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Dámy a pánové,
dnes to vezmeme bez velkých cavyků, ne-
boť se blíží konec roku, což je čas na ozna-
mování novinek na příští rok. A vzhledem  
k tomu, že jich bude neúrekom, jak říka-
jí bratia Slováci, tak s nimi začnu již nyní,  
v prosinci, protože jinak by bylo lednové 
Info dlouhé jako Vojna a mír, a to by vás 
nebavilo. Asi. Kromě novinek v řadách sta-
vebnic je také čas naznačit, co vše bude  
v naší práci příští rok jinak. My sice normál-
ně nesmíme ani naznačovat, ale jak se blíží 
Mikuláš, tak to je hned jiná a naznačujeme 
o sto péro. Alespoň tedy to, o čem víme 
nebo to alespoň tušíme. Je toho taky spous-
ta, co ani my nevíme. Podívejte se na letošní 
rok. Loni touto dobou to vypadalo, že se nic 
moc nezmění a všechno pojede v zaběhnu-
tých kolejích, nebýt Spitfajra a Čmeláka, tak 
samá nuda, nuda, šeď, šeď. A jaká je realita? 
Všechno je jinak, z loňských představ nezů-
stal kámen na kameni a plány na letošek 
jsme za sebou nechali natolik významně, že 
by se z toho i 15. sjezd KSČ utleskal k smrti. 
A není to vůbec špatně, nás to baví, a tak 
ještě přidáme, zvýšíme naše inovační úsilí, 
jak by řekli na tom 15. sjezdu. Ať se kola eko-
nomiky točí a modeláři se radují! 

NOVINKY NA PROSINEC 2020
Dnes tedy výjimečně začněme novinkami 

na prosinec, a to jen velmi stručně. Nejprve 
doplňky. V Brassinech si vás dovolím upo-
zornit na kokpit pro listopadovou novinku, 
F-6D Mustang v měřítku 1/48. Na tomto 
místě bych rád poděkoval modelářům, kte-
ří reagovali na můj povzdech z minulého 
úvodníku ohledně nedostatku dokumenta-
ce k instalaci kamer v trupu F-6D. Máte mé 
vřelé díky pánové Rone Youngu a Christiane 
Alamy, vaší laskavostí již máme vše potřeb-
né a na sadě kamer pro F-6D pracujeme 
ze všech sil! Jinak je skladba Brassinů cel-
kem konvenční, s kombinací sad řady LööK  
a LööKplus, sad výzbroje a menších doplň-
kových sad, jako jsou kupříkladu kolečka na 
Beauforta od Airfixu v měřítku 1/72 nebo 
Čmeláka od Eduardu ve stejném měřítku. 
V nabídce je i první ze dvou plánovaných 
BigSinů na Spitfire Mk.I. Mezi lepty bych 
vyzdvihl sady pro nový Fiat CR.42 od ICM  
v měřítku 1/32 a Mirage 2000D a N od Kitty 
Hawku či ocelové pásy pro Fokkera Dr.I, vše 
rovněž v 1/32. Ve dvaasedmdesátině je tu 
kolekce sad pro nového Beauforta a Haw-
ka Mk.100 od Airfixu. Povšimněte si také 
sady řady Zoom pro MiG-21PF (Eduard 
Weekend). Ve čtvrtce vydáváme sady pro 
S-2E Tracker od Kineticu a HH-34J od Trum-
peteru. Zajímavé by mohly být též sady pro 
pětatřicetinové modely Leopard 1A5 (Ho-
bby Boss) a Jagdtiger (Takom). Pro lodičká-
ře máme zábradlí na Viribus Unitis (1/350, 

Trumpeter). Big Edů je na prosinec připrave-
no pět, dále máme čtyři nové sady obtisků, 
až na sadu Mi-24V Around the World jde 
vesměs o sady popisek. 

Každoměsíční vrchol naší produkce, sta-
vebnice, přinášejí tentokrát zcela výjimečně 
a neobvykle pouhé dvě položky. Ovšem jsou 
to pěkné položky. Stejně jako v říjnu spolé-
háme i v prosinci na dvojici Čmelák a Spitfi-
re. Dvaasedmdesátinový Čmelák byl v říjnu 
za hvězdu, limitka SERVUS CHLAPCI! se po 
několik týdnů překvapivě prodávala lépe než 
čtvrtkový Spitfire Mk.Ia v ProfiPacku. Teď už 
se svět zase vrátil k normálu a objednávky 
obchodníků na Spitfira jsou asi dvaapůlkrát 
vyšší než na Čmeláka. Což je správně, takto 
to má být. 

V prosinci jsou obě položky v produkto-
vých řadách prohozeny, Čmelák je v Pro-
fiPacku a Spitfire v limitce. Z-37A Čmelák, 
ProfiPack 1/72, tentokrát obsahuje šest 
schémat zbarvení, oproti jednoznačně čes-
ko-slovenské limitce je výrazně mezinárod-
ní. Představené jsou v něm český, slovenský, 
indický, maďarský, ruský a východoněmecký 
stroj. Jinak je to klasický ProfiPack s barev-
nými lepty, maskou a tak dále. Žádné pře-
kvapení. Ale jedna specialita se Čmelákem 
spojená je. Když to vezmu zeširoka, tak  
v lednu budeme na trh uvádět novou řady 
doplňků, Eduard SPACE. Za chvíli o ní ještě 
bude řeč. V rámci uvedení této řady na trh, 
abyste měli šanci posoudit, o co půjde, bu-
deme během prosince do všech zásilek na 
našem e-shopu, obsahujících jakoukoliv sta-
vebnici Čmeláka, tedy současný ProfiPack  
i limitku SERVUS CHLAPCI!, přidávat zdarma 
sadu SPACE na Z-37A Čmelák. Na vyzkouše-
ní. Doufám, že vám, kdo ji dostanete, přijde 
k dobru. Ještě jednou zdůrazním, že tato 
akce je časově omezená na objednávky pro-
vedené během prosince.

V řadě Limited Edition pokračujeme v pro-
jektu Spitfire Story dalším dílem, nazvaným 
Spitfire Story: Tally Ho! Je věnovaný Spitfi-
ru Mk.II a vychází v módu Dual Combo se 
dvěma kompletními stavebnicemi v balení. 
Jedna sada je pro Spitfire Mk.IIa, vyzbrojený 
osmi kulomety ráže 7,7 mm v křídle, druhá 
sada pro Spitfire Mk.IIb, vyzbrojený dvě-
ma 20mm kanóny a čtyřmi kulomety ráže  
7,7 mm. Verzí zbarvení je deset, z toho osm 
pro Mk.IIa a dvě pro Mk.IIb. Ke Spitfirům 
Mk.I a Mk.II se váží dva články v dnešním 
Infu. První je technický, jmenuje se Jak se 
kalil Spitfire a věnuje se technickému vývoji 
právě Spitfirů Mk.I a II. Je celkem strohý, ob-
sahuje spoustu obrázků a čísílek, a doufám, 
že přehledně ukazuje rozdíly jednotlivých 
verzí a subverzí. Svým způsobem navazu-
je na podobný článek věnovaný pozdním  
Bf 109G. A pokud jste měli za to, že složitější 
téma, než tyto vrcholné stodevítky v historii 

letectví nenajdete, tak dnes možná změníte 
názor. Druhý článek z pera Jiřího Railicha je 
věnován vzniku 313. československé peruti 
RAF, která, jak známo, létala ve svých počát-
cích na Spitfirech Mk.I a II. Článek vychází  
z kapitoly knihy Generál Fajtl, jehož osoba se 
tím pádem textem pochopitelně proplétá. 
Je to mimo jiné proto, že jednou z verzí zbar-
vení v limitce Tally ho! je Spitfire Mk.IIa RY-F 
P/O Františka Fajtla. Abych nezapomněl, 
článek má dva díly. První, zarámovaný služ-
bou 313. perutě na Spitfirech Mk.I, vychází 
dnes, druhý, věnovaný službě třistatřináctky 
na Spitfirech Mk.II, vyjde v lednu. Na tomto 
místě se také chci přiznat, že jsem ve svém 
článku o vývoji kamufláží a markingů Spitfi-
ru Mk.I nasekal TŘI chyby! No představte si 
to! Mám to za čtyřku, to je jako za mlada. 
Ve škole jsem za tohle měl v češtině skoro 
pořád. Naštěstí v této virtuální formě časo-
pisu se chyby napravují snáze než na papíře, 
takže díky kolegům je nyní článek opraven, 
chyby napraveny a vy si ho můžete přečíst 
znovu a lépe. A neberte to prosím vás jako 
marketingový tah k přitáhnutí shlédnutí naší 
stránky, já se opravdu spletl! Čestné slovo! 

ÚVODNÍK
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BUDOUCNOST ŘADY WEEKEND
Tak zpět k modelům. Třetí na prosinec plá-

novanou stavebnicí byl Bf 109G-6/AS v řadě 
Weekend 1/48. Tu jsme zrušili a přesunuli 
na leden. Důvod této změny už mezi mo-
deláře prosákl díky informaci v distributor-
ském Leafletu a já se tímto dostávám k prv-
ní dnešní informaci o novinkách roku 2021. 
Řada WEEKEND se s 1. lednem 2021 změní. 
Dostane nové krabice s novým grafickým ře-
šením opřeným o plnohodnotný akční obrá-
zek s pozadím, tedy v podstatě s normálním 
boxartem. Nabídka verzí zbarvení se rozšíří 
na čtyři, návod se také mírně graficky po-
změní. Stavebnice řady WEEKEND se tím 
vyvinou z takového nemastného neslaného 
chudého příbuzného bohatšího ProfiPacku 
v plnohodnotnou stavebnici, jakou znáte  
z produkce prakticky všech výrobců plasti-
kových modelů. Podstatným detailem je, 
že cena se nemění. Nové Weekendy bude-
me nadále naceňovat na cenovou úroveň 
starých, tedy v tuto chvíli ještě současných 
Weekendů. Důvod přesunu Bf 109G-6/AS 
do ledna je tím pádem nasnadě. Bylo nám 
zkrátka líto vydat ho ve staré podobě. Řada 
ProfiPack také projde grafickou proměnou. 
Podoba krabic bude vycházet z nové po-
doby krabic Weekendů, jen si zachová svo-
ji oranžovou barvu, zatímco Weekend se 
bude držet modré. 

V lednu, stejně jako po většinu dalších 
měsíců následujícího roku a následujících 
let, vydáme dvě položky řady WEEKEND. 
Tou druhou je P-51D-5 Mustang, čímž  
eduardí Mustang dospěl k Weekendu,  
a nemohl si pro to vybrat lepší chvíli. V rám-

ci propagace řady doplňků Eduard SPACE 
zopakujeme prosincovou akci se sadami 
zdarma. V lednu to bude sada P-51D-5 Mus-
tang přidávaná do každého balíku se zakou-
penou stavebnicí P-51D-5 řady Weekend 
nebo ProfiPack. Akce platí opět pouze pro 
lednové objednávky výhradně na e-shopu 
www.eduard.cz. V dalších měsících budeme 
postupně budovat základní portfolio nových 
stavebnic řady WEEKEND, kam přijdou naše 
nejznámější a nejúspěšnější stavebnice:  
Ve čtvrtce například MiG-21bis, Spitfire 
Mk.IXc, Bf 109G-6, Bf 109E i Bf 109G-10,  
P-51D, Airacobra, Bf 110E, Fw 190D i různé 
verze Fw 190A, také Avia B-534, z prvová-
lečných strojů kupříkladu Pfalz D.IIIa nebo  
Fokker D.VIIF, přičemž se nebudeme vyhýbat 
ani rozsáhlejším obtiskovým aršíkům včetně 
lozengů. Ve dvaasedmdesátině znovu vydá-
me Spitfira Mk.IXc, MiGa-15, a až opraví-
me formu, tak L-39C i ZA. Z prvoválečných 
strojů vydáme hned v únoru Nieuporta 17, 
naši možná nejhezčí dvaasedmdesátinovou 
stavebnici, následovat budou Fokkery Dr.I  
i D.VII (OAW), Albatros D.V a další stroje. Do 
roka chceme mít ucelenou kolekci atraktiv-
ních stavebnic za atraktivní cenu a věřte, že 
ji mít budeme!  

EDUARD SPACE
Řada SPACE již byla několikrát zmíněna, 

pojďme ji probrat podrobněji. Tyto nové 
sady budou kombinací takzvaného 3D ob-
tisku a fotoleptu. 3D obtisk obsahuje pro-
storové detaily jako palubní desky, boční 
panely, polstrování sedaček a podobně. Co 
je fotolept, víte, v případě sad Space půjde 

o lept z ocelového plechu. Fotolepty nebu-
dou v sadách SPACE proto, že bychom se 
jich nedokázali vzdát, ale jednoduše proto, 
že na jemné detaily zatím nikdo nic lepšího 
nevymyslel. Z toho důvodu budou upínací 
pásy a různé další detaily leptané z oceli, 
pochopitelně také barvené. Podle mého 
názoru je to optimální kombinace, zajišťující 
ideální provedení detailů při snadné apliko-
vatelnosti. Sady SPACE uvádíme na trh po 
poměrně dlouhém vývoji obtiskové části. 
Velkou část vývoje zabraly testy chování  
a stability materiálu v čase. To se ukázalo 
jako jistý problém hned v počátku vývoje, 
protože výrobek je složen z mnoha vrstev 
hydrofilního materiálu, jenž nasává vlhkost 
a jejím vlivem má tendenci se roztahovat. 
Věnovali jsme hodně času hledání metody 
stabilizace, což se nám, zdá se, podařilo, 
alespoň pro běžné skladování. Nicméně při 
aplikaci je zapotřebí opatrnosti. Tento pro-
dukt, ač vypadá jako obtisk a aplikuje se jako 
obtisk, až tak úplně obtiskem není. A kdo si 
myslí, že je, může se dočkat nemilých obtíží. 
Vzhledem k tendenci nasávat vlhkost je tře-
ba nechat tento obtisk neobtisk ve vodě jen 
opravdu krátce. Co naopak moc nenasává, 
je klih z obtiskového papíru, takže je dobré 
při aplikaci dát pod něj trochu lepidla, op-
timálně nějakého disperzního. Tyto sady se 
budou pochopitelně dále vyvíjet, vzhledem 
k tomu, že nyní máme v portfoliu několik 
obdobných nebo příbuzných produktů, je 
poměrně pravděpodobné, že je budeme 
různě kombinovat a vymýšlet nové variace. 
Sám nevím, kam to vše dospěje. Nechme se 
překvapit.
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ŘADA LIMITED EDITION V ROCE 2021
Velkou část dnešního úvodníku věnuji in-

formaci o stavebnicích řady Limited Edition, 
naplánovaných na příští rok. U nich budeme 
pokračovat ve stylu zavedeném během le-
toška, který alespoň podle prodejních vý-
sledků u modelářů uspěl a zaujal. Občas se 
sice někde na fórech dočtu, že už to není, co 
to bývalo, a že dnešní limitky jsou finančně 
nevýhodné a nepřinášejí žádnou přidanou 
hodnotu. S tím názorem se shodnu v bodě 
„Už to není, co to bývalo“. To je pravda, svět 
se mění a naše stavebnice s ním. Nicméně 
my stále stavíme naše limitky tak, aby jejich 
cena v souhrnu cen jednotlivých kompo-
nent, tedy obtisků, leptů, masek a resinů, 
případně dalších maličkostí, byla výhodněj-
ší, než kdybyste kupovali tyto komponenty 
samostatně. Na položkách, do nichž naku-
pujeme výlisky, to není příliš patrné, proto-
že tam se pochopitelně cena odvíjí od ceny 
výlisků a tu vy neznáte. Ale pokud si porov-
náte ceny limitek a ProfiPacků třeba u Spitfi-

rů Mk.I, je to zcela zřetelné. Navíc si myslím, 
že kritici nezohledňují rozsah obtiskových 
aršíků v současných limitkách obsažených 
a hodnotu práce do nich a do barevných 
schémat a jejich popisů vloženou. Troufnu 
si přitom tvrdit, že právě skladba markingů  
a jejich provedení je to, co na těchto staveb-
nicích táhne nejvíc. Současný stav je totiž 
takový, že právě stavebnice řady Limited 
Edition jsou nejlépe prodávanými produk-
ty Eduardu. Co nás s touto řadou tedy čeká 
příští rok?  

START: 1.ČTVRTLETÍ 2021
Hned v lednu to bude FOKKER FOKKER!, 

dvaasedmdesátina zabývající se vývojem  
a nasazením Fokkerů D.VII z originální vý-
roby firmy Fokker. Obsah krabice, bude to 
Dual Combo, pokryje Fokkery D.VII rané  
a pozdní produkce i něco ze středního pro-
dukčního období u strojů s motorem Mer-
cedes D.IIIa, a Fokkery D.VIIF s výkonnějším 
motorem BMW D.III. Máme tam i dva stroje 
s motorem Mercedes D.IIIaü, což není příliš 

FOKKER FOKKER! 1/72

DU DOCH NICHT!! 1/72
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známá verze o výkonu až 200 koňských sil. 
Vybrané markingy si můžete prohlédnout  
v sekci připravujeme. Fokker Fokker je ta-
ková rozcvička, ochutnávka věcí nadcháze-
jících.

