před vyhlášením války Srbsku byl převelen k Fliku 1, kde sloužil jako pozorovatel. Během rekonva-
lescence po zranění utrpěném v létě 1916 během bombardovací mise, požádal o zařazení do pilotního výcviku, který zahájil ve Vídeňském Novém městě v říjnu 
1916. Dne 23. června 1917 se stal příslušníkem Fliku 41J a po službě u několika dalších jednotek byl jmenován velitelem Fliku 51J. Jako velitel této jednotky 
dosáhl mezi lednem a zářím 1918 osmnácti potvrzených sestřelů. Například 1. května zaznamenal čtyři sestřely během jednoho dne, 20. června další tři během 
jediného dne. V závěru války sloužil jako štábní důstojník na velitelství leteckého sboru. Po jejím skončení nejprve dokončil studium na vídeňské technice, poté pra-
coval pro firmu Junkers ve Fürthu, v roce 1927 se pak stal ředitelem aerolinií v Polsku. Roky 1928 a 1929 strávil v Japonsku u firmy Mitsubishi jako konzultant při 
zavádění celokovové stavby letadel. Do Rakouska se vrátil v roce 1933, a spolu s Juliem Arigim založil společnost Wiener Neustadt Airport Management. Během 
2. světové války sloužil v hodnosti kapitána Luftwaffe jako velitel letecké základny Hörsching u Lince. Zemřel 29. října 1964. V roce 1967 po něm byla pojmeno-
vána letecká základna rakouských vzdušných sil v Aigen im Ennstal. 

11124
Stránka produktu 
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LööK sada - Brassinová barvená přístrojová 
deska a STEEL pásy na sedačku pro P-40N 
(pro výrobní blok N-1) v měřítku 1/32. Při-
praveno pro snadnou zástavbu do modelu. 
Doporučená stavebnice: Eduard/Hasegawa

Sada obsahuje:
- resin: 2 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ano, barvený,
- maska: ne.

634010 
P-47D LööK  
1/32 Eduard/Hasegawa

LööK sada - Brassinová barvená přístro-
jová deska a STEEL pásy na sedačku pro 
P-47D (výrobní bloky D-25, -26, -28)  
v měřítku 1/32. Připraveno pro snadnou 
zástavbu do modelu. Doporučená  
stavebnice: Eduard/Hasegawa

Sada obsahuje:
- resin: 1 součástka,
- obtisk: ne,
- lept: ano, barvený,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 

12/2018
634009 

P-40N-1 LööK   
1/32 Eduard/Hasegawa
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Brassinová sada - kokpit pro Tempest 
Mk.V v měřítku 1/48. Doporučená  
stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 56 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

644006
Tempest Mk.V LööK     
1/48 Eduard

LööK sada - Brassinová barvená přístrojová 
deska a STEEL pásy na sedačku pro Tempest 
Mk.V v měřítku 1/48. Připraveno pro  
snadnou zástavbu do modelu.  
Doporučená stavebnice: Eduard

Sada obsahuje:
- resin: 1 součástka,
- obtisk: ne,
- lept: ano, barvený,
- maska: ne.

648416 
Tempest Mk.V cockpit       

1/48 Eduard

Stránka produktu 

Stránka produktu 

BRASSIN 12/2018
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Brassinová sada - zbraňové šachty 
pro Tempest Mk.V v měřítku 1/48. 
Sada obsahuje šachty pro obě po-
loviny křídla. Doporučená staveb-
nice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 24 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

648419 
Tempest Mk.V gun bays  

1/48 Eduard

Stránka produktu 

648420
Tempest Mk.V wheels early    
1/48 Eduard

Brassinová sada - kola podvozku (raná 
verze) pro Tempest Mk.V v měřítku 
1/48. Sada obsahuje kola hlavního 
podvozku a ostruhové kolo. Připrave-
no pro snadnou zástavbu do modelu 
pouhou záměnou plastových dílů. 
Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 3 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ano.

Stránka produktu 

648418 
Tempest Mk.V exhaust stacks     
1/48 Eduard

Brassinová sada - výfuky pro Tempest 
Mk.V v měřítku 1/48. Doporučená 
stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne.

