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ÚVODNÍK
Vážení přátelé,

vítám vás u dnešního vydání Infa. Půjdu rovnou ke
stavebnicím, protože stavebnice jsou tím hlavním,
co v této době řešíme. Ostatně i vás obvykle nejvíc
zajímá dění kolem nich. Klíčovou otázkou dnešních
dnů je co nejrychlejší doplnění sortimentu, silně
zdevastovaného prosincovým požárem. Pomáhají
nám kolegové ze Special Hobby, kde se kupříkladu právě teď lisují některé rámečky na Mustanga
a v březnu se bude lisovat téměř celý Tempest, ale
ta hlavní porce práce je na nás. V minulém týdnu
se nám podařilo zapojit i jednu místní, mosteckou
firmu, která v bývalém areálu dolu Ležáky vyrábí
železniční vagóny. Ty skutečné, ne modely, ale lisování zvládá evidentně také na velmi profesionální
úrovni, takže už lisuje výzbroj na dvaasedmdesátinové MiGy-21. Doplňování sortimentu máme zatím
úzce navázané na produkci novinek. Určitě jste si
všimli doplnění Airacober, Čmeláka a různých verzí
Fw 190A ve druhé polovině února. To právě úzce
souvisí s březnovými novinkami. Typickým příkladem je právě Fw 190A. Na různé verze tohoto stroje
máme v novém provedení zatím 17 forem, jejichž
kombinací vznikají různé krabičkové verze. Právě
teď je aktuální Fw 190A-5 se čtyřkanónovým křídlem, který dnes vychází jako novinka pod názvem
Fw 190A-5 Schwer. Toho máme pochopitelně nalisovaného, zároveň s ním se svezl ještě Fw 190F-8,
což je květnová novinka v řadě ProfiPack, a také
Fw 190A-8/R2, který bude pro změnu novinkou
řady Weekend v červenci. To umožnilo doplnění
a navrácení do nabídky ProfiPacku Fw 190A-8/R2
i klasické A-8 v řadách ProfiPack i Weekend, a také
starších ProfiPacků A-3 a A-5, což je pro změnu A-5
s dvoukanónovým křídlem a A-3 se čtyřkanónovým
křídlem. Radši bych toho měl nechat, že? Pokud
vám k toho jde hlava kolem, tak právě zažíváte podobné pocity, jaké míváme při přípravě lisovacího
programu my. A to Focke-Wulf není zdaleka jediný.
Stejná švanda, možná ještě o kus náročnější, je řada
Bf 109, u níž máme bez Emilů aktivních forem 20
a letos a napřesrok jich ještě nejméně 10 přibude.
To bude souviset s dokončením Avií S-199 a CS-199,
tří verzí dvoumístných Bf 109G-12 a Bf 109K-4. A takový MiG-21 nebo Spitfire také nejsou žádná ořezávátka, bez ohledu na měřítko! Kdybyste tedy někdy
měli pocit, že jsou informace o naší nabídce poněkud monotónní a děláme pořád jen Messerschmitty
a Focke-Wulfy, tak máte pravdu. Zrovna teď to tak
vlastně je a nějakou dobu to tak ještě zůstane, jen
za pár týdnů budeme dělat samé Spitfiry a MiGy
a pak zase Hellcaty a Tempesty.