V únoru přijde Dornier Do 17Z v 1/48  
s výlisky od ICM. Navazuje na předchozí 
limitky věnované bitvě o Británii, a i když 
konkrétně tato položka zahrnuje širší dějin-
ný rámec, ideově se zmíněnými stavebnice-
mi jako jsou The Few nebo Adlertag jedno-
značně souvisí. Z bombardérů nasazených 
na německé straně v prvních letech 2. svě-
tové války jsme si vybrali Do 17Z proto, že 
je ve stínu svých slavnějších spolubojovníků  
Ju 88A a He 111P a H, které zase na druhou 
stranu už vydal kdekdo. My Dornieru věnu-
jeme patřičnou péči a věříme, že vás nejen 
zaujme, ale i nadchne. První čtvrtletí zakon-
číme opět dvaasedmdesátinou. Du doch 
nicht!! v 1/72 v podstatě stínuje letošní 
úspěšnou položku stejného jména ve čtvrt-
ce a vydáváme ji u příležitosti 110. výročí 
narození Ernsta Udeta.  

ČTVRTFINÁLE: 2.ČTVRTLETÍ 2021
Druhé čtvrtletí bude z hlediska řady Li-

mited Edition zcela dvaasedmdesátinové. 
Začneme od podlahy, dubnová položka 
Adlerangriff 1/72 vychází z hlediska nabíze-
ných markingů ze svých větších jmenovců, 
i když jejich skladba může být v tomto pří-
padě mírně pozměněna. Po stránce výlis-
ků model obsahuje právě nyní vydávanou 
stavebnici Bf 109E od Special Hobby, která 
vznikla ve spolupráci firem Special Hobby  
a Eduard. Náš podíl na této kooperaci je pro 
začátek méně významný, podstatně větší 
díl práce odvedli kolegové u Special Hobby, 
kteří naši původní čtvrtkovou konstrukci 
upravili, opravili, celkově zmodernizovali, 
uvedli do souladu s posledními badatelský-
mi poznatky a dovedli do sériové produk-
ce. Na vývoji se významně podílela ještě 
třetí firma, která si prozatím přeje zůstat  
v anonymitě, ale i ta odvedla vynikající práci.  
U ní byly vyrobeny formy a stavebnice se tam  
i lisuje. Celou záležitost jsme společně zvlád-
li od zahájení konstrukce do uvedení na trh 

za pět měsíců. Pokud by vás zajímalo, zda 
budeme v podobné spolupráci pokračovat, 
tak odpověď zní ano. Tento pilotní projekt 
totiž ukazuje cestu, jak realizovat stavebnice 
vzniklé na základě starších projektů, pocti-
vě a férově. Výsledek je lepší a uživatelsky 
přívětivější než v Čechách časté a bohužel 
stále tolerované okopírování starší staveb-
nice, její „vylepšení“, následné vytvoření 
short-runové epoxidové formy a uvedení na 
trh s legendou, lživě přesvědčující zákazníky  
o jakési 3D konstrukci, BFLM technologiích 
a podobných nesmyslech. Lavina několika 
krabičkových verzí jedné takto vzniklé sta-
vebnice Bf 109E se právě chystá na trh pod 
rádoby tradiční značkou. Ač o mně mnozí 
říkají, že jsem takový modelářský Don Qui-
jote a můj boj proti plagiátům je zbytečný, 
marný a zákazníky vlastně obtěžující, věřím, 
že tomu tak není. Já věřím, že modeláři, ti 
precizní šťourové, kteří chtějí za své peníze 
opravdovou kvalitu a poctivě odvedenou 
práci, kteří nám neodpustí ani špatně na-
barvené madlo v návodu, dají přednost buď 
nové, poctivě a opravdu krásně provedené 
stavebnici od Special Hobby a později Edu-
ardu, nebo sice staršímu, ale stále pěknému 
a kvalitnímu a v neposlední řadě levnějšímu 
originálu od Tamiyi. Hlídejte si, co kupujete, 
chlapi, a ptejte se, jak to, co kupujete, vznik-

lo! Vyplatí se vám to!
Eduard se zapojí do vydávacího schéma-

tu nové Bf 109E v dubnu. Nabídku Special  
Hobby budeme doplňovat stavebnicí situ-
ovanou do vyšší cenové kategorie, vybave-
nou pro nás obvyklými doplňky a rozsáhlým 
obtiskovým aršíkem, a tím zaměřenou na 
náročnější klientelu. V dalším období bu-
deme s Bf 109E pokračovat jak dalšími li-
mitkami, tak stavebnicemi v řadě ProfiPack  
a Weekend. Mám za to, že spolu s kolegy ze 
Special Hobby ukážeme, že i s malým mode-
lem lze předvést velké divadlo! 

Na květen máme připravené Stříbrné šípy 
1/72. Malé Šípy budou bez MiGu-21R, pro-
tože eRko ještě nemáme. A i kdybychom ho 
měli, tak bychom ho tam stejně nedali, pro-
tože ve čtvrtce byly tři typy v jedné krabici 
peklo samo, způsobující značné logistické 
problémy, které ani nechci do detailu popi-
sovat. A už vůbec nechci něco podobného 
někdy zopakovat. Tato položka bude stejně 
jako její čtvrtkový jmenovec vydána s kni-
hou od Martina Janouška, která tím pádem 
vyjde ve druhém, upraveném vydání. Bez 
MiGu-21R, samozřejmě. Červen věnujeme 
opět rourám ve dvaasedmě, opět v sestavě 
známé ze čtvrtky. Čekají nás Desert Babes 
1/72, Tornada GR.1 ve válce v Zálivu. 

ADLERANGRIFF 1/72

STŘÍBRNÉ ŠÍPY 1/72

DESERT BABES 1/72 
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SEMIFINÁLE: 3.ČTVRTLETÍ
Pokračování už tak výrazně dvaasedm-

desátinové nebude, ostatně Eduard dva-
asedmdesátkaře jak známo diskriminuje  
a dvaasedmdesátin dělá málo. V červenco-
vém programu ale ještě jedna bude: Curych 
1937. Obsahem budou Avie B.534 a Ude-
tova Bf 109V-14 D-ISLU. Bf 109V-14 je další  
z mnoha připravených verzí Bf 109E od 
Special Hobby a naši závodní Avii B.534 již 
znáte. V červenci ale očekáváme dvě limit-
ky, tou druhou je Wilde Sau Epizode 2: The 
Ghost Hunters, věnovaná Bf 109G-14/AS  
a G-10. 

Srpen bude takový americký, protože 
optimisticky doufáme ve vítězství nad Co-
videm, které nám přinese možnou účast na 
IPMS USA v Las Vegas. My tam chceme přijet 
náležitě připraveni a vybaveni. Budeme mít  
v nabídce americké Spitfiry Mk.II a Mk.V, což 
je položka s pracovním názvem Eagle´s call 
a bude mimo jiné také premiérou našeho 
Spitfiru Mk.V ve čtvrtce. Ve dvaasedmde-
sátině plánujeme na srpen B-25J Mitchell, 
položku laděnou stejně jako letošní B-26 
Women, wine & song, a nepochybuji o tom, 
že také stejně úspěšnou. Název pro tuto po-
ložku ještě nemáme, ale on se pěkný název 
do srpna jistě najde. A ještě tam vezmeme 
nějakého Mustanga. Třeba z Debdenu. 

Září zatím vypadá na premiéru nového 
čtvrtkového Camelu. Oproti tomu původ-
nímu ze začátku tisíciletí to je něco úplně 
jiného, troufnu si říct, že nic tak detailního 
jako bude nový Camel zatím nebylo v oboru 
stavebnic letadel 1. světové války vyrobeno. 
Chápu, že fandové WNW nám to nepřiznají, 
ale čert to vem! My odvedeme svoji práci 
a odvedeme ji dobře. Aby diskriminovaní 
milovníci klasického měřítka nepřišli zkrát-
ka, máme na září naplánovanou ještě jednu 
limitku. Protože nám bitva o Británii nedá 
spát a aby Emilovi nebylo smutno, udělá-
me ještě Hurricany Mk.I ve stejném stylu.  
Výlisky budou od Poláků, od Arma Hobby. 

FINÁLE: 4.ČTVRTLETÍ
Říjen bude pro změnu velmi český, proto-

že v říjnu bude konat, jak všichni doufáme, 
E-day. O našich plánech na E-day napíšu 
více v lednovém Infu, nyní se věnujeme 
limitkám, a ty, pokud vše půjde dobře, bu-
dou opět dvě. Tou větší bude Hind, Mi-24D 
původem od Zvezdy, s brassinovou konver-
zí na tuto verzi. Obsahem by měla být též 
kniha od Jardy Špačka, lepty, masky, velké 
obtisky, však víte. Nebude to nic levného, 
ale bude to pěkné.  Druhá, menší limitka, 
bude o Trenérech. První díl Trenérů nabíd-
ne verze Z-126 a Z-226, čímž myslím i různé 
subverze jako Z-226B a Z-226T. K Trenérům 
se dostaneme také v lednovém Infu, proto-
že celý program Trenér je rozsáhlý a má také 
významný vztah k programu E-daye. 

V listopadu se vrátíme ke Spitfirům, pro-
tože je zase pro změnu chceme vzít do 
Telfordu. Třetí díl Spitfire Story s názvem 
Sweep time bude věnován Spitfirům Mk.Va 
a Mk.Vb. Bude to téma barevné, atraktivní  

BIGGLES & Co.  SOPWITH CAMEL 1/48

CURYCH 1937 1/72

HIND 1/48
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a vzrušující. Spitfiry Mk.Vc součástí této li-
mitky nebudou, protože Spitfire Mk.Vc je 
sám o sobě velké téma na samostatnou kra-
bici. Rozhodně se nemusíte bát, že by byla 
nudná. Mk.Vc byl vrcholem vývojové řady 
Spitfire Mk.I až Mk.V a bude také vrcholem 
naší řady limitek těmto letounům věnova-
ných. To si užijeme, my i vy! Ale až zase další 
rok. 

V prosinci chceme vydat Tornado IDS, ve 
čtvrtce. Ale, abych pravdu řekl, prosinec je 
daleko a já o plánech na prosinec, na po-
slední čtvrtletí a vlastně i na druhé čtvrtletí 
píšu s velkými rozpaky a jistým sebezapře-
ním, protože do té doby se může ještě lec-
cos změnit. Informace o programu na druhé 
pololetí roku 2021 proto prosím berte raději 
orientačně. Změna programu vyhrazena! 

Dámy a pánové, přeji vám všem, mode-
lářům i vašim blízkým, klidné a radostné 
Vánoční svátky, pokud možno bez všelija-
kých omezení, nemocí a jiných trablů, zato 
s mnoha krásnými stavebnicemi pod stro-
mečkem. 

Buď kit!
Vladimír Šulc

TRENÉR, KAM SE PODÍVÁŠ 
Z-126/Z-226/Z-326 (C-305)/Z-526 & Z-526AFS
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HISTORIE

No. 313 (Czechoslovak) Squadron RAF byla zřízena 10. května 1941 na 
základně RAF Catterick v Severním Yorkshiru. Její létající personál měli tvořit 
především českoslovenští letci, dosud roztroušení u britských perutí. Takovým 
pilotem byl i F/O František Fajtl, veterán bitvy o Francii a bitvy o Británii, jeden 
z pěti Čechoslováků, sloužících u britské 17. peruti. Ve druhé polovině května 
bylo jasné, že je jen otázkou času, kdy budou přemístěni k nově se rodící třetí 
československé stíhací peruti v rámci RAF. 

Nikomu z pěti Čechů se od sedmnácté rozhodně odcházet nechtělo. Dělali 
všechno proto, aby mohli zůstat. „Byli jsme spokojeni a šťastni… A do takové po-
hody přišel telegram nařizující naše okamžité přeložení k nově se tvořící jednotce, 
československé 313. stíhací peruti. Nechtělo se nám odtud, byli jsme rozkazem 
rozladěni. Zase začínat a kdo ví, kdy se dostaneme do operací, zatímco zde  
u 17. perutě nás čekají za dveřmi.

Po krátké diskusi jsme se rozhodli požádat velitele letky, aby nepříjemnou změnu 
zrušil. Alf Bayne souhlasně kývl a odletěl do Elginu, asi sto kilometrů daleko, za 
velitelem perutě, který tam nedávno zřídil se svým velitelstvím a s A letkou odlou-
čenou část perutě (detachement).

Po svém návratu do Castletownu nám sdělil: „Velitel squadrony ani já nejsme 
nijak vaším přeložením nadšeni. Oba uděláme vše, abychom je zastavili. Argu-
mentujeme hlavně naprostým nedostatkem rezerv. Zatím budete vyčkávat zde.“-
Několik dní jsme zářili nadějí, která však náhle a definitivně zhasla…“ 1 

Snahy o zvrácení původního rozkazu nevyšly. Želeli toho i britští kamarádi: 
„… lituji, že odcházíte a nejsem zřejmě sám,“ prohlásil při rozlučce v Castle-
townu statečný a kamarádský F/Lt Alfred Bayne, DFC, velitel B flightu, u níž 
byla česká skupinka soustředěna. „Byl jsem s vámi velmi spokojen… nedali jste 
nám nejmenší důvod k pochybnosti, že reprezentujete důstojně vaši zem, poni-
žovanou bezohlednými nacisty... předváděli jste odhodlanost a statečnost, výdrž  
v boji a výbornou morálku vždy a všude, dokázali jste být veselí a kamarádští…. 
za to vám všem děkuji a do dalšího vašeho života v naší zemi vám přeji hodně 
štěstí…“ 2 Komplimenty nešetřil ani velitel 17. peruti, S/Ldr Anthony Miller: „… 
imponovali jste všem v naší squadroně především svým bojovým elánem, kázní 
a dokonalou přizpůsobivostí k poměrům služby i týmovému soužití v jednotce,“ 
prohlásil při oficiální rozlučce s perutí v Elginu, kde se tehdy nacházelo její veli-
telství. „Těší nás, jak vysoko hodnotíte nekompromisní odpor Anglie proti Němcům 
a jejich vůdci Hitlerovi. Děkuji vám všem za velký podíl na úspěších squadrony. 
Přeji vám všem šťastný návrat do vašich osvobozených domovů.“ 3 

Do Cattericku, k 313. peruti, dorazil F/O František Fajtl se svými druhy na-
večer 27. května 1941. Před nimi i po nich se tam postupně sjížděli další piloti 
ze všech koutů Spojeného království. Pocházeli od britských stíhacích perutí 
č. 3, 17, 43, 56, 32, 245, 257, 501, 601, 607 a 615 a od československé 
312.  peruti, která měla pokrýt některé velitelské funkce. Problém nedostatku 
československého pozemního personálu vyřešilo Air Ministry tím, že měl být 
téměř kompletně britský.

Československým velitelem 313. perutě se měl původně stát slavný S/Ldr 
Alois Vašátko. Nakonec jím byl ale jmenován jiný zkušený pilot a veterán bitev 
o Francii a o Británii, S/Ldr Josef Jaške, jenž dosud velel B flightu 312. peruti. 
Nová peruť v něm získala oblíbeného a schopného důstojníka, ostříleného bo-
jovníka a velmi příjemného společníka při všech příležitostech. Přišel k ní však 
až 21. července 1941, takže zpočátku držel otěže britský spoluvelitel. 4

Byl jím S/Ldr Gordon L. Sinclair, DFC, jenž mezi Čechoslováky nebyl žádným 
nováčkem. V dobách bitvy o Británii totiž velel A flightu 310. československé 
stíhací peruti. S ní opět úspěšně zasáhl do tvrdých vzdušných bojů v období 
bitvy o Británii. V září 1940 měl na svém osobním účtu už sedm potvrzených 
sestřelů. K „Třistatřináctce“ přišel Sinclair jako jeden z prvních, a to již 12. 
května 1941. Pro své výrazné lpění na dodržování litery služebních předpisů  
a určitou rezervovanost, tedy vlastnost dosti odlišnou od naturelu českých pilo-
tů, si vysloužil přezdívku „Bílý ďábel“.

Se Spitfirem nad Evropou
No.313 (Czechoslovak) Squadron RAF
1.díl: Spitfire Mk.Ia

AUTOR: JIŘÍ RAJLICHLetecký ruch na letišti Catterick 

Catterick, léto 1941
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HISTORIE

Do čela A flightu byli jmenováni Čech F/Lt Karel Mrázek (přišel 17. květ-
na od 257. peruti) a Brit F/Lt John „Iggie“ Kilmartin, DFC (4. června od 
602. peruti). Oba byli zkušenými veterány s bojovými zkušenostmi z Fran-
cie a z bitvy o Británii. Všeobecně oblíbený Kilmartin byl tehdy jedním z es 
RAF s třinácti potvrzenými sestřely. Mrázek, patřící k nejschopnějším pro-
fesionálním důstojníkům československého letectva to v budoucnu dotáhne 
daleko. Bude velet nejen letce, ale po půlroce se ujme velení nad celou 
perutí a po dalším půlroce stane v čele československého stíhacího křídla. 
Pro začátek jmenoval Fajtla svým zástupcem.