Stránka produktu 

BRASSIN 12/2018
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648439
Fw 190D fuselage guns  
1/48 Eduard

Brassinová sada - trupové zbraně pro 
Fw 190D v měřítku 1/48. Doporučená 
stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 6 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

Brassinová sada - kola podvozku pro Libera-
tor Mk.VI v měřítku 1/72. Sada obsahuje kola 
hlavního podvozku a příďové kolo s 9paprsko-
vým diskem. Připraveno pro snadnou zástavbu 
do modelu pouhou záměnou plastových dílů. 
Doporučená stavebnice: Eduard/Hasegawa
 
Sada obsahuje:
- resin: 11 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ano.

648421
Tempest Mk.V wheels late  
1/48 Eduard

Brassinová sada - kola podvozku (pozdní verze) pro 
Tempest Mk.V v měřítku 1/48. Sada obsahuje kola 
hlavního podvozku a ostruhové kolo. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu pouhou záměnou plas-
tových dílů. Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 3 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ano.

672210 
Liberator Mk.VI wheels         

1/72 Eduard/Hasegawa

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

BRASSIN 12/2018
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Brassinová sada - 8 kusů americ-
kých naváděných pum GBU-32 
JDAM v měřítku 1/72. Verze  
s tepelnou ochranou.
 
Sada obsahuje:
- resin: 40 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

672212 
GBU-32 Thermally Protected 

1/72

Stránka produktu 

672211 
LAU-10/A ZUNI      
1/72

Brassinová sada - raketnice LAU-10/A 
ZUNI v měřítku 1/72. Sada obsahuje  
2 raketnice.
 
Sada obsahuje:
- resin: 14 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

BRASSIN 12/2018
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Kolekce 4 sad pro Fw 190A-5 v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.

- kokpit,
- leptané vztlakové klapky,
- podvozkové nohy BRONZ s kryty podvozku,
- podvozková kola.

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

SIN64851
Fw 190A-5 ESSENTIAL                 
1/48 Eduard

Stránka produktu 

BRASSIN 12/2018
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BRASSIN 12/2018

Kolekce 4 sad pro Fw 190A-8/R2 v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.

- kokpit,
- leptané vztlakové klapky,
- podvozkové nohy BRONZ s kryty podvozku,
- podvozková kola.

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

SIN64852
Fw 190A-8/R2 ESSENTIAL              
1/48 Eduard

Stránka produktu 
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RF-101C 
1/48 Kitty Hawk

FOTOLEPTY A MASKY / PROSINEC 2018
RF-101C exterior 1/48 Kitty Hawk (48978)
RF-101C interior 1/48 Kitty Hawk (49939)
RF-101C 1/48 Kitty Hawk (FE939) (Zoom) 
RF-101C seatbelts STEEL 1/48 Kitty Hawk (FE940) (Zoom) 
RF-101C/G/H 1/48 Kitty Hawk (EX629) 
RF-101C/G/H TFace 1/48 Kitty Hawk (EX630) 
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F-101B 
1/48 Kitty Hawk

F-101B exterior 1/48 Kitty Hawk (48979) 
F-101B interior 1/48 Kitty Hawk (49941) 
F-101B 1/48 Kitty Hawk (FE941) (Zoom) 
F-101B seatbelts STEEL 1/48 Kitty Hawk (48979) (Zoom) 
F-101B 1/48 Kitty Hawk (EX631) 
F-101B TFace 1/48 Kitty Hawk (EX632)

FOTOLEPTY A MASKY 12/2018
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/cvn-65-enterprise-cast-3-1-350.html?cur=2
https://www.eduard.com/store/cs/novinky-prosinec-2018/


postavil Petr Zatřepálek
Stránka produktu 

Spifire Mk.IX late 1/48
for Eduard kit

#644008Barvená brassinová palubní deska 
Ocelové upínací pásy
Jednoduchá aplikace

6440008

FOTOLEPTY A MASKY 12/2018

B-52G   
1/72 Modelcollect

B-52G landing flaps 1/72 Modelcollect (72677) 
B-52G engines 1/72 Modelcollect (72680) 
B-52G interior 1/72 Modelcollect (73646) 
B-52G 1/72 Modelcollect (SS646) 
B-52G 1/72 Modelcollect (CX531)

B-52G landing flaps 1/72 Modelcollect (72677)

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-s-99-c-10-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/novinky-prosinec-2018/