Také u B flightu zastávali zpočátku funkce spoluvelitelů rovněž Čech  
a Brit. Byli to F/Lt Jan Čermák (přišel 19.  května od 312. peruti) a F/Lt 
Thomas W. Gillen (4. června od 403. peruti), oba rovněž se zkušenostmi 
z předchozích leteckých akcí. Také další významné funkce včetně zpravo-
dajského a technického důstojníka byly pro začátek zdvojeny. Podobně, 
jako tomu bylo u ostatních tří československých perutí RAF, měly britské 
protějšky československých velitelů jednotku opustit, až si Čechoslováci do-
konale osvojí chod služby podle britských předpisů. 5 

Pokud jde o piloty, je nutné podotknout, že ačkoli šlo o novou peruť, její 
piloti rozhodně nebyli žádní zelenáči. Velká část z nich měla za sebou 
účast v bitvě o Británii, a někteří úspěšně bojovali dokonce ještě předtím  
v nešťastné bitvě o Francii. Novou tedy 313. peruť byla pouze organizač-
ně, jinak ve svých řadách žádné úplné začátečníky neměla. 6

Toto konstatování se však vztahovalo pouze na piloty. Oproti tomu po-
zemní personál, tvořený Brity, mezi nováčky patřil téměř beze zbytku. Pro-
blém tkvěl ve skutečnosti, že řada z nich, především mechanici-drakaři 
a mechanici-motoráři, prošla jen zrychlenými technickými kursy, a přitom 
za sebou neměla praxi v černém řemesle. Ve spojení s jejich počátečním 
nevojenským vystupováním dokázala tato situace zvláště československé 
důstojníky z povolání silně iritovat. Postupně se však situace zlepšovala. 
Velkou zásluhu na tom měla i osobnost zkušeného a pracovitého vrchního 
ošetřovatele letounů F/Sgt Rogerse, který tyto problémy dokázal velmi 
prakticky a s klidem řešit. Po dvou letech se situace obrátila v pravý opak. 
Původní pozemní personál nevalné kvality se v roce 1943 stal nejlepším 
týmem pozemního zabezpečení v celém Fighter Command!

Jako první ze tří československých stíhacích perutí byla „Třistatřináctka“ 
vyzbrojena Spitfiry. 7 Šlo zatím o starší stíhačky verze Mk.I s výzbrojí osmi  
kulometů Colt Browning ráže 7,7 mm. „Jedničky“ poháněly motory Rolls 
Royce Merlin III o výkonu 765 kW, které jim zaručovaly maximální rychlost 
až 550 km/h. Protože však šlo již o starší, dosti olétané stroje, s nimiž bylo 
po technické stránce nemálo problémů, byly jejich výkony výrazně nižší.  
Pilotům to zatím nevadilo, protože i tak byl Spitfire rychlejší než Hurricane, 

Právě v den Fajtlova příchodu k 313. peruti se zabil její první příslušník. Sgt Josef 
Gutvald (* 21. 12. 1911, Třešť, † 27. 5. 1941, Uckerby u Scortonu)), jenž o několik dní 
dříve přišel od 46. peruti. Prováděl výškový cvičný let – stoupání do 7000 m a navedení 
na základnu (Practice Homing). V 17.30, po pětadvaceti minutách letu, se z nezná-
mých příčin zřítil k zemi a zahynul. Při dopadu 1,5 km západně od železniční stanice 
Scorton (Yorkshire) byl jeho Spitfire Mk.IA R7163 (RY-S) Bridgwater zcela rozmetán. 
Pravděpodobnou příčinou neštěstí byla zřejmě ztráta pilotova vědomí v důsledku špatně 
fungujícího dýchače, případně jiná technická závada.

Britským velitelem 313. peruti byl pro začátek jmenován 
S/Ldr Gordon L. Sinclair, DFC, který měl s Čechy již své 
zkušenosti z dob svého předchozího působení v čele jedné 
z letek 310. čs. stíhací peruti za Bitvy o Británii.

Před doprovodem lodního konvoje. Zleva F/O Josef 
Richter (zpravodajský důstojník), Sgt Rudolf Ptáček, 
F/O František Fajtl a F/Lt John Kilmartin, DFC. Catterick, 
červen 1941. (sbírka autora)

Prvním československým velitelem 313. peruti byl  
S/Ldr Josef Jaške. V prosinci 1941 po něm funkci převzal  
S/Ldr Karel Mrázek. 
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na nichž dosud většina Čechů létala. „Důkladně jsme se seznámili s palubní 
deskou a zařízením v kabině, omakali si páky, teoreticky osvojili postup při 
otevírání a zavírání podvozku a přistávacích klapek. Princip všech procedur 
byl stejný nebo podobný jako na Hurricanu, a tak jsme byli přeškoleni jedna 
dvě.“ 8 

První seznamovací lety (Experience on Type) na Spitfiru Mk.I absolvo-
val F/O Fajtl již následujícího odpoledne, 28. května 1941. Šlo o letoun 
výrobního čísla X4835 s perutními kódy RY-T. Při celkem třech startech  
s ním tehdy ve vzduchu strávil rovnou hodinu. Další lety podnikl 31. května 
a byly také tři. Nejprve odstartoval na Spitfiru Mk.I X4652 (RY-B), s nímž 
hodinu nacvičoval přepad „nepřátelského“ letounu (Practice Interception). 
Pak usedl do kabiny R6604 (RY-F), na němž podnikl orientační let (Se-
ctor Recco). Cestou se ztratil, neboť mu vysadil kompas. Proto po dvou 
hodinách letu a s posledními zbytky paliva dosedl na letišti Driffield. Po 
doplnění pohonných hmot se pak po patnácti minutách letu vrátil zpátky 
na domácí Catterick. 9 

Let stíhal let. Nácviky formací, hotovostních startů, útoků na protivníka, 
akrobacie, výškové lety, průlety vrstvami mraků jen podle přístrojů apod., 
to vše bylo náplní následujících dnů a týdnů. Spitfira si František Fajtl zami-
loval. „Vlastnostmi nové stíhačky jsme byli nadšeni,“ jásal v jedné ze svých 
memoárových publikací. „Proti těžkému Hurricanu si Spitfire počínal jako 
baletka. Vyžadoval, abychom se k němu chovali ohleduplně. Nesnášel hru-
bost, na přistání žádal, abychom jej na zem pokládali měkce. Jestliže s ním 
někdo praštil, divoce vyskočil, ale dal se dobře podchytit plynem. Reagoval 
citlivě a okamžitě na pokyny pilota, v zatáčkách, v akrobacii, v sestupech  
i při startech. 

Aerodynamický tvar celého draku vyřešil jeho konstruktér Reginald Mitchell 
přímo ideálně. Oválná eliptická křídla, velmi tenká, mu zaručovala výbornou 
ovladatelnost při vysokých rychlostech a společně se štíhlým trupem i velmi 
dobré vyvažovací vlastnosti. Celkově působil celý letoun jak na zemi, tak ve 
vzduchu graciézním dojmem.

Spitfire si mě získal od samého počátku. Svou radost jsem si večer zanesl 
do svého deníku takto: „Zdá se mi, že 180 mil na Spitfiru je více, než 180 
mil na Hurricanu. Odpusť mi, starej dobrej Hurouši, ale v soutěži se Spitem 
bys´ prohrál.“ 10  

HISTORIE

Nádraží v Cattericku, 27. 5. 1941, nově příchozí pro nedávno vzniklou 
313. peruť. Zleva F/O Karel Vykoukal (†), F/O František Fajtl,  
P/O Václav Jícha (†) a P/O Karel Kasal. (sbírka autora)

Catterick, 27. 5. 1941 odpoledne. Sgt J. Gutvald dvě hodiny před svou smrtí.  
Zleva Sgt B. Dubec, Sgt J. Gutvald, F/O K. Kasal, stojící F/Lt. K. Mrázek  
a F/O A. Hochmal. (via J. Popelka)
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Některé z prvních Spitfirů Mk.I ve výzbroji nově postavené 313. peruti. V průběhu necelého měsíce, počínaje 31. 5. 1941, podnikl na tomto stroji X4652 (RY-B) F/O Fajtl celkem 20 
letů operačního i neoperačního charakteru – poslední z nich 24. 6. 1941. Již o den později P/O Drbohlavovi při dosedání v Cattericku uletělo levé podvozkové kolo a stroj skončil 
v opravě. „Přistával jsem úplně normálně na tři body a měkce,“ vzpomínal pan Karel Drbohlav po letech. „Při výběhu jsem však najednou ucítil takové zvláštní zachvění. Najednou 
vidím, že po mé levé straně se velice rychle kutálí podvozkové kolo – moje. K nevíře! Snažil jsem se Spitfira udržet v normální poloze a vypnul jsem motor. Rychlost pomalu ubývala, 
najednou druhý otřes, Spitfire se naklonil a udělal hodiny – to se postižená podvozková noha zapíchla do země. Skoro nic se nestalo, ani vrtulové listy se nepoškodily. Lehké poškození 
opravili staniční mechanici. Vyšetřovací komise konstatovala technickou závadu. Praskla ocelová osa levého podvozkového kola v místě vzduchové bublinky, která narušila pevnost 
materiálu.“

Před cvičným letem. Spitfire Mk.I X4163 (RY-R) od 313. peruti. V Cattericku měl tento stroj 19. 6. 1941 nehodu, když při přistání ze svého prvního cvičného letu na typu pilot urazil 
podvozek o terénní překážku a nezbylo mu než dosednout na břicho. Ačkoli v úředních záznamech je jako „pachatel“ uveden Sgt Rudolf Ptáček, podle jeho vlastního osobního deníku 
stroj ve skutečnosti pilotoval jeho přítel Sgt Otto Špaček („Otto nechal před letištěm podvozek, ale nic se mu nestalo,“ jak si tehdy Ptáček zapsal). Ať už byl tehdy za řízením kdokoli, 
tak „nehoda byla sice hodnocena jako zavinění pilota, ale je nutno se na ni podívat blíže,“ poznamenává tehdejší F/O František Fajtl. „Na svou obhajobu pilot udal, že těsně před 
přistáním ucítil silný vertikální poryv, který nestačil vyrovnat. Letoun se propadl, zavadil o terénní vyvýšeninu, na které ztratil část podvozku. Pilot duchaplně vyrval Spitfira plynem  
a dostal se až na plochu letiště, kde provedl nouzové přistání. Zachránil si život a velkou část letadla dopravil na letiště.“

eduard 13INFO Eduard - prosinec 2020



HISTORIEHISTORIE

V této souvislosti je ještě třeba zmínit ještě jednu málo známou věc. 
Nescházelo totiž mnoho a již v červenci 1941 se František Fajtl stal velite-
lem letky u britské jednotky. Když totiž v noci z 16. července 1941 zahynul  
F/Lt Antonín Velebnovský, velitel československého A flightu u známé a proslu-
lé britské 1. peruti (používala Hurricany Mk.IIb/IIc), hledala se náhrada mezi 
československými důstojníky. Vzhledem k tomu, že Fajtl uměl dobře anglicky, 
padla volba na něho. Ačkoli se mu tak nabízel služební vzestup, zpátky na 
Hurricany se mu nechtělo. V této souvislosti se uvažovalo též o F/Lt Stanislavo-
vi Fejfarovi, jenž měl také dostatek zkušeností s Hurricany, ale uměl anglicky 
hůře, což by jej u britské Jedničky handicapovalo. Ani on však od 313. peruti 
a Spitfirů nechtěl. 

Nakonec se situace urovnala tak, že oba zůstali u „Třistatřináctky“. Fej-
far se stal velitelem B flightu u 313.  peruti a Fajtl zůstal jako řadový pilot  
a velitel roje. 11 „Zalíbilo se mi mezi veselou partou, velmi kamarádskou, kde 
všude halasil rodný jazyk a k tomu se ještě létalo na Spitfirech,“ 12 uzavřel věc 
František Fajtl. Velitelem letky u 1. peruti se nakonec v únoru 1942 stal F/Lt 
Karel Kuttelwascher, který měl brzy v této funkci dosáhnout značných osob-
ních úspěchů.

Nová 313. peruť mezitím v Cattericku pilně cvičila a 10. června 1941, 
přesně měsíc po svém založení, byla prohlášena za bojeschopnou. Velitelství 
nadřízené 13. skupiny Fighter Command ji zařadilo do hotovostí (Readiness). 
První operační lety podnikla již následujícího dne. 

Ve 13.59 vzlétly z Cattericku dva Spitfiry Mk.I červené sekce, kterou tvořili 
F/Lt John Kilmartin, DFC (letěl na stroji X4652/RY-B) a Sgt Jaroslav Šika 
(X4653/RY-D). O dvacet minut později se z plochy odlepila i žlutá sekce  
s piloty F/Lt Karlem Mrázkem (R6604/RY-F) a Sgt Jiřím Řezníčkem (X4163/
RY-R). Operační sál je naváděl proti osamělému Junkersu Ju 88. Německý 
stroj shodil tři pumy na město Northallerton a nyní prchal zpátky na svou zá-
kladnu v okupovaném Nizozemsku. Žlutá sekce byla proti intruderovi správ-
ně navedena pozemním řídícím centrem a začalo pronásledování. Ve výšce 
kolem 1300 metrů spatřili Mrázek s Řezníčkem asi dva kilometry vzdálený 
tmavý bod letící nad mraky. Byl to on! Okamžitě se pustili za ním.  Německá 
osádka však zavětřila nebezpečí a raději se ponořila do kumulů. Češi se 
nevzdávali. Asi po dvou minutách se Junkers z mraků vynořil a byl ještě blíž, 
asi půldruhého kilometru od Spitfirů. Dříve než mohli piloti zahájit palbu na 
účinnou vzdálenost, Němec se opět ztratil v silné vrstvě oblačnosti a už se 
neobjevil. Kilmartinův roj přistál v 15.05, Mrázkův deset minut po něm. 13   

První příležitost k sestřelu nové peruti tedy nevyšla. „… Inu, co se dá 
dělat, když „osmaosmdesátka“ je rychlá a „Čížek“ měl jenom Spitfira I,“ 14 
trefně komentovala epizodu kronika 313. peruti. Mimochodem, tehdy ji vedl 
právě František Fajtl. Vedle dobré znalosti vojenských a leteckých reálií oplý-
vají jeho zápisy též dobrou stylistikou a literární úrovní. Po Fajtlově odchodu 
ke 122. peruti koncem dubna 1942 se funkce kronikáře ujal válečný kore-
spondent poručík pěchoty Hugo J. Slípka. U jím vedených zápisů převažuje 
spíše ona dobrá stylistika a literární úroveň. 15  Po Slípkově odchodu od 313. 
peruti psal kroniku F/Lt Václav Bergman, DFC, Fajtlův krajan z Domoušic na 
Lounsku. Ten naopak úkol pojal stroze vojensky, takže se čitatel musí spokojit 
se stručně věcnými, jen zřídka jakkoli komentovanými fakty.

V té době se na charakteru letecké války, probíhající na lamanšské frontě, 
mnohé změnilo. Poté, co na podzim 1940 Luftwaffe utrpěla debakl v bitvě  
o dosažení letecké nadvlády nad Britskými ostrovy, došlo v určitém slova smy-
slu k výměně rolí. Zatímco Luftwaffe přenesla své útoky na Britské ostrovy na 
noc, čemuž čelilo rodící se britské noční stíhací letectvo jen s vypětím veškerých 
sil, tak britské RAF, jejíž Bomber Command zahájilo již v květnu 1940 noční 
strategickou leteckou ofenzívu, začalo útočit i za denního světla. Protivník na 
druhé straně Kanálu, německá Luftwaffe, přešel do strategické defenzívy. 
Tato výměna rolí se umocnila poté, co v červnu 1941 zahájilo Německo své 
východní tažení.

Pomineme-li noční ofenzívu Bomber Command, která se našeho vyprávění 
dotýká jen částečně, Fighter Command počátkem roku 1941 přešlo do denní 
ofenzívy nad pobřežním pásmem okupované západní Evropy. Početně sílící 
Fighter Command zde začalo podnikat několik typů ofenzívních leteckých 
operací a i zde nastalo období hledání té správné cesty, často za cenu omylů 
a těžkých ztrát.

Catterick, červen 1941. Zleva F/Lt. Kilmartin, Sgt Ptáček, F/O Fajtl, v civilu prof. Girdleson (který dával čs. pilotům anglické kondice) a P/O Jícha. Zdá se, že útrpně  
se tvářící František Fajtl nedává snaživému profesorovi mnoho šancí na úspěch jeho „civilizační“ mise. (rodinný archiv)

Catterick, červen 1941. Fotospoušť zmáčkl lékař 313. peruti MUDr. Vladislav Krůta.
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Jako nejradikálnější z těchto akcí se jevily operace typu Circus, které tvo-
řily hlavní náplň ofenzívní činnosti Fighter Command v roce 1941 i v roce 
následujícím.  Jejich podstata tkvěla ve vysílání malých formací bombar-
dovacích letounů (většinou Blenheimů a v následujícím roce Bostonů) nad 
okupovanou Francii za doprovodu až 350 stíhaček. Přestože účel Circusů, tj. 
vyprovokování nepřítele k obranné protiakci a ničení jeho stíhacích letounů 
ve vzdušných bojích byl v zásadě správný, ukázalo se, že koncept provede-
ní je založen na nesprávné premise. Malý dolet doprovodných stíhaček to-
tiž Circusy omezoval pouze na pobřežní pásmo okupované Francie, Belgie  
a Nizozemí, maximálně k Lille nebo Rouenu. Zde se však nenacházely žádné 
životně důležité cíle, které by chtěli Němci bránit „za každou cenu“. Napří-
klad poškození takové severofrancouzské elektrárny způsobilo potíže spíše 
místnímu obyvatelstvu, neboť vojensky důležité cíle v tamní oblasti byly na 
dodávkách elektrického proudu z tohoto zdroje prakticky nezávislé.