32426 F-5E exterior 1/32
32930 F-5E interior 1/32
33201 F-5E seatbelts STEEL 1/32
JX220 F-5E  1/32

48968 MiG-25PD exterior 1/48
49928 MiG-25PD interior 1/48
FE929 MiG-25PD seatbelts STEEL 1/48
EX617 MiG-25PD  1/48

BIG3393  F-5E  1/32  Kitty Hawk

BIG49206  MiG-25PD  1/48  ICM

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Všechny popsané sady jsou dostupné samostatně,  
ovšem s každou kolekcí BIG ED ušetříte až 30%.
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f-5e-1-32-1-2.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-25pd-1-48-1-1.html


48967 Beaufighter TF.X landing flaps 1/48
49926 Beaufighter TF.X  1/48
FE927 Beaufighter TF.X seatbelts STEEL 1/48
EX621 Beaufighter TF.X  1/48

49930 F-16C/N  1/48
49931 F-16C/N undercarriage 1/48
FE931 F-16C/N seatbelts STEEL 1/48
EX619 F-16C/N  1/48

36398 King Tiger Porsche turret  1/35
36399 King Tiger Porsche fenders  1/35
36400 King Tiger Porsche zimmerit 1/35

BIG49207  Beaufighter TF.X  1/48  Revell

BIG49208  F-16C/N  1/48  Tamiya

BIG3594  King Tiger Porsche  1/35  Meng

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

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

37INFO Eduard - prosinec 2018

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/beaufighter-tf-x-1-48-1-2.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f-16c-n-1-48-1-2.html
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EX628  Tempest Mk.V TFace  1/48  Eduard
EX629  RF-101C/G/H 1/48  Kitty Hawk
EX630  RF-101C/G/H TFace  1/48  Kitty Hawk
EX631  F-101B  1/48  Kitty Hawk
EX632  F-101B TFace  1/48  Kitty Hawk
EX633  Albacore  1/48  Trumpeter
CX529  Victor K.2  1/72  Airfix
CX530  Victor SR.2  1/72  Airfix
CX531  B-52G  1/72  Modelcollect
CX532  F-14A  1/72  Fine Molds

EX628  Tempest Mk.V TFace  1/48  Eduard
EX629  RF-101C/G/H 1/48  Kitty Hawk
EX630  RF-101C/G/H TFace  1/48  Kitty Hawk
EX631  F-101B  1/48  Kitty Hawk
EX632  F-101B TFace  1/48  Kitty Hawk
EX633  Albacore  1/48  Trumpeter
CX529  Victor K.2  1/72  Airfix
CX530  Victor SR.2  1/72  Airfix
CX531  B-52G  1/72  Modelcollect
CX532  F-14A  1/72  Fine Molds

FOTOLEPTY A MASKY 12/2018

EDUARD MASK           IT FITS!

EX629

EX633

CX531

CX530 CX530

CX532 CX532

CX531

EX633
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MODELY
84121 Fw 190A-4     1/48 Weekend edition 
82121 Tempest Mk.V series 1     1/48 ProfiPACK 
11124 Viribus Unitis     1/48 Limited edition 
2126 Legie     1/72 Limited edition 
 