Navíc Němci, byť bojovali proti stále rostoucí přesile, měli celou řadu vý-
hod. V první řadě disponovali stále zdokonalovanou sítí včasné výstrahy, 
založenou na pozemních radiolokátorech Freya a Würzburg. Po vyhlášení 
poplachu měli obvykle dost času na to, aby vystoupali do potřebné výšky 
a ve slunci vyčkali na pro ně nejpříhodnější okamžik pro tvrdý úder shora  
a následný rychlý únik. Tato taktika, jíž Britové říkali ´hit and run´, která 
se u Luftwaffe stala normou, přinášela Britům pravidelně vysoké ztráty, 
nezřídka i mnohonásobně vyšší nežli ztráty německé. Němci měli nyní ne-
zanedbatelnou výhodu bránící se strany, bojující nad „vlastním“ územím: 
případný sestřel nebo poškození letounu pro ně znamenaly většinou jen 
riziko nouzového přistání nebo seskoku padákem nad vlastním územím.  
V případě Britů však jediný zásah do chladiče znamenal přinejmenším zby-
tek války strávený za dráty zajateckých táborů. Dalším faktorem, který 
německým pilotům dodával sebevědomí a zajišťoval jim úspěch, byla pou-
žívaná technika. Jejich Messerschmitty Bf 109F byly výkonnější než Spitfiry 
Mk.I i Mk.II, o Hurricanech všech verzí nemluvě. Nové Spitfiry Mk.V, zavá-
děné do výzbroje RAF od jara 1941 se jim  přinejmenším vyrovnaly, ale na 
podzim 1941 Němci na frontě u Lamanšského průlivu nasadili zcela nové 
Focke Wulfy Fw 190A, které nadlouho vážně narušily beztak křehkou rov-
nováhu sil. Příslušníkům Fighter Command nastaly krušné časy.

Když Fighter Command své denní útočné operace nad okupovanou Evro-
pou zahajovalo, s velkou pompou je nazvalo ´non-stop offensive´. Ve svět-
le jejích výsledků však pro ni na německé straně brzy zdomácněl termín 
´nonsens offensive´. V průběhu prvních dvou let svého trvání totiž přinesla 
daleko větší ztráty útočníkům nežli obráncům.

Agresivní britský premiér Winston Churchill, zvyklý uvažovat v daleko šir-
ších souvislostech a perspektivách, však ohledně vlastních ztrát argumento-
val tím, že „my si můžeme dovolit odčerpávání sil mnohem spíš než oni...“ Byl 
si dobře vědom toho, že za stávající situace početnější spojenecký útočník 
utrpí větší ztráty nežli německý obránce, byť je tento méně početný (avšak 
kvalitněji vyzbrojený). Ve svém poselství náčelníkům štábů z 10. ledna 1942 
však soudil, že „vzhledem k obrovským dodávkám, jež nám budou napříště 
docházet, si můžeme dovolit ztráty téměř v poměru dvě ku jedné. Každý ně-
mecký pilot nebo letoun vyřazený z boje v roce 1942 má stejnou cenu jako 
dva v roce 1943. Právě jen vypětím, jaké přináší nepřetržitá letecká bitva, 
budeme schopni pohltit nepříteli takové množství leteckých sil, jaké zcela pře-
sahuje možnosti jeho leteckých továren a škol. Tímto způsobem se budeme 
moci znovu chopit iniciativy, poněvadž nepřítel bude plně zaměstnán, jako 
jsme byli dosud my, uspokojováním každodenních potřeb a úsilím udržet hlavu 
nad vodou.“ 16  

Při veškeré cyničnosti kalkulu vlastních a protivníkových ztrát v poměru 2:1 
(britská propaganda ovšem z pochopitelných důvodů hovořila o naprostém 
opaku) to však byla perspektivně dobrá politika, neboť Churchillův před-
poklad se potvrzoval. Ukázalo se to mimo jiné i při největší letecké bitvě 
následujícího roku, která proběhla 19. srpna 1942 v okolí francouzského 
přístavního města Dieppe (kombinovaná operace Jubilee). Zmíněný poměr 
ztrát 2:1 zde byl v zásadě „dodržen“ a přesto byl německý protivník nucen 
sáhnout si na dno svých sil daleko spíše nežli spojenecký útočník. 17  Na tom-
to místě jen poznamenejme, že František Fajtl se této bitvy nezúčastnil – po 
svém květnovém sestřelení nad okupovanou Francií se probil až do franki-
stického Španělska a když bitva nad Dieppe probíhala, právě se chystal  
k odletu z Gibraltaru zpátky do Británie.

Leconfield, červenec 1941. Část zakládajících členů 313. peruti. Sedící F/Lt Thomas W. Gillen, F/O Karel Vykoukal (†), S/Ldr Gordon L. Sinclair, DFC, P/O Jaroslav Muzika,  
F/O František Fajtl a Sgt Prokop Brázda (†), stojící Sgt Jiří Řezníček, Sgt Václav Truhlář, F/O A. Walsham (pobočník), P/O Václav Jícha (†), F/O Václav Hájek, F/O Felix Zbořil, 
Sgt Bohumil Dubec, Sgt Jiří Kučera, Sgt Václav Foglar. (sbírka autora)
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Leconfield, srpen 1941. Z fotografování pro místní tisk. Zleva Sgt P. Brázda, F/O F. Fajtl, S/Ldr G. L. Sinclair, Sgt V. Truhlář, Sgt J. Řezníček a P/O V. Jícha.

Non-stop ofenzíva byla skutečně dlouhá a trnitá cesta lemovaná stovkami 
vraků sestřelených Spitfirů ležících na dně Lamanšského průlivu a na nepřá-
telském pobřeží, ale nakonec své výsledky přinesla. Zatímco ještě v roce 
1942 byli němečtí stíhači na svém zenitu, již v následujícím roce „udržovali 
hlavu nad vodou“ jen s vypětím veškerých sil a před invazí nadvládu ve 
vzduchu nad západní Evropou ztratili definitivně. 

K tomuto zlomu ovšem bylo v polovině roku 1941 ještě daleko. Také čes-
koslovenští stíhači nescházeli mezi předvojem non-stop ofenzívy. Postupně 
se do ní zapojily nejen 310. a 312. stíhací peruť, ale brzy poté i nejmladší 
313. stíhací peruť. A s ní i F/O František Fajtl. 

Brzy poté, co Třistatřináctku uznali za operační, přesunuli ji jinam. Prv-
ním červencovým dnem roku 1941 se rozloučila s rodným Catterickem  
a jejím novým domovem se stalo letiště Leconfield ležící 16 kilometrů seve-
rovýchodně od východoanglického přístavu Hull v hrabství Lincolnshire. Tam 
přešla do podřízenosti 12. skupiny Fighter Command.  Severoanglický Le-
confield byla stará báze s betonovými ranvejemi a poskytovala personálu 
veškeré možné pohodlí. V té době tam spolu s 313. sídlila i o měsíc mladší, 
britská 129.  (Mysore) peruť, taktéž vyzbrojená staršími Spitfiry Mk.I.

Zdejším úkolem jednotky byla vzdušná ostraha strategicky důležitého pří-
stavu Hull a průmyslových center střední Anglie a také hlídková činnost nad 
konvoji plujícími podél východoanglického pobřeží. 18  „Naše letecká činnost 
byla vcelku fádní,“ píše František Fajtl. „Hlídali jsme lodní konvoje plující podél 
pobřeží, drželi pohotovost proti nepřátelským náletům, které však nepřicháze-
ly. Občas si vyžádali protiletadloví dělostřelci z Hullu spolupráci, vypomáhali 
jsme v nočních patrolách a stíhání, ale bez úspěchu.“ 19  

Přestože peruť v té době byla již téměř tři týdny operační, neměla dosud 
předepsané stavy pilotů. Postupně je proto doplňovala, aby mohla být 
přesunuta na některou ze základen na jihu Anglie, v oblasti 11. nebo 10. 
skupiny, odkud se především podnikaly výpady nad okupovanou Evropu. 
Stavy naplnila k 1. srpnu a krátce poté došlo i ke změně výzbroje. Počínaje 
14. srpnem začal odsun jejích starých a již nevyhovujících Spitfirů „jedniček“ 
a dva dny na to začaly dodávky novějších Spitfirů Mk.IIa. Ty měly sice 
ještě stejnou, osmikulometnou výzbroj, ale již výkonnější motor Merlin XII  
o výkonu 1175 k (876 kW), který jim umožnil dosáhnout maximální rychlost 
572 km/h. Přezbrojení na „dvojky“ bylo dokončeno k 25. srpnu 1941. Poté 
jednotku čekal přesun do operačního pásma, odkud byly podnikány ofen-
zívní operace nad západní Evropou.

Svůj přesun z Leconfieldu na svou novou základnu zahájila 26. srpna. Její 
nová destinace se nacházela 770 kilometrů dále na jihovýchod, napříč celou 

Anglií. Byla to základna RAF Portreath, patřící do sestavy 10. skupiny Fi-
ghter Command. Pozemní personál, materiál perutě a zavazadla tam byly 
dopraveny na palubách dvou obstarožních letounů Bristol Bombay. Osm-
náct pilotů na novou základnu přelétlo přímo na Spitfirech Mk.IIa s mezi-
přistáním na letišti Colerne. Osm zbylých pilotů tam odjelo vlastními auty. 20   
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HISTORIE

Výcvik se neobešel bez nehod. Pozdě odpoledne 8. 6. 
1941 se z cvičného letu do Cattericku vracel F/Lt Karel 
Mrázek, ale s větrem v zádech. Příčinou bylo přistávací  
T vytyčené omylem ve směru větru. Výsledek: Spitfire Mk.I 
X4031 (RY-H) skončil na nose, drak byl poškozen jen 
lehce, motor dopadl hůře. Pilot se z kabiny dostal až po 
přistavení sanitního vozu. (K. Mrázek)

Jinou nehodu měl 9. 8. 1941 F/O Jaroslav Muzika na 
tomto Spitfiru Mk.I R7205 (RY-V) s „darovacím“ nápisem 
Provident. Při přistání z hlídky se mu samovolně zasunula 
jedna podvozková noha. Naštěstí vše skončilo jen lehkým 
poškozením letounu. 
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HISTORIE

Catterick, léto 1941. Zleva F/Lt J. Čermák, F/O F. Fajtl a F/Lt. V. Krůta (lékař). Vzadu F/O J. Muzika. (via V. Krůta)

Catterick, počátek června 1941, 313. peruť. První cvičné lety na Spitfirech.  
F/Lt Karel Mrázek střídá F/O Františka Fajtla. (sbírka autora via Karel Mrázek)

Zleva P/O V. Michálek, Sgt J. Šika (?), Sgt R. Ptáček, P/O V. Jícha a F/Lt K. Mrázek. 
Catterick, přelom června a července 1941. (rodinný archiv)
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HISTORIE

Catterick, červen 1941. Sgt Rudolf Ptáček (uprostřed) s anglickými mechaniky v přestávce mezi cvičným létáním. V pozadí Spitfire Mk.I R7117 (RY-A), který patřil  
k dalším „jedničkám“, které po založení 313. peruti „sedlal“ i F/O Fajtl. (sbírka autora)

S/Ldr Karel Mrázek předává čestný čs. pilotní odznak perutnímu pobočníkovi, F/Lt Alfredovi Walshamovi. Později obdržel ještě Československou vojenskou medaili  
Za zásluhy I. st. (rodinný archiv)
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HISTORIE

Spitfire Mk.I X4653 (RY-D), který 313. peruť používala v Cattericku a Leconfieldu v období od 1. 6. do 27. 8. 1941. F/O Fajtl na něm podnikl celkem pět letů, z toho dva operační.

313. peruť, Leconfield, srpen 1941. Pózování pro fotografy. Zleva Sgt Jiří Řezníček, Sgt Václav Truhlář, neznámý důstojník pěchoty, Sgt Prokop Brázda, P/O Václav Jícha,  
S/Ldr Gordon Sinclair, DFC a F/O František Fajtl. 
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Spitfire Mk.I se od svého zavedení do služby u jednotek RAF na 
podzim roku 1938 až do vypuknutí války o rok později, a pře-
devším do přechodu války v Západní Evropě v intenzivní fázi po 
zahájení německého západního tažení, postupně proměnil z na-
dějné konstrukce plné nedotažených detailů v plnohodnotný bo-
jový stroj, schopný svádět rovnocenné souboje s nejmodernějšími 
letouny protivníka, německé Luftwaffe. Tento vývoj byl velmi 
dynamický, důsledkem čehož se podoba Spitfiru Mk.I postupně  
v detailech vizuálně proměňovala. Docházelo ke zpětnému zavá-
dění změn na již vyrobené letouny, takže i podoba jednotlivých 

- Motor: Rolls-Royce Merlin II o výkonu 769 kW (1030 k)
- Palivo: 87oktanový letecký benzín

Spitfire Mk.I, podzim 1938

FIGURA 1
1. Dvoulistá dřevěná pevná vrtule Weybridge
2. Pevná mechanická miřidla
3. Čelní štítek bez pancéřového skla a bez zpětného zrcátka

SPITFIRE Mk.I / Mk.II - TECHNICKÝ VÝVOJ

SPITFIRE Mk.I

kusů se v čase měnila. Podoba Spitfiru Mk.Ia z října 1940 je tak 
viditelně odlišná od podoby Spitfiru Mk.I z října roku 1938. Oproti 
tomu byl Spitfire Mk.II od zahájení výroby v létě roku 1940 hotový, 
odladěný a plnohodnotný bojový letoun, jehož podoba se po dobu 
výroby prakticky nezměnila. Už od počátku výroby v nové továr-
ně v Castle Bromwich byly sériové Spitfiry Mk.II vybaveny všemi 
vymoženostmi, ke kterým se Spitfiry Mk.I musely po téměř dvou-
letém náročném vývoji postupně propracovat. Na následujících 
panelech vám přehledně ukážeme postupné modifikace Spitfiru 
Mk.I i odlišnosti mezi Spitfirem Mk.I a Spitfirem Mk.II.

4. Plochý překryt kabiny
5. Regulátor napětí umístěný za sedačkou dole v trupu
6. Stožárky drátěné antény radiostanice TR.9B
7. Starší „dvouprsté“ provedení Pitotovy trubice
8. Výztuha potahu nepancéřované palivové nádrže
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FIGURA 2
9. První Spitfiry Mk.I neměly vytápění palubních zbraní,  
proto chybí na spodní ploše křídla výdechy horkovzduš- 
ného vytápění zbraní. 

10. První a třetí kulomet od trupu byly posunuté vpřed  
oproti druhému a čtvrtému kulometu a jejich hlavně 
byly mírně vysunuté před náběžnou hranu křídla.

Spitfire Mk.I, začátek roku 1939

- Motor: Rolls-Royce Merlin III o výkonu 770 kW (1030 k)
- Palivo: 87oktanový letecký benzín

FIGURA 3
1.Dvoupolohová stavitelná třílistá vrtule De Havilland 5/20  
(od 78. vyrobeného kusu, květen 1939)

2. Vypouklý překryt kabiny (od ledna 1939)

Spitfire Mk.I K9906, F/O Robert Stanford Tuck,  
No. 65 Squadron, RAF Hornchurch, Essex,  
léto 1939
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FIGURA 4
3. Zavedeno horkovzdušné vytápění palubních zbraní;  
na spodní ploše křídla výdechy horkého vzduchu (od ledna 
1939). Vytápění dostaly zpětně i dříve vyrobené stroje. 

FIGURA 5
5. U strojů vyráběných s vytápěním zbraní byla ústí  
všech kulometů v náběžné hraně křídla.

4. První a třetí kulomet od trupu zůstaly u strojů zpětně  
vybavených vytápěním zbraní posunuté vpřed oproti  
druhému a čtvrtému kulometu a jejich hlavně byly 
mírně vysunuté před náběžnou hranu křídla. 

6. Fotokulomet G.42B v kořeni náběžné hrany křídla
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Spitfire Mk.I, podzim 1939

FIGURA 6
1. Pancéřové sklo tloušťky 50,8 mm (2 palce) 
na čelním štítku kabiny (od září 1939)
2. Reflexní zaměřovač Barr & Stroud GM.2
3. Nový typ Pitotovy trubice (standardně od března 1939)

Spitfire Mk.I, jaro 1940

FIGURA 7
5. Regulátor napětí přesunut na trupovou  
přepážku za opěrku hlavy pilota

4. Pancéřování palivové nádrže. Duralový plech tloušťky 
3 mm vně palivové nádrže (podzim 1939), spodní  
nádrž samosvorný obal látkou Limatex, později  
gumový samosvorný obal (od dubna 1940)

6.Anténní systém radiostanice TR.9D

FIGURA 8
1. Malý počet Spitfirů Mk.I byl vybaven automaticky stavitelnou vrtulí  
Rotol RX 5/1
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Spitfire Mk.Ia, podzim 1940

FIGURA 10
1. Anténní stožárek radiostanice TR.1133 bez drátěné antény 
2. Většina strojů, které prošly výměnou radiostanice TR.9D  
za TR.1133, měla stále anténní stožárek pro drátěnou 
anténu na kýlové ploše SOP, obvykle bez izolátoru.

Spitfire Mk.Ia, léto 1940

FIGURA 9
1. Automaticky stavitelná vrtule De Havilland 5/39a

3. Drátěná anténa systému IFF typu R.3002 na obou bocích trupu
4. Průchodka antény IFF na obou bocích trupu

2. Zpětné zrcátko

P9443, F/Lt Douglas Bader,  
No. 222 Squadron, RAF Duxford,  
Cambridgeshire / Kirton in Lindsey,  
Lincolnshire, začátek června 1940
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Spitfire Mk.Ia, podzim 1940

FIGURA 10
1. Anténní stožárek radiostanice TR.1133 bez drátěné antény 
2. Většina strojů, které prošly výměnou radiostanice TR.9D  
za TR.1133, měla stále anténní stožárek pro drátěnou 
anténu na kýlové ploše SOP, obvykle bez izolátoru.

Spitfire Mk.Ia, léto 1940

FIGURA 9
1. Automaticky stavitelná vrtule De Havilland 5/39a

3. Drátěná anténa systému IFF typu R.3002 na obou bocích trupu
4. Průchodka antény IFF na obou bocích trupu

2. Zpětné zrcátko

P9443, F/Lt Douglas Bader,  
No. 222 Squadron, RAF Duxford,  
Cambridgeshire / Kirton in Lindsey,  
Lincolnshire, začátek června 1940

Spitfire Mk.Ib, podzim 1940  

FIGURA 11
1. Dva kanóny Hispano ráže 20 mm v křídle. První verze Spitfiru 
Mk.Ib měly pouze dva kanóny v křídle, pozdější sériové stroje 
nesly v křídle dva kanóny a čtyři kulomety ráže 7,7 mm.  
Po zavedení kanónových Spitfirů Mk.I do výzbroje byla kanónová 

verze označena Mk.Ib, a Spitfiry Mk.I s výzbrojí osmi kulometů 
ráže 7,7 mm byly nadále značeny Mk.Ia, a to včetně dříve  
vyrobených strojů. 

FIGURA 12
1. Hlavně kanónů Hispano ráže 20 mm
2. Boule nad závěry kanónů 

3. Kulomety Browning ráže 7,7 mm

vrchní plocha křídla

spodní plocha křídla
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FIGURA 13
1. Hlavně kanónů Hispano ráže 20 mm
2. Boule nad závěry kanónů 

- Motor: Rolls-Royce XII o výkonu 857 kW (1150 k)
- Palivo: 100oktanový letecký benzin

Spitfire Mk.IIa, podzim 1940

FIGURA 14
1. Automaticky stavitelná vrtule Rotol RX 5/1. Některé  
Spitfiry Mk.II byly vybaveny vrtulemi Rotol RX 5/3 s dře-
věnými listy nebo vrtulemi De Havilland 5/39a.
2. Reflexní zaměřovač Barr & Stroud GM.2
3. Pancéřové sklo tloušťky 50,8 mm (2 palce) na čelním  
štítku kabiny
4. Zpětné zrcátko
5. Vypouklý překryt kabiny

SPITFIRE Mk.II

6. Transformátor na trupové přepážce 
7. Anténní stožárek radiostanice TR.1133
8. Pitotova trubice novějšího typu
9. Elektrická zásuvka 12 V
10. Průchodka antény systému IFF typu R.3002 na obou  
bocích trupu
11. Anténa systému IFF typu R.3002 na obou bocích trupu
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FIGURA 13
1. Hlavně kanónů Hispano ráže 20 mm
2. Boule nad závěry kanónů 

- Motor: Rolls-Royce XII o výkonu 857 kW (1150 k)
- Palivo: 100oktanový letecký benzin

Spitfire Mk.IIa, podzim 1940

FIGURA 14
1. Automaticky stavitelná vrtule Rotol RX 5/1. Některé  
Spitfiry Mk.II byly vybaveny vrtulemi Rotol RX 5/3 s dře-
věnými listy nebo vrtulemi De Havilland 5/39a.
2. Reflexní zaměřovač Barr & Stroud GM.2
3. Pancéřové sklo tloušťky 50,8 mm (2 palce) na čelním  
štítku kabiny
4. Zpětné zrcátko
5. Vypouklý překryt kabiny

SPITFIRE Mk.II

6. Transformátor na trupové přepážce 
7. Anténní stožárek radiostanice TR.1133
8. Pitotova trubice novějšího typu
9. Elektrická zásuvka 12 V
10. Průchodka antény systému IFF typu R.3002 na obou  
bocích trupu
11. Anténa systému IFF typu R.3002 na obou bocích trupu

FIGURA 15
10. Průchodka antény systému IFF typu R.3002 na obou  
bocích trupu
11. Anténa systému IFF typu R.3002 na obou bocích trupu

12. Kryt pyrotechnického startéru systému Coffman

Spitfire Mk.IIb

FIGURA 16
1. Automaticky stavitelná vrtule Rotol RX 5/1
2. Kanóny Hispano ráže 20 mm. Spitfire Mk.IIb byl 
standardně vyzbrojen dvěma kanóny ráže 20 mm 
a čtyřmi kulomety Browning ráže 7,7 mm.

P7916, Sgt William J. Johnson, No. 145 Squadron, 
RAF Tangmere, Velká Británie, jaro 1941
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FIGURA 17
2. Kanóny Hispano ráže 20 mm
3. Automaticky stavitelná vrtule De Havilland 5/39a.  
Velká část Spitfirů Mk.IIb byla vybavena vrtulemi De Havilland.

FIGURA 18
2. Kanóny Hispano ráže 20 mm
4. Boule nad závěry kanónů

P8385, F/O Mirosław Ferić, No. 303 (Polish) 
Squadron, RAF Northolt, Velká Británie,  
květen - červen 1941
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FIGURA 17
2. Kanóny Hispano ráže 20 mm
3. Automaticky stavitelná vrtule De Havilland 5/39a.  
Velká část Spitfirů Mk.IIb byla vybavena vrtulemi De Havilland.

FIGURA 18
2. Kanóny Hispano ráže 20 mm
4. Boule nad závěry kanónů

P8385, F/O Mirosław Ferić, No. 303 (Polish) 
Squadron, RAF Northolt, Velká Británie,  
květen - červen 1941

FIGURA 19
2. Kanóny Hispano ráže 20 mm
4. Boule nad závěry kanónů

VÝVOJ RADIOVYBAVENÍ  
SPITFIRE Mk.I a SPITFIRE Mk.II

FIGURA 20
1. Radiostanice TR.9B s drátěnou anténou, bez IFF. Pouze Mk.I;  
podzim 1938 – jaro 1940
2. Radiostanice TR.9D s drátěnou anténou, bez IFF. Mk.I i Mk.II;  
jaro 1940 – circa říjen 1940
3. Radiostanice TR.1133 bez drátěné antény, IFF systém R.3002 
s drátěnými anténami mezi boky trupu a náběžnou hranou výš-
kovky. Stroje původně vybavené radiostanicí TR.9D měly obvykle 

anténní stožárek na vrcholu směrovky. Mk.I i Mk.II od září/ 
října 1940
4. Radiostanice TR.1133 bez drátěné antény, IFF systém R.3002  
s drátěnými anténami mezi boky trupu a náběžnou hranou  
výškovky. Stroje vybavené radiostanicí TR.1133 přímo z výroby  
neměly anténní stožárek na vrcholu směrovky. Mk.I i Mk.II  
od října 1940
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FIGURA 21
5. Půdorys stroje bez systému IFF

FIGURA 22
1  Plechová sedačka Spitfire Mk.I

6. Půdorys stroje se systémem IFF a jeho anténami

SEDAČKA

2. Plastová sedačka Spitfire Mk.II
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FIGURA 23
1. Ruční hydraulická pumpa systému zatahování podvozku  
Spitfire Mk.I

FIGURA 24
1. Sedačka bez pancéřování. Pouze Mk.I od podzimu  
1938 do jara 1940
2. Sedačka s pancéřovým plátem za zády pilota.  
Mk.I od začátku června 1940

SYSTÉM ZATAHOVÁNÍ PODVOZKU

VÝVOJ PANCÉŘOVÁNÍ PILOTNÍ SEDAČKY

2. Motoricky poháněné hydraulické čerpadlo systému  
zatahování podvozku Spitfire Mk.II

3. Sedačka s pancéřovými pláty za zády a za hlavou pilota. 
Mk.I od listopadu 1940, Mk.II od počátku výroby v létě 1940 
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FIGURA 25
1. Pevná nestavitelná dřevěná vrtule Weybridge; Spitfire Mk.I
2. Dvoupolohová kovová stavitelná vrtule De Havilland 5/20  
nebo automaticky stavitelná kovová vrtule De Havilland  
5/39a, Spitfire Mk.I a Spitfire Mk.II (pouze 5/39a)

FIGURA 26
1. 2. Spitfire Mk.I

VRTULE

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

3. Automaticky stavitelná vrtule Rotol RX 5/1  
s kovovými listy; Spitfire Mk.I a Mk.II
4. Automaticky stavitelná vrtule Rotol RX 5/3 s dřevěnými  
listy; Spitfire Mk.II

3. 4. Spitfire Mk.II
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FIGURA 27
1. 2. Plátnem potažená křidélka; všechny Mk.I a velká část Mk.II

FIGURA 28
1. Spitfire Mk.I a Mk.II

KŘIDÉLKA

CHLADIČ

3. 4. Celokovová křidélka; část pozdní produkce Mk.II

2. Část produkce Spitfiru Mk.II
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FIGURA 29
Spitfire Mk.I na začátku sériové výroby; podzim 1939

FIGURA 30
Spitfire Mk.I ve finální sériové podobě; zima 1940 – jaro 1941

FIGURA 31
Spitfire Mk.IIa

SOUHRN VERZÍ

eduard36 INFO Eduard - prosinec 2020



FIGURA 32
Spitfire Mk.IIb

Spitfire Mk.Ia
- Rozpětí: 11,23 m
- Délka: 9,13 m
- Vzletová hmotnost: 2744 kg
- Maximální rychlost ve výšce 6100 m: 568 km/h
- Operační dostup: 10 584 m
- Výstup do 6100 m: 7 min 42 sec
Celkem bylo vyrobeno 1567 Spitfirů Mk.I 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spitfire Mk.IIa
- Rozpětí: 11,23 m
- Délka: 9,13 m
- Vzletová hmotnost: 2780 kg
- Maximální rychlost ve výšce 6100 m: 565 km/h
- Operační dostup: 11 468 m
- Výstup do 6100 m: 7 min 
Celkem bylo vyrobeno 751 Spitfirů Mk.IIa a 178 Spitfirů Mk.IIb. 

Spitfire Mk.IIa, No. 65 Squadron RAF,  
RAF station Kirton in Lindsley 
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1/72 kat. č. 7097
plastové díly  Eduard 
fotoleptané díly 
krycí maska 
6 markingů

STAVEBNICE 12/2020

Z-37A Čmelák 1/72

Stránka produktu 
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OK-DKT byl vyroben roku 1975 pod sériovým číslem 19-26. Již v roce 1997 je doložený jako odstavený 
a chátrající nelétající kus. V roce 2019 byl prodán v dražbě, od roku 2020 létá po rekonstrukci na letišti 
Hosín, kde obdržel tlamu a oči ve stylu F6F Hellcat. Kromě těchto doplňků byl změněn font imatrikulace 
na dělená písmena, vzhled stroje je totožný s původním zbarvením Slovairu, včetně loga na SOP a čer-
vených doplňků. Letoun už není vybaven kotlem na chemikálie.

Z-37A výrobního čísla 12-12 byl jedním ze dvou Čmeláků, dodaných v roce 1975 do Indie. Provozova-
telem dle oficiálního indického rejstříku byl Bharat Agro Aviation Services (P) Ltd. - Dillí. Z leteckého 
rejstříku byl vymazaný oficiálně až 1. prosince 2005.

Z-37A sériového čísla 17-30 byl vyroben v roce 1974. Dodán byl zemědělské divizi Interflugu zvané  
Agroflug. V roce 1981 přeregistrován na DDR-SSL. 30. července 1979 stroj posloužil k emigraci čtyřčlen-
né rodiny. Po sjednocení Německa v roce 1990 proběhla poslední přeregistrace na D-ENSL. 

Z-37A výrobního čísla 21-05. Původně létal u Interflugu jako DDR-SWF, po sjednocení Německa jako  
D-WSWF. Od devadesátých let létá na Slovensku jako OM-FJA u firmy Agrolet v klasických barvách. 
Roku 2009 prošel generální opravou, během níž dostal i modrý pruh na trup a další modré doplňky.  
Létá v Trnavě-Kopánce.
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RA-2309G byl vyroben v roce 1970, s touto registrací je zapsaný v rejstříku od roku 2014, kdy byl zakou-
pen z Ukrajiny a prošel GO v Toljatti. Letoun má vrtuli z typu Jak-12 a později obdržel větší kola hlavního 
podvozku z Mi-4. V r. 2020 byl nabízen k prodeji.

Z-37A sériového čísla 13-29 byl vyroben v roce 1971 a dodán do Maďarska, kde byl registrován jako  
HA-MCO. V roce 1981 ho odkoupil SlovAir a registroval ho jako OK-AJM. V roce 2005 byl prodán zpět  
do Maďarska. Od roku 2009 slouží s reg. HA-MFY jako vlečný letoun, kotel na chemikálie byl odstraněn 
a otvory zaslepeny.

STAVEBNICE 12/2020

K Z-37A 1/72 doporučujeme
672247  Z-37A wheels  1/72 (Brassin)
672248  Z-37A aerial applicator  1/72  (Brassin) 
3DL72001  Z-37 SPACE  1/72  (SPACE) vychází 01/2021

Kat. č. 672247

Kat. č. 672248
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OVERTREES
Z-37A 
cat. no. 7097X

OVERLEPTcat. no. 7097-LEPT

A
B

C

Stránka produktu 

Stránka produktu 

STAVEBNICE 12/2020
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kat. č. 11146

1/48
DUAL  
COMBO

plastové díly Eduard 
fotoleptané díly 
krycí maska 
10 markingů 
Extra:  figurky pilotů a pozemního  
personálu RAF                                                                                    

Stránka produktu 
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P7370, S/Ldr Adolph G. Malan DFC & bar SAAF, 74. squadrona, RAF Kirton-in-Linsey, 
Velká Británie, září 1940

P7666, S/Ldr Donald O. Finlay, 41. squadrona, RAF Hornchurch, Velká Británie, listopad 1940

74. squadrona byla mezi prvními jednotkami Fighter Command přezbrojenými v září 1940 na nové Spitfiry Mk.II. Pod velením Adolpha 
“Sailora” Malana se stala jednou z nejúspěšnějších perutí RAF v Bitvě o Británii vůbec. Sám Malan byl stíhacím esem se 16 sestřely během 
BoB. Jeho Spitfire Mk.IIa nese standardní schéma Temperate Land Scheme, se spodními plochami v barvě Sky a tříbarevnými kokardami typu 
A na spodních plochách. Je možné, že tento stroj byl z výroby vybaven radiostanicí TR.9D s drátovou anténou, ale je jisté, že později během 
podzimu byla nahrazena modernější radiostanicí TR.1133 pracující v pásmu VKV, která již drátěnou anténu nepoužívala. 

Donald Finlay byl slavným britským atletem. Stal se mistrem Evropy v běhu na 110 m překážek v roce 1938, získal také bronzovou medaili na 
olympiádě v Los Angeles v roce 1932 a stříbrnou v Berlíně v roce 1936, obě opět v běhu na 110 m překážek. Po válce byl kapitánem britského 
týmu na olympiádě v Londýně v roce 1948, kde také přednesl olympijský slib. Do RAF vstoupil v roce 1935, v bitvě o Británii velel 54. squad-
roně. 28. srpna byl sestřelen v souboji nad Ramsgate a zraněn, po uzdravení převzal velení 41. squadrony. Celkem dosáhl v bitvě o Británii 4 
sestřelů. Jeho Spitfire Mk.IIa nese zbarvení používané na konci roku 1940 a na začátku roku 1941. Standardní Temperate Land Scheme bylo 
nařízením Air Ministry z 27. listopadu 1940 doplněno o černě zbarvenou spodní plochu levé poloviny křídla, pruh v barvě Sky před ocasem  
a stejně zbarvený vrtulový kužel. 