FOTOLEPTY                             
53229   Royal Navy signal flags STEEL        1/350 
53230   Royal Navy signal flags STEEL        1/700
23031   Mosquito FB Mk.VI undercarriage        1/24   Airfix
36403   Su-100        1/35   Zvezda
48976   Tempest Mk.V upgrade set        1/48   Eduard
48977   Tempest Mk.V landing flaps        1/48   Eduard
48978   RF-101C exterior        1/48   Kitty Hawk
48979   F-101B exterior        1/48   Kitty Hawk
48980   Fw 190A-3 landing flaps        1/48   Eduard
49939   RF-101C interior        1/48   Kitty Hawk
49941   F-101B interior        1/48   Kitty Hawk
49945   Albacore        1/48   Trumpeter
72677   B-52G landing flaps        1/72   Modelcollect
72678   Victor K.2 exterior        1/72   Airfix
72679   Victor K.2/SR.2 airbrakes        1/72   Airfix
72680   B-52G engines        1/72   Modelcollect
73645   Victor K.2 interior        1/72   Airfix
73646   B-52G interior        1/72   Modelcollect
73647   Liberator GR Mk.VI upgrade set        1/72   Eduard/Hasegawa 
ZOOMY  
FE939   RF-101C        1/48  Kitty Hawk
FE940   RF-101C seatbelts STEEL        1/48  Kitty Hawk
FE941   F-101B        1/48  Kitty Hawk
FE942   F-101B seatbelts STEEL        1/48  Kitty Hawk
FE943   Tempest Mk.V seatbelts STEEL        1/48  Eduard
FE944   Fw 190A-4 Weekend        1/48  Eduard
FE945   Albacore        1/48  Trumpeter
FE946   Albacore seatbelts STEEL        1/48  Trumpeter
SS645   Victor K.2        1/72  Airfix
SS646   B-52G        1/72  Modelcollect
 MASKY 
EX628   Tempest Mk.V TFace       1/48   Eduard
EX629   RF-101C/G/H      1/48   Kitty Hawk
EX630   RF-101C/G/H TFace       1/48   Kitty Hawk
EX631   F-101B       1/48   Kitty Hawk
EX632   F-101B TFace       1/48   Kitty Hawk
EX633   Albacore       1/48   Trumpeter
CX529   Victor K.2       1/72   Airfix
CX530   Victor SR.2       1/72   Airfix
CX531   B-52G       1/72   Modelcollect
CX532   F-14A       1/72   Fine Molds
 
BIGED
BIG3393   F-5E       1/32   Kitty Hawk
BIG49206   MiG-25PD       1/48   ICM
BIG49207   Beaufighter TF.X       1/48   Revell
BIG49208   F-16C/N       1/48   Tamiya
BIG3594   King Tiger Porsche       1/35   Meng

BRASSIN
634009   P-40N-1 LööK       1/32   Eduard/Hasegawa
634010   P-47D LööK       1/32   Eduard/Hasegawa
644006   Tempest Mk.V LööK       1/48   Eduard
648416   Tempest Mk.V cockpit       1/48   Eduard
648418   Tempest Mk.V exhaust stacks       1/48   Eduard
648419   Tempest Mk.V gun bays       1/48   Eduard
648420   Tempest Mk.V wheels early       1/48   Eduard
648421   Tempest Mk.V wheels late       1/48   Eduard
648439   Fw 190D fuselage guns       1/48   Eduard
672210   Liberator Mk.VI wheels       1/72   Eduard/Hasegawa
672211   LAU-10/A ZUNI       1/72 
672212   GBU-32 Thermally Protected       1/72 
BIGSIN
SIN64851   Fw 190A-5 ESSENTIAL      1/48   Eduard
SIN64852   Fw 190A-8/R2 ESSENTIAL      1/48   Eduard 
 
OBTISKY 
D48030   Tempest Mk.V stencils      1/48   Eduard

Prosinec 2018

Seznam novinek 
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Karabiner 98k
1/35
postavil Martin Kunte

635007
Stránka produktu 

POSTAVENO

#635007 
Karabiner 98k 

(Brassin)

#635007 
Karabiner 98k 

(Brassin)

#635007 
Karabiner 98k 

(Brassin)

#36152 
Wild Flowers, Butterflies 

(fotolept)

#73440 
Wild Flowers, Butterfly 

(fotolept)

#36227 
Nettle - kopřiva colour 

(fotolept)
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https://www.eduard.com/store/cs/bojova-technika/1-35/karabiner-98k-1-35.html?lang=2


POSTAVENO

#36218 
Leaves Oak autumn 

(fotolept)

#36152 
Wild Flowers, Butterflies 

(fotolept)

#36227 
Nettle - kopřiva colour 

(fotolept)
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POSTAVENO

Liberator GR Mk.VI and GR Mk.VIII in the RAF Coastal Command service

Riders in the Sky 1945 1/72

postavil Jan Novotný Camo M
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POSTAVENO
Liberator GR Mk.VI, 10. (BR) squadrona RCAF, Yarmouth, Kanada, červenec 1945

2123
Stránka produktu 

#72492 B-24J exterior (fotolept)
#73647 Liberator GR Mk.VI upgrade set (fotolept) 
#672170 B-24 wheels (Brassin)
#672171 B-24 engines (Brassin)
#672178 B-24 turbochargers (Brassin) 