STAVEBNICE 12/2020
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P7916, Sgt William J. Johnson, 145. squadrona, RAF Tangmere, Velká Británie, jaro 1941

P8084, Fl/Lt James J. O´Meara DFC, 64 squadrona, RAF Drem, Velká Británie, září - říjen 1941

Tento Spitfire Mk.IIa 145. squadrony je dalším příkladem stroje nesoucího Temperate Land Scheme modifikované rozkazem Air Ministry  
z 27. listopadu 1940, kterým byl nařízen nátěr levé spodní poloviny křídla černou barvou (Night). Kokarda na černé ploše nesla nadále  
obvykle tenký žlutý lem. Dále byly zavedeny prvky rychlé identifikace v podobě pruhu v barvě Sky o šířce 18 palců kolem trupu před ocasními 
plochami a stejně zbarvený vrtulový kužel. Tato barva byla mírně odchylného odstínu oproti barvě Sky a známa také jako Air Ministry Blue. 
Jako řada dalších Spitfirů Mk.II v tomto období nesl i tento stroj darovací nápis, jméno městské části Hickley a znak Hickleyské asociace výrob-
ců punčochového zboží. Stroj je znám také z fotografie po 22. květnu 1941, na níž má spodní plochu křídla celou v barvě Sky, ale má stále 
vyšší ocasní výsostný znak. Stroj pilotoval Sg. W. J. Johnson a příležitostně také československý pilot P/O Jiří Macháček. Je pravděpodobné,  
že tento letoun byl vybaven vrtulí Rotol RX5/3 s dřevěnými listy. 

Tento Spitfire Mk.IIa od 64. squadrony je reprezentantem nového kamuflážního schématu Day Fighter Scheme, zavedeného rozkazem Air 
Ministry 19. srpna 1941. Po tomto datu byly denní stíhačky Stíhacího velitelství RAF zbarveny na horních plochách barvami Dark Green a 
Ocean Grey, na spodních plochách barvou Medium Sea Grey. Kódová písmena byla nadále v barvě Sky, s pásem na trupu a vrtulovým kuže-
lem ve stejné barvě. Trikolóra na ocasu byla nízkého typu, vysoká 27 palců. Stroj nesl darovací nápis GARFIELD WESTON SVI na levé straně 
přídě. Dvanáct symbolů sestřelů náleželo Fl/Lt Jamesi O´Mearovi, který začal svoji bojovou kariéru v řadách 64. squadrony nad Dunkirkem  
v květnu 1940, od konce srpna 1940 pak sloužil u jiných jednotek, aby se v září 1941 nakrátko vrátil zpět k 64. V říjnu byl uvolněn z bojových 
operací a převelen k 1491. flightu vlečných cílů v Tain. Jeho celkové válečné skóre dosáhlo 11 potvrzených sestřelů samostatně a 2 ve spolu-
práci, 1 nepotvrzený sestřel, 4 pravděpodobné sestřely, 11 poškozených letounů a 1 poškozený ve spolupráci.  

STAVEBNICE 12/2020
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P7923 nebo P7926, 411. squadrona RCAF, RAF Digby, Velká Británie, červenec 1941

P7966, W/Cdr Douglas R.S. Bader, Tangmere Wing, RAF Tangmere, Velká Británie,  
červen - červenec 1941

411. squadrona RCAF byla druhou kanadskou stíhací perutí, která se zapojila do operací Fighter Command nad kontinentální Evropou. Jed-
notka byla ustanovena na základně Digby v Lincolnshire 16. června 1941, po dobu operačního výcviku a formování jednotky létala se Spitfiry 
Mk.IIa. Operační status získala v srpnu 1941, do operací se zapojila jako součást Hornchurchského wingu již na nových Spitfirech Mk.Vb. Ten-
to letoun nese typickou kamufláž stíhaček RAF z léta 1941: Temperate Land Scheme na horních plochách, s modrou Sky na spodních. Pruh na 
zádi trupu a vrtulový kužel v barvě Sky (Air Ministry Blue), kódová písmena šedá v barvě Medium Sea Grey. Stejně jako všechny Spitfiry Mk.II 
byl i tento stroj vybaven novým rádiem TR.1133, pracujícím v pásmu VKV, který neměl drátěnou anténu, a identifikačním přístrojem IFF typu 
R.3002, který naopak měl dvě drátěné antény natažené od boků trupu k náběžné hraně VOP. 

P7966 pilotoval Douglas Bader poté, co v březnu 1941 převzal velení nad Tangmerským wingem. Tento Mk.IIa je jedním z Baderových osob-
ních strojů, nesoucích jeho iniciály DB jako kódová písmena, což byl také důvod, proč byl Baderův rádiový volací znak Dogsbody. Není jisté, 
zda tento letoun nesl emblém na přídi, pravděpodobně ne, neboť není známa žádná jeho fotografie s tímto emblémem, a ta, na níž tento 
emblém je, neukazuje tento stroj. Povšimněte si, že tento letoun je vybaven automaticky stavitelnou vrtulí De Havilland 5/39A. Bader 9. září 
1941 havaroval s dalším DB, což byl již nový Spitfire Mk.Va, po srážce s jiným Spitfirem své jednotky, během souboje s německými stíhači nad 
Saint Omer a byl zajat poté, co přišel o jednu ze svých protéz během nouzového opouštění svého letounu. Zbytek války strávil v německém 
zajetí, z velké části v zajateckém táboře Oflag IV-C na hradě Colditz v Sasku, kde byl osvobozen postupujícími americkými jednotkami v dubnu 
1945. 
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P8385, F/O Mirosław Ferić, 303. (polská) squadrona, RAF Northolt, Velká Británie,  
květen - červen 1941

P7308, P/O William R. Dunn, 71. squadrona, RAF North Weald, Velká Británie, srpen 1941

Slavná polská 303. squadrona, nejúspěšnější stíhací jednotka RAF v bitvě o Británii, byla jednou z mála stíhacích perutí RAF vyzbrojených 
kanónovou verzí dvojek, Spitfiry Mk.IIb. Polské Spitfiry patřily k nejpestřeji dekorovaným letadlům RAF vůbec. Nápis IMPREGNABLE na levé 
straně přídě je spekulativní, není doložen žádnou fotografií a jeho podoba vychází z podoby nápisu na darovací listině. Povšimněte si vrtule 
De Havilland 5/39A. Pilot tohoto stroje, P/O Mirosław Ferić, byl stíhacím esem s osmi potvrzenými sestřely a jedním pravděpodobným se-
střelem. Zahynul 14. února 1942 poté, co jeho Spitfire Mk.Vb BL432 spadl do vývrtky a přetížení pilotovi nedovolilo opustit letoun na padáku. 
Mirosław Ferić si od září 1939 vedl osobní deník, který se po jeho smrti stal základem pro kroniku 303. perutě. 

71. (Eagle) squadrona byla zformována z amerických dobrovolníků na základně RAF Church Fenton 19. září 1940. Její výzbrojí se staly americ-
ké Brewstery Buffalo, pro zastaralost a bojovou nedostatečnost nahrazené v listopadu 1940 Hurricany. Jednotka byla prohlášena za operační 
5. února 1941 na základně Kirton in Lindsey a v dubnu byla převelena na základnu Martlesham Heath v Suffolku, kde zahájila bojovou 
činnost nad okupovanou Evropou. První potvrzené vítězství získal pro jednotku 21. července 1941 P/O W. R. Dunn, když během doprovodu 
bombardérů sestřelil Bf 109F nad Lille. W. R. Dunn se později stal prvním americkým stíhacím esem ve 2. světové válce. Na Spitfiry Mk.IIa 
přezbrojila 71. squadrona z Hurricanů v srpnu 1941, aby je krátce poté nahradila výkonnějšími Spitfiry Mk.Vb. V září 1942 byla 71. squadrona 
spolu s dalšími dvěma Eagle squadronami převedena pod USAAF, kde se stala základem 334. stíhací perutě (334th FS) 4. stíhací skupiny (4th 
FG) 8. letecké armády USAAF, vyzbrojené zprvu svými Spitfiry Mk.V, později přezbrojené na P-47D Thunderbolt a následně na P-51B a P-51D 
Mustang. 

STAVEBNICE 12/2020
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P8385, F/O Mirosław Ferić, 303. (polská) squadrona, RAF Northolt, Velká Británie,  
květen - červen 1941

STAVEBNICE 12/2020

P8342, Sgt. Marcin Machowiak, 306. (polská) squadrona, RAF Northolt, Velká Británie, srpen 1941 

P7834, F/O František Fajtl, 313. (československá) squadrona, RAF Portreath,  
Velká Británie, září 1941

Polská 306. peruť RAF, City of Toruň, polsky 306 Dywizjon Myśliwski „Toruński“, byla jednou z deseti polských stíhacích perutí operujících za 
druhé světové války ve svazku RAF. Peruť byla založena 28. srpna 1940 na základně Church Fenton, na základě personálu a tradic předválečné 
polské Toruňské stíhací peruti (Toruński Dywizjon Myśliwski). Jednotka byla na Spitfiry Mk.II přezbrojena v polovině července 1941 z Hurri-
canů Mk.IIa. Emblém komiksové postavičky a jméno CERAM na levé straně přídě tohoto Mk.IIb P8342 jsou pravděpodobně pozůstatkem po 
předchozím působení letounu u 145. squadrony. Stroj byl vážně poškozen krátce po přestříkání na Day Fighter Scheme, po nouzovém přistání 
seržanta Machowiaka na základně Biggin Hill 28. srpna 1941 po souboji s Bf 109F během operace Circus 88, kdy Sgt. Machowiak jeden  
Bf 109F sestřelil, ale zároveň byl jeho stroj nepřátelskou palbou vážně poškozen. Marcin Machowiak se později stal členem Polského  
stíhacího týmu, známého také jako Skalského cirkus, jinak též C Flightu 145. perutě, působícího v severní Africe. 

František Fajtl je jedním z nejzkušenějších a nejznámějších československých letců všech dob. Jako příslušník Armée de l´Air bojoval v bitvě 
o Francii, jako příslušník 1. a 17. squadrony RAF se zúčastnil Bitvy o Británii, kde létal s Hurricany. Byl zakládajícím členem 313. squadrony, 
založené na základně RAF Catterick 10. května 1941. Jako velitel 122. squadrony byl 5. května 1942 sestřelen nad Hazebrouckem v severní 
Francii. Vyhnul se zajetí a po dlouhé cestě skrz okupovanou i vichistickou Francii, přes Pyreneje do Španělska, se přes Gibraltar úspěšně vrátil 
zpět ke své jednotce v Británii. Byl povýšen do hodnosti Wing Commander, poté se opět připojil k 313. squadroně jako její velitel. V roce 
1944 se stal velitelem 1. samostatného československého stíhacího pluku v SSSR, vyzbrojeného Lavočkiny La-5FN, s nímž se zúčastnil Sloven-
ského národního povstání. Po komunistické persekuci v 50. letech proslul díky svému rozsáhlému literárnímu dílu. Zemřel v Praze v roce 2006 
ve věku 94 let, vyznamenán nespočtem řádů a medailí mnoha států světa v hodnosti generálporučíka. 
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K Spitfiru Mk.II 1/48 doporučujeme
481026  Spitfire Mk.I landing flaps 1/48  (fotolept)
FE1102  Spitfire Mk.I seatbelts STEEL 1/48  (fotolept)
644080  Spitfire Mk.II LööK  1/48  (Brassin) vychází 01/2021
648579  Spitfire Mk.I wheels  1/48  (Brassin)
648580  Spitfire Mk.I exhaust stacks  1/48  (Brassin)
648589  Spitfire Mk.I undercarriage legs BRONZE 1/48  (Brassin) 
648610  Spitfire Mk.IIa gun bays 1/48 (Brassin)
EX709    Spitfire Mk.I TFace 1/48  (maska)

Kat. č. 648610

Kat. č. 644080

Kat. č. 648589

Kat. č. 648579

Kat. č. 648580
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OVERTREES
Spitfire Mk.IIa
cat. no. 82153X

OVERLEPTcat. no. 82153-LEPTStránka produktu Stránka produktu 
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K+j
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https://www.eduard.com/cs/eduard/spitfire-mk-ii-lept-1-48.html


STAVEBNICE 12/2020

OVERTREES
Spitfire Mk.IIB
cat. no. 82154X

OVERLEPTcat. no. 82153-LEPT

A P

R

S

C

L

Stránka produktu 
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/cs/eduard/adlerangriff-1-32.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/spitfire-mk-iia-overtrees-1-48.html




LööK sada - Brassinová barvená 
přístrojová deska a STEEL pásy na 
sedačku pro Bf 109E v měřítku 1/32. 
Připraveno pro snadnou zástavbu 
do modelu. Doporučená stavebnice: 
Eduard

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

LööK sada - Brassinová barvená 
přístrojová deska a STEEL pásy na 
sedačku pro Bf 110D 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.

12/2020
634021

Bf 109E LööK      
1/32 Eduard

644077
Bf 110D LööK      

1/48 Eduard

Stránka produktu 

Stránka produktu 

LööK sada - Brassinová barvená 
přístrojová deska a STEEL pásy na 
sedačku pro Bf 110C 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.

644076
Bf 110C LööK      
1/48 Eduard

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/cs/eduard/bf-109e-l%c3%b6%c3%b6k-1-32.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/bf-110d-l%c3%b6%c3%b6k-1-48.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/bf-110c-l%c3%b6%c3%b6k-1-48.html


BRASSIN 12/2020

Brassinová sada - kazetové pumy 
Mk.20 Rockeye v měřítku 1/32.  
Sada obsahuje 6 pum. 
 
Sada obsahuje:
- resin: 30 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

632162
Mk.20 Rockeye  
1/32

Brassinová sada - americké  
protiradarové řízené střely AGM-45 
Shrike v měřítku 1/32. Sada  
obsahuje 4 střely.
 
Sada obsahuje:
- resin: 24 součástky,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

632163 
AGM-45 Shrike   
1/32
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https://www.eduard.com/cs/eduard/mk-20-rockeye-1-32.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/agm-45-shrike-1-32.html


Brassinová sada - naváděné pumy 
GBU-54 v měřítku 1/48. Sada obsahu-
je 4 pumy. Používáno na A-10,  
AV-8B, B-1B, F-15, F-16 Block 72,  
F/A-18, Tornado IDS atd.
 
Sada obsahuje:
- resin: 20 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

BRASSIN 12/2020

648598
GBU-54 Thermally Protected   
1/48

Brassinová sada - kokpit pro F-6D, 
průzkumnou verzi P-51D Mustang  
v měřítku 1/48. Tři verze palubní 
desky umožňují stavbu tří subverzí 
letounu.  
Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 42 součástky,
- obtisk: ano,
- lept: ano, barvený,
- maska: ne.

Stránka produktu 

648600 
F-6D cockpit   

1/48 Eduard
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https://www.eduard.com/cs/eduard/gbu-54-thermally-protected-1-48.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/f-6d-kokpit-1-48.html


BRASSIN 12/2020

Brassinová sada - kontejner pro elekt-
ronický boj AN/ALE-41 v měřítku 1/48. 
Sada obsahuje 2 kontejnery. Používá-
no na A-3, EA-4, A-6, EA-6, A-7, EB-66, 
F-4, F-105F, AQM-34H/V.
 
Sada obsahuje:
- resin: 16 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Brassinová sada - barvené radiosta-
nice pro Bf 110C/D v měřítku 1/48. 
Připraveno pro snadnou zástavbu do 
modelu.  
Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 1 součástka,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne.

Stránka produktu 

648601
AN/ALE-41 chaff pod   
1/48

648602 
Bf 110C/D radio equipment    

1/48 Eduard 
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https://www.eduard.com/cs/eduard/an-ale-41-klamnych-cilu-1-48.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/bf-110c-d-radiova-vybava-1-48.html


Brassinová sada - kola podvozku  
pro Z-37A Čmelák v měřítku 1/72.  
Připraveno pro snadnou zástavbu 
do modelu.  
Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 7 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ano.

Stránka produktu 

BRASSIN 12/2020

672247
Z-37A wheels  
1/72 Eduard

Brassinová sada - kola podvozku pro 
Beaufort Mk.I v měřítku 1/72. Sada 
obsahuje kola hlavního podvozku  
a ostruhové kolo. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu.  
Doporučená stavebnice: Airfix
 
Sada obsahuje:
- resin: 3 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ano.

Stránka produktu 

672251 
Beaufort Mk.I wheels   

1/72 Airfix
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https://www.eduard.com/cs/eduard/z-37a-kola-1-72.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/beaufort-mk-i-kola-1-72.html


BRASSIN 12/2020

Stránka produktu 

Soubor 4 sad pro Spitfire Mk.I v měřítku  
1/48 pro stavebnici Eduard.

- kokpit,
- kola podvozku,
- podvozkové nohy BRONZ,
- výfuky.

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

SIN64868
Spitfire Mk.I ESSENTIAL               
1/48 Eduard
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https://www.eduard.com/cs/eduard/spitfire-mk-i-essential-1-48.html


Stránka produktu 

BRASSIN 12/2020

Soubor 4 sad pro P-40E v měřítku 1/32 pro stavebnici Trumpeter.

- sada LöoK (barvená Brassin palubní deska + Steelbelts),
- TFace maska pro barvení,
- kola podvozku,
- výfuky.