Použité doplňky:
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/limitovana-edice/letadla/1-72/riders-in-the-sky-1945-1-72.html?lang=2&cur=0
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/B-24J-exterier-1-72.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/b-24-kola-1-72.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/b-24-turbokompresory-1-72.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fotolepty/fotoleptana-sada/letadla/1-72/liberator-gr-mk-vi-doplnkova-sada-1-72.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/b-24-motory-1-72.html?lang=2


POSTAVENO

Liberator GR Mk.VI and GR Mk.VIII in the RAF Coastal Command service

Riders in the Sky 1945 1/72

postavil Tomáš Török Camo F
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POSTAVENO
Liberator GR Mk.VI, KG861, 311. squadrona, Tain, Velká Británie, jaro 1945

2123
Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Aleš Kryšpín
Camo C

1/48
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Avia C-10.21, OK-BYU, Letecké hlídka SNB, Praha – Ruzyně, 1947
Tento stroj byl posledním kusem sestaveným na jaře roku 1947 v továrně Avia v Letňanech. Po zalétání a kon-
trolních letech byl předán v polovině července 1947 na ruzyňské letiště, kde sloužil minimálně do roku 1949  
u tamější letecké hlídky SNB. Tato Avia nesla stejné zbarvení jako stroj OK-BYH, pouze výsostné označení svislé 
ocasní ploše nemělo bílý lem.

POSTAVENO

11122
Stránka produktu 

eduard 47INFO Eduard - prosinec 2018

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-s-99-c-10-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Petr Křeček
Camo B

1/48
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Avia C-10.8 (S-99.8), OK-BYH, Letecké hlídka SNB, Brno – Slatina, 1947 - 1950
Tento stroj, určený pro potřeby letecké složky SNB, se poprvé dostal do vzduchu v listopadu 1946, poté byl pře-
dán do LVÚ (Letecký výzkumný ústav). Zde sloužil až do dubna 1947, v květnu si jej převzaly letecké hlídky SNB. 
Kamuflován byl na horních a bočních plochách ocelově šedou barvou, spodní plochy byly nastříkány tmavší šedou 
barvou. Stroje hlídek SNB měly motorové kryty, náběžné hrany křídla a výšková kormidla včetně stabilizátorů 
natřeny šarlatovou barvou. Evidenční označení na bocích trupu a na horní a dolní ploše křídla bylo provedeno 
stejnou barvou s bílým lemem. Výsostné označení mělo tvar sférického, bíle lemovaného trojúhelníku, které no-
sily stroje Leteckých hlídek SNB.

POSTAVENO

11122
Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Matthias Becker JET&PROPCamo J

Fw 190A early versions 1/48
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POSTAVENO

Fw 190A-4, W. Nr. 140581, Lt. E. Burath, Stab I./JG 1, Deelen, Nizozemsko, duben 1943
V říjnu 1942, po ukončení stíhacího výcviku, vstoupil tehdy čtyřiadvacetiletý Eberhard Burath do řad Jagdgeschwader 1 a zůstal zde až do března 1945. 
Během služby u JG 1 mu bylo přiznáno šest sestřelených bombardérů B-17. V březnu 1945 převzal velení nad 9./JG 51, u níž přidal 22. března sestřel 
sovětského bombardéru Pe-2.
Fw 190A-4 Lt. Buratha z doby jeho působení ve funkci pobočníka skupiny I. Gruppe JG 1 nese standardní kamufláž tvořenou barvami RLM 74/75/76. Čer-
né a bílé pruhy na motorovém krytu označovaly stroje Stab I./JG 1, motorový kryt nese také znak I./JG 1, pod čelním štítkem je pak namalován znak JG 1. 
Střed trupového kříže je vyplněn barvou RLM 75, což nebylo na jaře 1943 příliš často používáno.. 

R0016
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-rane-verze-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Matthias Becker JET&PROP

32348 F-104G exterior (fotolept)
32869 F-104G electronic equipment (fotolept) 
33131 F-104G interior S.A. (fotolept) (Zoom) 
JX163 F-104G/S (maska) 
632043 F-104 exhaust nozzle early (Brassin)
632046 F-104 undercarriage wheels late (Brassin)
632048 F-104 MB.7 ejection seat (Brassin) 

RF-104G ITALERI kit 1/32

Použité doplňky:
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/F-104G-exterier-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/F-104G-interier-S-A-1-32-1.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Brassin/F-104-vystupni-tryska-rana-verze-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/f-104-vystrelovaci-sedacka-mb-7-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f-104g-elektronicke-vybaveni-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f-104g-s-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Brassin/F-104-hlavni-podvozkova-kola-pozdni-verze-1-32.html?lang=2


POSTAVENO

32869 F-104G electronic equipment (fotolept)
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo A

Fw 190A-2 1/48
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POSTAVENO

W. Nr. 0122125, Oblt. Max Buchholz, 5./JG 1, Katwijk, Nizozemí, léto 1942
Max Bucholz se narodil 3. listopadu 1912 v Zerbstu a na počátku války sloužil u Jagdgeschwader 3. S touto jednotkou se 
zúčastnil bojů nad Francií a Velkou Británií a operace Barbarossa (přepadení Sovětského svazu). Na začátku října 1941 byla 
I./JG 3 odeslána na odpočinek do Německa. Poté se přesunula do Nizozemí a k 6. ledna 1942 přejmenována na II./JG 1. 
Oblt. Buchholzovi bylo svěřeno velení nad 6. Staffel. Dne 12. února 1942 dosáhl svého 28. sestřelu, kdy při operaci Donerke-
il (letecká podpora při proplutí německých bitevních křižníků Scharnhorst a Gneisenau spolu s těžkým křižníkem Prinz Eugen  
z Brestu kanálem La Manche do německých přístavů) sestřelil britský Blenheim. Od poloviny roku až do konce války sloužil 
 v administrativních funkcích. Zemřel 19. července 1996 v Německu. 
Špička vrtulového kuželu Buchholzova stroje, kamuflovaného barvami RLM 74/75/76, nese na červeném podkladu tenkou bí-
lou spirálu. Marking, označující stroj velitele 5. Staffel v podobě číslice v černé barvě, je doplněn o označení strojů II. Gruppe 
(vodorovný pruh v barvě Staffel), pod kabinou doplněn o osobní pilotův emblém, stylizovaného racka v letu. Na motorovém 
krytu je namalován bájný červ Tatzelwurm v červené barvě – označení strojů 5./JG 1.  

82146
Stránka produktu 

eduard 55INFO Eduard - prosinec 2018
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BIG3394  TF-104G w/C2 seats  1/32  Italeri
BIG3395  TF-104G w/MB seats  1/32 Italeri
BIG49209  F-14D  1/48  Tamiya
BIG49210  Blenheim Mk.IF  1/48  Airfix
BIG49211  Meteor FR.9  1/48  Airfix
BIG72142  P-61C  1/72  Hobby Boss

635008  MP 40 machine gun  1/35 
644009  Fw 190A-2 LööK  1/48  Eduard
644010  Bf 109F LööK  1/48  Eduard
644011  F6F-3 LööK  1/48  Eduard
648440  Fw 190A-8/R2 engine & fuselage guns  1/48  Eduard
648442  M2 Brownings w/handles  1/48 
648443  Ki-61-I fuel tanks  1/48  Tamiya
648444  SUU-30B/B  1/48
648445  R-13M missiles  1/48  Eduard
672213  Ki-61-I fuel tanks  1/72  Tamiya

SIN64853  MiG-23MF ADVANCED  1/48  Eduard
SIN64854  MiG-23ML ADVANCED  1/48  Eduard

ON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (leden) 

BRASSIN  (leden)

BRASSIN  (leden) 

LEDEN 2019

BIG3394
BIG49209

BIG49210

644009  Fw 190A-2 LööK  1/48  Eduard 644010  Bf 109F LööK  1/48  Eduard
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ON APPROACH LEDEN 2019

644011  F6F-3 LööK  1/48  Eduard

635008  MP 40 machine gun  1/35

BRASSIN
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ON APPROACH LEDEN 2019

648440  Fw 190A-8/R2 engine & fuselage guns  1/48  Eduard

648442  M2 Brownings w/handles  1/48

BRASSIN
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ON APPROACH LEDEN 2019

648443  Ki-61-I fuel tanks  1/48  Tamiya

648444  SUU-30B/B  1/48

BRASSIN
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648445  R-13M missiles  1/48  Eduard

ON APPROACH LEDEN 2019

672213  Ki-61-I fuel tanks  1/72  Tamiya

BRASSIN
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Kolekce 7 sad pro MiG-23MF v měřítku 1/48 pro stavebnici Edu-
ard/Trumpeter.