634022
P-40E LööKplus             
1/32 Trumpeter
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https://www.eduard.com/cs/eduard/p-40e-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-32.html


BRASSIN 12/2020

Stránka produktu 

Soubor 3 sad pro F-14A v měřítku 1/48 pro stavebnici Tamiya.

- sada LöoK (barvená Brassin palubní deska + Steelbelts),
- TFace maska pro barvení,
- kola podvozku.

644078
F-14A w/ early wheels LööKplus               
1/48 Tamiya
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https://www.eduard.com/cs/eduard/f-14a-s-koly-rane-verze-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-48.html


FOTOLEPTY A MASKY / PROSINEC 2020
SMS Viribus Unitis 1/350 Trumpeter  (53262) 
SMS Viribus Unitis flags STEEL 1/350 Trumpeter  (53263) 
SMS Viribus Unitis railing 1/350 Trumpeter  (53264)SMS Viribus Unitis 

1/350 Trumpeter

eduard60 INFO Eduard - prosinec 2020

https://www.eduard.com/cs/eduard/bismarck-cast-1-1-350.html
https://www.eduard.com/cs/novinky-rijen-2019/
https://www.eduard.com/cs/novinky-pro-prosinec-2020/


FOTOLEPTY A MASKY 12/2020

Fokker Dr.I  1/32 Meng (32978) 
Fokker Dr.I  1/32 Meng (JX265) (maska)

CR.42  1/32 ICM (32979) 
CR.42  1/32 ICM (33270) (Zoom) 
CR.42 seatbelts STEEL  1/32 ICM (33271) (Zoom) 
CR.42  1/32 ICM (JX266) (maska)

Fokker Dr.I 
1/32 Meng

CR.42 
1/32 ICM
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https://www.eduard.com/cs/eduard/bismarck-cast-1-1-350.html
https://www.eduard.com/cs/novinky-pro-prosinec-2020/
https://www.eduard.com/cs/novinky-pro-prosinec-2020/


Jagdtiger 
1/35 Takom

FOTOLEPTY A MASKY 12/2020

Jagdtiger 1/35 Takom (36454) 
Jagdtiger fenders 1/35 Takom (36455)

eduard62 INFO Eduard - prosinec 2020

https://www.eduard.com/cs/eduard/m4a2-1-35.html


FOTOLEPTY A MASKY 12/2020

Leopard 1A5 1/35 Hobby Boss (36456)Leopard 1A5 
1/35 Hobby Boss
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https://www.eduard.com/cs/eduard/m4a2-1-35.html


HH34J 
1/48 Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY 12/2020

HH34J cargo interior 1/48 Trumpeter (481038) 
HH34J 1/48 Trumpeter (491132) 
HH34J 1/48 Trumpeter (FE1132) 
HH34J seatbelts STEEL 1/48 Trumpeter (FE1133) 
HH34J cargo seatbelts STEEL 1/48 Trumpeter (FE1134) 
HH34J 1/48 Trumpeter (EX736) (maska) 
HH34J TFace 1/48 Trumpeter (EX737) (maska)
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https://www.eduard.com/cs/novinky-pro-prosinec-2020/


FOTOLEPTY A MASKY 12/2020

Beaufort Mk.I bomb bay 1/72 Airfix (72711) 
Beaufort Mk.I landing flaps 1/72 Airfix (72712) 
Beaufort Mk.I 1/72 Airfix (73725) 
Beaufort Mk.I 1/72 Airfix (SS725) (Zoom) 
Beaufort Mk.I 1/72 Airfix (CX588) (maska)

Beaufort Mk.I 
1/72 Airfix
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https://www.eduard.com/cs/novinky-pro-prosinec-2020/


OBTISKY 12/2020

Kat. č. D72026 
Mi-24V Around 
The World 
1/72 Zvezda

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/cs/eduard/mi-24v-around-the-world-1-72.html


Kat. č. D72027 
Mi-24V stencils 
Czech 
1/72  Zvezda

Kat. č. D48066 
Bf 110 stencils 
1/48  Eduard

Kat. č. D72028 
Mi-24V stencils  
Russian and English 
1/72 Zvezda

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

OBTISKY 12/2020
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https://www.eduard.com/cs/eduard/mi-24v-ceske-popisky-1-72.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/bf-110-popisky-1-48.html
https://www.eduard.com/out/pictures/0/d72028-obt1_mi-24v_russian__english_stencils_rev0rev0_tisk_13.jpg


53259 Bismarck part 1 1/350
53260 Bismarck part 2 1/350
53261 Bismarck flags STEEL 1/350

32974 P-40E interior 1/32
33264 P-40E seatbelts STEEL 1/32
JX260 P-40E 1/32

32455 P-40E exterior 1/32
32456 P-40E gun bays 1/32
32457 P-40E landing flaps 1/32

BIG5357  Bismarck  1/350  Trumpeter

BIG33122  P-40E part I  1/32  Trumpeter

BIG33123  P-40E part II  1/32  Trumpeter

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

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

eduard68 INFO Eduard - prosinec 2020

https://www.eduard.com/cs/eduard/bismarck-1-350-1-2.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/p-40e-cast-1-1-32.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/p-40e-cast-2-1-32.html


481033 Bf 110E exterior 1/48
491121 Bf 110E interior 1/48
EX722 Bf 110E 1/48
FE1122 Bf 110E seatbelts STEEL 1/48

72710 Ju 88A-1 exterior 1/72
73722 Ju 88A-1 interior 1/72
CX584 Ju 88A-1 1/72

BIG49271  Bf 110E  1/48  Dragon

BIG72162  Ju 88A-1  1/72  Revell

Stránka produktu 

Stránka produktu 

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

eduard 69INFO Eduard - prosinec 2020

https://www.eduard.com/cs/eduard/bf-110e-1-48-1-6.html
https://www.eduard.com/cs/eduard/ju-88a-1-1-72-1-1.html


FOTOLEPTY A MASKY 12/2020

EDUARD MASK           IT FITS!
JX263  Mirage 2000D/N  1/32  Kitty Hawk
JX264  Mirage 2000D/N TFace  1/32  Kitty Hawk
JX265  Fokker Dr.I  1/32  Meng
JX266  CR.42  1/32  ICM
EX736  HH-34J  1/48  Trumpeter
EX737  HH-34J TFace  1/48  Trumpeter
CX586  MiG-21PF  1/72  Eduard
CX587  Su-39  1/72  Zvezda
CX588  Beaufort Mk.I  1/72  Airfix

JX263

EX736

CX587

JX265

CX588

JX264

JX264

EX737
EX737

CX587

JX266
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STAVEBNICE
7097 Z-37A Čmelák     1/72 ProfiPACK 
11146 THE SPITFIRE STORY: Tally Ho!    1/48 Limited edition 

FOTOLEPTY                             
53264   SMS Viribus Unitis railings      1/350   Trumpeter
32976   Mirage 2000D       1/32   Kitty Hawk
32977   Mirage 2000N       1/32   Kitty Hawk
32978   Fokker Dr.I       1/32   Meng
32979   CR.42       1/32   ICM
36454   Jagdtiger       1/35   Takom
36455   Jagdtiger fenders       1/35   Takom
36456   Leopard 1A5       1/35   Hobby Boss
481038   HH-34J cargo interior       1/48   Trumpeter
481039   S-2E exterior       1/48   Kinetic
491132   HH-34J       1/48   Trumpeter
491135   S-2E interior       1/48   Kinetic
72711   Beaufort Mk.I bomb bay       1/72   Airfix
72712   Beaufort Mk.I landing flaps      1/72   Airfix
73725   Beaufort Mk.I       1/72   Airfix
73726   Hawk 100 series       1/72   Airfix

ZOOMY  
33267   Mirage 2000D       1/32   Kitty Hawk
33268   Mirage 2000N      1/32   Kitty Hawk
33269   Mirage 2000D/N seatbelts STEEL     1/32   Kitty Hawk
33270   CR.42       1/32   ICM
33271   CR.42 seatbelts STEEL       1/32   ICM
FE1132   HH-34J       1/48   Trumpeter
FE1133   HH-34J seatbelts STEEL       1/48   Trumpeter
FE1134   HH-34J cargo seatbelts STEEL      1/48   Trumpeter
FE1135   S-2E       1/48   Kinetic
FE1136   S-2E seatbelts STEEL       1/48   Kinetic
SS725   Beaufort Mk.I       1/72   Airfix
SS726   Hawk 100 series       1/72   Airfix
SS727   MiG-21PF Weekend       1/72   Eduard 

MASKY 
JX263   Mirage 2000D/N       1/32   Kitty Hawk
JX264   Mirage 2000D/N TFace       1/32   Kitty Hawk
JX265   Fokker Dr.I       1/32   Meng
JX266   CR.42       1/32   ICM
EX736   HH-34J       1/48   Trumpeter
EX737   HH-34J TFace       1/48   Trumpeter
CX586  MiG-21PF       1/72   Eduard
CX587   Su-39       1/72   Zvezda
CX588   Beaufort Mk.I       1/72   Airfix
 BIGED
BIG5357   Bismarck       1/350   Trumpeter
BIG33122   P-40E part I       1/32   Trumpeter
BIG33123   P-40E part II       1/32   Trumpeter
BIG49271   Bf 110E       1/48   Dragon
BIG72162   Ju 88A-1       1/72   Revell
 
BRASSIN
632162   Mk.20 Rockeye       1/32 
632163   AGM-45 Shrike       1/32 
634021   Bf 109E LööK       1/32   Eduard
644076   Bf 110C LööK       1/48   Eduard
644077   Bf 110D LööK       1/48   Eduard
648598   GBU-54 Thermally Protected      1/48 
648600   F-6D cockpit       1/48   Eduard
648601   AN/ALE-41 Chaff dispenser      1/48  
648602   Bf 110C/D radio equipment      1/48   Eduard
672247   Z-37A wheels       1/72   Eduard
672251   Beaufort Mk.I wheels       1/72   Airfix

BRASSIN
SIN64868  Spitfire Mk.I Essential       1/48  Eduard
 
LookPLUS 
634022   P-40E LööKplus       1/32   Trumpeter
644078   F-14A w/ early wheels LööKplus     1/48   Tamiya 

OBTISKY 
D48066   Bf 110 stencils       1/48   Eduard
D72026   Mi-24V around the World      1/72   Zvezda
D72027   Mi-24V stencils Czech       1/72   Zvezda
D72028   Mi-24V stencils Russian & English     1/72   Zvezda

prosinec 2020

Seznam novinek 

https://www.eduard.com/cs/novinky-pro-prosinec-2020/


POSTAVENO

1/72

postavil Tomáš Török
Kat. č. 2131

MARKING C

eduard72 INFO Eduard - prosinec 2020



POSTAVENO

Z-37 výrobního čísla 09-03 byl zapsán do rejstříku 7. 4. 1970 pro Okresní zemědělské sdružení Ústí 
nad Orlicí, od 4. 8. 1971 patřil STS Lanškroun, od 8. 11. 1972 byl převeden pod Slov Air Praha.  
Od 19. 2. 1992 byl vlastněn společností Air Special a.s. Dolétán v roce 1995, v roce 2009 byl 
uskladněn v Mariánských Lázních, v roce 2014 byl prodán do muzea v lotyšské Rize.

Stránka produktu 

#672248  Z-37A aerial applicator  (Brassin)

eduard 73INFO Eduard - prosinec 2020

https://www.eduard.com/cs/eduard/z-37a-lept-1-72.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/letadla-a-vrtulniky/z-37a-rozmetadlo-1-72.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Robert Szwarc
Kat. č. 82102

Stránka produktu 

#648517  P-51D gun bays (Brassin)

#648572  P-51D 108gal drop tanks (Brassin)

eduard74 INFO Eduard - prosinec 2020

https://www.eduard.com/cs/letadla-a-vrtulniky/p-51d-mustang-1-48-1-4.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/podle-vyrobce/eduard-stredisko-16-brassiny/p-51d-zbranove-sachty-1-48-1.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/p-51d-108gal-odhazovaci-pridavne-nadrze-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

P-51D-10, 44-14221, Maj. Pierce W. McKennon, 335th FS, 4th FG, 8th AF, Debden, 
Velká Británie, duben 1945
Budoucí stíhací eso 2. světové války s dvanácti sestřely Pierce Winnigham McKennon se narodil 30. 
listopadu 1919 v Clarksvillu v Arkansasu. Přestože díky svému umění hry na klavír obdržel stipendium 
na Arkansaské univerzitě, studium nedokončil a v roce 1941 vstoupil do USAAF s touhou být pilotem. 
Po dvou měsících byl propuštěn kvůli nevolnostem. Svého snu se nechtěl vzdát, proto vstoupil do 
RCAF, kde výcvik dokončil a po přesunu do Evropy byl zařazen do OTU. Zpět k USAAF byl přijat 
22. února 1943 v hodnosti 2nd Lt. a přesunut k 335th FS, vyzbrojené stroji P-47, které byly později 
nahrazeny fenomenálními Mustangy. Byl nejen vynikajícím pilotem, ale díky hře na klavír i oblíbeným 
společníkem. Jeho posledním bojovým letem byl nálet celé jednotky na pražská letiště, při nichž byl 
jeho stroj zasažen do překrytu a úlomky plexiskla jen těsně minuly McKennonovo oko. Po válce zůstal 
u letectva a působil jako instruktor létání. Smrt jej dohnala 18. června 1947 ve stroji AT-6D poblíž San 
Antonia v Texasu, kdy zahynul spolu s pilotním žákem.

#648511  P-51D wheels diamond tread 2 (Brassin)

#648495  P-51D undercarriage legs BRONZEs (Brassin)
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https://www.eduard.com/cs/letadla-a-vrtulniky/1-48/p-51d-kola-s-kosoctvercovym-vzorem-2-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/brassin/letadla/p-51d-podvozkove-nohy-bronz-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Daniel Marek
Kat. č. 11119

eduard76 INFO Eduard - prosinec 2020



POSTAVENO

Fw 190A-8/R2, W. Nr. 682958, Uffz. Paul Lixfeld, 6.(Sturm)/ JG 300, Löbnitz, Německo, prosinec 1944
Stejně jako sesterská JG 301, také JG 300 byla původně určená k nočnímu stíhání spojeneckých bombardérů nalétávající na cíle v okupované Evropě. 
Začátkem roku 1944 se její role změnila na denní stíhání. II. Gruppe, zformovaná v červenci 1943, dostala v létě roku 1944 těžce vyzbrojené  
a pancéřované stroje Fw 190A-8/R2 určenék útokům na spojenecké bombardéry a nadále byla označována jako Sturmgruppe. Jedním z pilotů této 
jednotky se stal teprve osmnáctiletý Uffz. Paul Lixfeld, jehož stroj „žlutá 12“ nesl jméno Muschi. Označením strojů JG 300 v rámci obrany Říše byl červený 
pruh okolo zádě trupu. Lixfeldův Sturmbock nebyl vybaven bočními pancéřovanými skly na odsuvné části překrytu kabiny, přezdívanými Scheuklappe 
(koňské klapky na oči), které byly později u mnoha Sturmbocků snímány kvůli zamrzání vzdušné vlhkosti mezi plexisklem kabiny a samotnými okny,  
což pilotům znesnadňovalo boční výhled z letounu.
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POSTAVENO

postavil Matthias Becker
Kat. č. 11143

Stránka produktu 

Spitfire Mk.I
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https://www.eduard.com/cs/letadla-a-vrtulniky/the-spitfire-story-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

X4832, P/O Osgood Philip Villiers Hanbury, 602. squadrona, 
RAF Westhampnett, West Sussex, srpen/září 1940

#648579 Spitfire Mk.I wheels  (Brassin)

#648580 Spitfire Mk.I exhaust stacks (Brassin)

Spitfire Mk.I
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https://www.eduard.com/cs/eduard/spitfire-mk-i-kola-1-48-1-1.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/brassin/letadla/spitfire-mk-i-vyfuky-1-48-1-1.html?lang=2


POSTAVENO

Bf 108
postavil Luboš Zach
Kat. č. 3404

Stránka produktu 

#32971 Bf 108 Weekend  (fotolept)
#634017 Bf 108 LööK  (Brassin)

#634017 Bf 108 LööK  (Brassin)
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https://www.eduard.com/cs/eduard/plastikove-modely/weekend-edice/letadla/bf-108-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/letadla-a-vrtulniky/bf-108-weekend-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/brassin/letadla/bf-108-l%c3%b6%c3%b6k-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/brassin/letadla/bf-108-l%c3%b6%c3%b6k-1-32.html?lang=2


POSTAVENO

Německo, září 1939
Tento stroj dostal kamufláž tvořenou německými předválečnými barvami RLM 61, RLM 62  
a RLM 63 na horních a RLM 65 na spodních plochách. Nátěr byl zřejmě aplikován přes tovární,  
protože nejsou vidět žádné původní popisky.