- kola podvozku,
- výstupní tryska motoru,
- šachta hlavního podvozku,
- vystřelovací sedačka,
- vstupy vzduchu k motoru,
- řízené střely R-23R s adaptéry,
- řízené střely R-23T s adaptéry.

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

ON APPROACH LEDEN 2019

SIN64853  MiG-23MF ADVANCED  1/48  Eduard

BIGSIN
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ON APPROACH

SIN64854  MiG-23ML ADVANCED  1/48  Eduard

Kolekce 7 sad pro MiG-23ML v měřítku 1/48 pro stavebnici Edu-
ard/Trumpeter.

- kola podvozku,
- výstupní tryska motoru,
- šachta hlavního podvozku,
- vystřelovací sedačka,
- vstupy vzduchu k motoru,
- řízené střely R-23R s adaptéry,
- řízené střely R-23T s adaptéry.

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

LEDEN 2019
BIGSIN

64 INFO Eduard - prosinec 2018



FOTOLETPY
53231   International Marine signal flags STEEL   1/200 
53232   Royal Navy signal flags STEEL   1/200 
36404   Tochka (SS-21 Scarab) interior   1/35   Hobby Boss
36405   Tochka (SS-21 Scarab) exterior   1/35   Hobby Boss
48981   Albacore bomb racks   1/48   Trumpeter
48982   B-25G exterior   1/48   Italeri
48983   MiG-23MF F.O.D. for Brassin set   1/48   Eduard
48984   MiG-23ML F.O.D. for Brassin set   1/48   Eduard
49947   He 219   1/48   Tamiya
49949   F-15C MSIP II interior   1/48   Great Wall Hobby
49955   B-25G interior   1/48   Italeri
72681   P-40K landing flaps   1/72   Special Hobby
72682   B-52G bomb bay   1/72   Modelcollect
72683   B-52G undercarriage   1/72   Modelcollect
73648   P-40K  1/72   Special Hobby
73649   MiG-25RBT   1/72   ICM

ZOOMY
FE947   He 219   1/48   Tamiya
FE948  He 219 seatbelts STEEL   1/48   Tamiya
FE949   F-15C MSIP II   1/48   Great Wall Hobby
FE950   F-15C MSIP II seatbelts STEEL   1/48   Great Wall Hobby
FE951   F6F-3 seatbelts STEEL   1/48   Eduard
FE952   MiG-21MF seatbelts STEEL   1/48   Eduard
FE953   MiG-21PF seatbelts STEEL   1/48   Eduard
FE954   MiG-21PFM seatbelts STEEL  1/48   Eduard
FE955   B-25G   1/48   Italeri
FE956   B-25G seatbelts STEEL   1/48   Italeri
SS648   P-40K   1/72   Special Hobby
SS649   MiG-25RBT   1/72   ICM

MASKY
EX634   He 219 TFace   1/48   Tamiya
EX635   F-15C MSIP II TFace   1/48   Great Wall Hobby
EX636   MiG-21MF  TFace   1/48   Eduard
EX637   MiG-21PF  TFace   1/48   Eduard
EX638  MiG-21PFM  TFace   1/48   Eduard
EX639   B-25G   1/48   Italeri
CX533   MiG-25RBT   1/72   ICM
CX534   P-40K   1/72   Special Hobby

ON APPROACH LEDEN 2019
FOTOLEPTY a MASKY 
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ON APPROACH LEDEN 2019
STAVEBNICE

Spitfire LF Mk.IXc
Kat. č. 84151
1/48



ON APPROACH LEDEN 2019
STAVEBNICE

F6F-3
Kat. č. 8227
1/48
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LEDEN 2019
STAVEBNICE

ON APPROACH

BODENPLATTE (Fw 190D-9, Bf 109G-14/Bf 109G-14AS)

Kat. č. 11125
1/48
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https://www.eduard.com/store/cs/Gunze/


	Pražský	magistr
8. 12. 2018

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 
22 

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

Spolek	plastikových	modelářů	IPMS	ČR	Praha	zve	
velectěnou	modelářskou	obec	na	jubilejní	dvacátý	
ročník	soutěžně-společenské	modelářské	exhibice

Magistr	plastikových	věd

16:00 Vyhlášení 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

elektronické přihlašování ZDE
Soutěž	tuto	tradičně	podporují:	