#32971 Bf 108 Weekend  (fotolept)

#JX258 Bf 108  (Mask)
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https://www.eduard.com/cs/letadla-a-vrtulniky/bf-108-weekend-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/masky/bf-108-1-32.html?lang=2


POSTAVENO

Bf 109G-14
1/48 postavil Daniel Marek

CAMO C
Kat. č. 82118

Stránka produktu 

eduard82 INFO Eduard - prosinec 2020

https://www.eduard.com/cs/podle-vyrobce/eduard-stredisko-12-modely/bf-109g-14-1-48-1.html?lang=2


POSTAVENO

Bf 109G-14, W. Nr. 464380, Magg. M. Bellagambi, 5a Squadriglia, 2o Gruppo Caccia, Aeronautica Nazionale Repubblicana,  
Osoppo, Itálie, březen 1945 
Po vyhlášení Italské sociální republiky dne 18. září 1943, loutkového státu na území Itálie obsazeném německou brannou mocí a pod vedením 
Benita Mussoliniho, bylo tomuto státu Německem povoleno vytvořit armádu o síle čtyř divizí. Její letecká složka, nesoucí název Aeronautica 
Nazionale Repubblicana se skládala ze dvou stíhacích skupin (Gruppo Caccia), torpédové skupiny (Gruppo Aerosiluranti Buscaglia) a několika 
transportních letek. Obě stíhací skupiny v roce 1945 létaly s Messerschmitty Bf 109G-6/G-10/G-14. Velitelem 5a squadriglie, nesoucí název 
Diavoli Rossi, byl v té době Maggiore Mario Bellagambi, stíhací eso se čtrnácti sestřely na kontě. Po válce, v roce 1949, byl opět přijat do řad 
italského letectva, kde před odchodem do výslužby dosáhl hodnosti Generale di brigata aerea. Zemřel ve Florencii 25. července 2001.
Bellagambiho stodevítka je kamuflována barvami RLM 74/75/76, boky trupu jsou pravděpodobně ztmaveny italskou barvou Verde Oliva Scuro 
2. Stejnou barvou je nastříkána i skvrna pod emblémem 5. squadriglie, červeným čertem. Kormidlo, dodané jedním ze subdodavatelů, nese 
kamufláž barvami RLM 81 a 82. Je možné, že spodní motorový kryt byl žlutý či přestříkán barvou RLM 76. Žluté lemování trupového označení 
strojů ANR na trupu je oproti znakům na jiných strojích buď otočené, nebo má žluté trojúhelníčky okolo celé vlajky. 
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POSTAVENO

postavil Robert Szwarc
CAMO C
Kat. č. 82103

Stránka produktu 

#648517  P-51D gun bays (Brassin)
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https://www.eduard.com/cs/eduard/plastikove-modely/profipack/f-6d-k-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/podle-vyrobce/eduard-stredisko-16-brassiny/p-51d-zbranove-sachty-1-48-1.html?lang=2


POSTAVENO

F-6D-15, 44-15417, Lt. Edwin H. Pearle, 2nd FS, 2nd ACG, Cox´s Bazar, Indie, jaro 1945
2nd Air Commando Group, vyzbrojené stroji P-51, C-47 a L-5 se ze Spojených států přesunulo do Indie 
během podzimu 1944 a jejich hlavní činností byla letecká podpora pozemních jednotek operujících na 
území Číny a Barmy, včetně dodávek výzbroje, výstroje a jednotek. Součástí této skupiny byly rovněž 
dvě stíhací perutě - 1st FS a 2nd FS. Každá peruť měla ve výzbroji 22 stíhacích P-51D a 3 průzkumné 
F-6. Obě stíhací perutě 2nd ACG se zabývaly zejména podporou pozemních jednotek, ale na jaře 1945 
piloti obou perutí zorganizovali i několik extrémně dlouhých výpadů proti japonským leteckým základ-
nám, při kterých si připsaly celkem 60 letadel protivníka zničených a 40 zničených pravděpodobně, 
nebo poškozených. Lt. Pearle přispěl k tomuto skóre jedním poškozeným bombardérem.
Rozpoznávacím znakem 2nd FS byl kužel se špičkou v barvě kovu a černou základnou. Stejně jako 
několik dalších strojů nesla Rebel Gal na přídi emblém jednotky v podobě orla nesoucího v drápech 
samopal. Trup i křídlo nesly rozpoznávací marking 2nd ACG v podobě blesků.
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POSTAVENO

1/72

postavil Ugur Kenel
Kat. č. 2131
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POSTAVENO

Z-37A výrobního čísla 25-14 byl zapsán do rejstříku 25. listopadu 1983 pro Slov-Air závod 02 Praha, 
od 29. ledna 1993 Air Speciál a.s., 1994 Mariánské Lázně, 1997 Air Special Liberec. Po roce 2000 
proběhla generální oprava. V roce 2016 jej zakoupila firma AgroAir Chrudim. Stroj je zajímavý  
tygrovaným krytem motoru a tygřími stopami na zádi. 

Stránka produktu 

Nová dodávka, postavená a dodaná k jednotce  
    7.PG právě dnes . Budeme jí říkat Meyer. 
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https://www.eduard.com/cs/eduard/plastikove-modely/limitovana-edice/letadla/1-72/servus-chlapci-1-72.html?lang=2


BIG33124  PT-17 / N2S-3  1/32  ICM
BIG49272  SBD-2  1/48  Academy
BIG49273  Su-27S  1/48  Kitty Hawk
BIG49274  Su-27UB  1/48  Kitty Hawk
BIG49275  Beaufighter Mk.IF  1/48  Revell

632164  AGM-88 HARM  1/32 
644079  Beaufighter Mk.IF LööK  1/48  Revell
644080  Spitfire Mk.II LööK  1/48  Eduard
644081  Bf 110G-4 LööK  1/48  Eduard
648582  Spitfire Mk.I engine  1/48  Eduard
648584  Lysander Twin Browning machine gun  1/48  Eduard
648603  Bf 110G wheels  1/48  Eduard
648606  Bf 110G-4 exhaust stacks  1/48  Eduard
648607  Bf 110C/D/E exhaust stacks  1/48  Eduard
648610  Spitfire Mk.IIa gun bays  1/48  Eduard
672249  Spitfire Mk.Vc wheels  1/72  Airfix
672250  Spitfire Mk.Vc exhaust stacks  1/72  Airfix

644083  P-38H LööKplus  1/48  Tamiya
644084  F-14A w/ late wheels LööKplus  1/48  Tamiya

BIG ED (leden) 

BRASSIN  (leden)

LöökPlus  (leden)

BIG33124BIG49273

BIG49275

ON APPROACH LEDEN 2021
BRASSIN

644079  Beaufighter Mk.IF LööK  1/48  Revell
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644080  Spitfire Mk.II LööK  1/48  Eduard

BIG33124  PT-17 / N2S-3  1/32  ICM
BIG49272  SBD-2  1/48  Academy
BIG49273  Su-27S  1/48  Kitty Hawk
BIG49274  Su-27UB  1/48  Kitty Hawk
BIG49275  Beaufighter Mk.IF  1/48  Revell

644081  Bf 110G-4 LööK  1/48  Eduard

BRASSIN

LEDEN 2021ON APPROACH
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632164  AGM-88 HARM  1/32

BRASSIN

ON APPROACH

648582  Spitfire Mk.I engine  1/48  Eduard

LEDEN 2021
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648584  Lysander Twin Browning machine gun  1/48  Eduard

648603  Bf 110G wheels  1/48  Eduard

BRASSIN

ON APPROACH LEDEN 2021
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648606  Bf 110G-4 exhaust stacks  1/48  Eduard

BRASSIN

ON APPROACH

648607  Bf 110C/D/E exhaust stacks  1/48  Eduard

LEDEN 2021
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672249  Spitfire Mk.Vc wheels  1/72  Airfix

BRASSIN

648610  Spitfire Mk.IIa gun bays  1/48  Eduard

ON APPROACH LEDEN 2021
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BRASSIN

ON APPROACH

672250  Spitfire Mk.Vc exhaust stacks  1/72  Airfix

LEDEN 2021



BRASSIN

644083  P-38H LööKplus  1/48  Tamiya

Soubor 4 sad pro P-38H v měřítku 1/48 pro stavebnici Tamiya.

- sada LöoK (barvená Brassin palubní deska + Steelbelts),
- TFace maska pro barvení,
- kola podvozku,
- hlavně zbraní.

ON APPROACH LEDEN 2021
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644084  F-14A w/ late wheels LööKplus  1/48  Tamiya

Soubor 3 sad pro F-14A v měřítku 1/48 pro stavebnici Tamiya.

- sada LöoK (barvená Brassin palubní deska + Steelbelts),
- TFace maska pro barvení,
- kola podvozku.

BRASSIN

ON APPROACH LEDEN 2021
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FOTOLEPTY
32458   F-100F exterior   1/32   Trumpeter
32459   F-100F slats   1/32   Trumpeter
32460   F-100F air brake   1/32   Trumpeter
32461   F-100F undercarriage   1/32   Trumpeter
32980   F-100F interior   1/32   Trumpeter
36457   Jagdpanzer Marder I   1/35   Tamiya
481040   Tornado ASSTA 3.1 exterior   1/48   Revell
491137   Tornado ASSTA 3.1 interior   1/48   Revell
491138   Tornado ASSTA 3.1 undercarriage   1/48   Revell
491139   TF-104G   1/48   Kinetic
72713   C-130H exterior   1/72   Zvezda
73728   Spitfire Mk.Vc   1/72   Airfix
73729   C-130H interior   1/72   Zvezda
73730   C-130H cargo seatbelts   1/72   Zvezda
73731   C-130H cargo interior   1/72   Zvezda
73732   C-130H cargo floor   1/72   Zvezda

ZOOMY
33272   F-100F   1/32   Trumpeter
33273   F-100F seatbelts STEEL   1/32   Trumpeter
FE1137   Tornado ASSTA 3.1   1/48   Revell
FE1138   Tornado ASSTA 3.1 seatbelts STEEL   1/48   Revell
FE1139   TF-104G   1/48   Kinetic
FE1140   TF-104G seatbelts STEEL   1/48   Kinetic
FE1141   P-51D-5 Weekend   1/48   Eduard
FE1142   Bf 109G-6/AS Weekend   1/48   Eduard
SS728   Spitfire Mk.Vc   1/72   Airfix
SS729   C-130H   1/72   Zvezda

MASKY
JX267   F-100F   1/32   Trumpeter
JX268   F-100F TFace   1/48   Trumpeter
EX738   TF-104G   1/48   Kinetic
EX739   TF-104G TFace   1/48   Kinetic
EX740   P-51D Weekend   1/48   Eduard
EX741   Tornado ASSTA 3.1   1/48   Revell
EX742   Tornado ASSTA 3.1 TFace   1/48   Revell
CX589  Spitfire Mk.Vc   1/72   Airfix
CX590  C-130H   1/72   Zvezda
CX591  EF-111A   1/72   Revell

OBTISKY
D32006   Die roten Flieger   1/32   Meng
D48067   Spitfire Mk.II stencils   1/48   Eduard
D48068   P-39 stencils   1/48   Eduard
D48069   P-47D stencils   1/48   Eduard
D72029   Z-37 stencils, code letters & labels   1/72   Eduard

FOTOLEPTY, MASKY a OBTISKY
LEDEN 2021
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STAVEBNICE

Bf 110G-4

ON APPROACH

Kat. č. 8208 1/48

LEDEN 2021

Lt. Heinz-Wolfgang Schnaufer, II./NJG 1, Saint-Trond,  
Belgie, duben / květen 1943

WNr. 740039, Oblt. Leopold Fellerer, II./NJG 5,  
Parchim, Německo, leden 1944

Maj. Helmut Lent, velitel Stab NJG 3,  
Stade, Německo, září 1944

Hptm. Walter Borchers, III./NJG 5,  
Neuruppin, Německo, leden 1944

WNr. 5547, Ofw. Helmut Treynogga, 6./NJG 6,  
Echterdingen, Německo, březen 1944
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STAVEBNICE
ON APPROACH

Fokker Fokker!
Kat. č. 21331/72  DUAL COMBO

LEDEN 2021

Maj. Helmut Lent, velitel Stab NJG 3,  
Stade, Německo, září 1944

Hptm. Walter Borchers, III./NJG 5,  
Neuruppin, Německo, leden 1944
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STAVEBNICE

Bf 109G-6/AS

ON APPROACH LEDEN 2021

Kat. č. 84169
1/48

NEDO
KONČ

ENO
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STAVEBNICE

P-51D-5

ON APPROACH

1/48

LEDEN 2021

44-13761, Capt. Jack M. Ilfrey, 79th FS, 20th FG,  
8th AF, USAAF Station 367 Kings Cliffe,  
Northamptonshire, Velká Británie, podzim 1944

44-13317, Capt. Donald R. Emerson, 336th FS,  
4th FG, 8th AF, USAAF Station 356 Debden,  
Essex, Velká Británie, září 1944

44-13597, Lt. William E. Fowler, 487th FS, 352nd FG,  
8th AF, USAAF Station 141 Bodney, Norfolk,  
Velká Británie, září 1944

44-13316, Leonard K. Carson, 362nd FS,  
357th FG, 8th AF,USAAF Station 373 Leiston,  
Suffolk, Velká Británie, červen 1944

Kat. č. 84172
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STAVEBNICE

ON APPROACH

P-47D Razorback
Kat. č. 4469 1/144

LEDEN 2021
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BUĎME DIGITÁLNĚJŠÍ!
Za posledních pět, šest let jsem s bídou na-
psal tak tři nebo čtyři články, které vyšly 
v Česku nebo zahraničí. Pracoval jsem ve 
stavebním sektoru a hodně cestoval. Vol-
ného času bylo stále méně. A tak jsem se 
spoléhal na svou obsáhlou knihovnu nebo 
přátele doma i v zahraničí. Z online zdrojů 
jsem samozřejmě využil americký digitál-
ní archiv Fold3.com, u nějž jsem po řadu 
let platícím klientem. V případě informací  
o amerických ozbrojených silách je to ne-
ocenitelný zdroj, a nejen o nich. Potřebo-
val jsem do něj důkladně nahlédnout před 
dvěma lety, když jsem během vánoční 
dovolené dokončoval pro francouzský ča-
sopis ACES update mého staršího textu  
o japonském stíhači Saburó Sakaiovi. Vel-
kým překvapením při tom pro mne byly 
deníky japonských bojových jednotek do-
stupné na webu Japan Center for Asian 
Historical Records (JACAR). Deníky, které 
jsem prošel (pár let jsem se tento jazyk 
učil), katapultovaly kvalitu článku o něko-
lik pater výš a pomohly zbořit několik mýtů 
o tomto letci.

To jsem však stále netušil, co mne čeká, 
když jsem se letos v lednu pustil do dvou 
článků pro časopis REVI – první byl ze zá-
padní fronty z období první světové války 
(Albatros D.III z Jasta 20 ukořistěný Holan-
ďany) a druhý popisoval podobnou story, 
šlo však o sovětský Curtiss P-40 ukořistě-
ný Finy v roce 1943. Množství a snadnost 
přístupu k informacím online mně vyrazila 
dech. Nizozemské, finské, švédské, němec-
ké, české, polské, estonské a hlavně ruské 
archivy obsahují neuvěřitelné množství 
dokumentů, v jejichž obsahu lze vyhledá-
vat dle klíčových slov. 

Z toho byli mí bývalí ruští kolegové po-
někud vyvedeni z míry! V Rusku je něco di-
gitalizováno? Zdarma? Nechtěli tomu věřit. 
Upřímně, archivy v EU jsou v tomto směru 
za Ruskem a USA ještě poněkud pozadu. 

Samostatným tématem jsou archiválie 
z období první světové války. Řada z nich, 
hlavně ty, které obsahují osobní údaje, 
jsou dostupné teprve dnes, po sto letech. 
Množství zveřejněných archivních doku-
mentů z tohoto období, fotografie nevyjí-
maje, tedy výrazně přibývá.

Nedávno se například díky digitaliza-
ci podařilo identifikovat zdravotní sestru, 
která se starala o Manfreda svobodné-
ho pána von Richthofen po jeho zranění  
v červenci 1917. V příštím roce se můžete 
těšit na články autorů našeho týmu, které 
budou více využívat online databáze, ale  
i starou dobrou pomoc leteckých badatelů 
a publicistů, která je nenahraditelná. 

Svět, alespoň ten historicko-badatelský, 
je mnohem víc digitalizovaný, než jsem si 
před rokem myslel. A to je téma, které 
jsem chtěl v tomto zamyšlení zmínit. To, 
že nás virová pandemie donutila zastavit 
se, je šance k zamyšlení nad mnoha tématy 
života a podnikání. Například, jak využívá-
me informační možnosti, které již kolem 
nás jsou.

Nemyslím tím sednout si k obrazovce  
a zadat klíčová slova do vyhledávače.  
I to se musí umět. S archivy jsem se musel 
ale víc snažit, najít je, zaregistrovat se do 
správných databází, pochopit jejich struk-
turu a nedostatky a trochu si s nimi pohrát. 
Najít kvalitní data stojí úsilí. Ale zvyšuje 
to kvalitu a efektivitu. Eliminuje to také 

„objevování Ameriky“ a zaplňuje bílá místa. 
Jsem přesvědčen, že to platí pro všechny 
obory. Až vyjdeme z našich karantén, buď-
me digitálnější!

 
Jan Bobek
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