s nimi spojeni vesměs zajímaví piloti zvučných jmen.
Za zmínku stojí také boxart této stavebnice, vycházející ze skutečné události. Její průběh zdokumentoval
Honza Bobek ve svém článku Souboj u Lavansaari,
který je jedním ze tří dnešních článků. Najdete
v něm mimo jiné i vysvětlení toho, proč jsou soupeřem Focke-Wulfům sovětské Čajky.
V řadě Limited Edition se téměř po roce vracíme
k legendárnímu Ernstu Udetovi stavebnicí Du doch
nicht!! v měřítku 1/72. Skladba dvaasedmdesátiny
z velké části odpovídá loňské čtvrtce, rozdíly jsou
malé. Ve dvaasedmdesátině kupříkladu není figurka pilota, ale je tu navíc možnost postavit si Fokkera
D.VIIF, což byl v podstatě poslední Udetův válečný
stroj. Fokker D.VII je lisován z nových forem, ranou
verzi Fokkera D.VII (OAW) jsme dokonce konstruovali přímo s výhledem na vydání této položky. Zbylé
dvě stavebnice z tria Udetových stíhaček, Fokker
Dr.I a Albatros D.V, jsou staršími kousky, vzniklými na
přelomu tisíciletí. Ale stále jsou to hezké stavebnice,
po zásluze držící status našich prodejně nejúspěšnějších dvaasedmdesátin vůbec.
Z-37A Čmelák tento status neohrozí, na prodej
v řádu desítek tisíc výlisků patrně nikdy nedosáhne.
Zatím jich má na kontě 8,5 tisíce, což ovšem není za
tak krátkou dobu od vydání špatné, i s přihlédnutím
k faktu, že jde o civilní a navíc spíše lokálně rozšířené letadlo. Dnes se dostává také do řady Weekend
a spolu s další eduardí klasikou, P-39Q Airacobrou
v 1/48, je tak třetí várkou Weekendů druhé generace v nově řešených krabicích. Na titulcích jsou, stejně jako u Focke-Wulfa, reálné situace, i když v obou
případech jde ve srovnání s Fw 190 o idylky. Čmelák
je zachycen při startu z letiště v Plasích, Airacobra
při průletu nad základnou na atolu Canton. V obou
případech jsou ve výběru zbarvení čtyři letouny,
u Airacobry je to kupříkladu kromě titulního neobvykle kamuflovaného Patriota z Cantonu také slavný
Snooks neméně slavného kapitána Shoma.
Novinkou v provedení krabic je lesklá úprava povrchu. Ta by měla, spolu s dříve zavedeným kvalitním
papírem, přispět k lepší a výraznější reprodukci
titulních obrázků.
S březnovými novinkami jde také konečně do prodeje limitka limitky Desert Babes s plakáty. Omlouvám se všem za zpoždění i za zmatek, k němuž došlo při spuštění únorových novinek. A omlouvám
se také za malý počet kusů této stavebnice, který
máme k dispozici. Je jich nakonec necelých 150.

S tím bohužel nemůžeme mnoho udělat. Upřímně
řečeno jsme rádi, že alespoň toto množství uniklo
prosincové katastrofě.

Airacobra

Častou kladenou otázkou je, zda není čas na vydání
nové Airacobry, v moderním současném eduardím
stylu. Tedy, ne že by to nebylo pěkné. Ona tahle
Airacobra už má opravdu své nalétáno, formy už
více než dvojnásobně překročily svoji teoretickou životnost. Modelu jsou také vytýkány nějaké tvarové
nedostatky, ale jak se zdá, nejsou nijak zásadní. Zdeněk Sekyrka a Jindra Balon, kteří předlohu na přelomu tisíciletí udělali, odvedli dobrou práci. Stejně tak
i Jirka Menzl, který pro ni vyrobil základy galvanických forem a byl také autorem definice té teoretické
životnosti, kterou stanovil na 60 000 výlisků. Jak říkám, odvedl dobrou práci, ty formy zvládly nalisovat
dvojnásobek. Jen kabinka se dělala znovu, pokud si
dobře pamatuji. Co se nové stavebnice týče, ano,
jednou ji určitě uděláme v našem současném standardu. Zatím ale máme jinou práci. Můžete namítnout, že Fw 190A jsme také udělali znovu a nebyla
to tak stará stavebnice. To ano, jenomže u Fw 190A
jsme jednak měli počítačová data, od kterých jsme
se mohli odpíchnout, a nemuseli jsme dělat konstrukci od nuly, jako tomu bude jednou u Airacobry,
a jednak formy už byly poničené, protože Fw 190A
toho nalítal ještě víc než Airacobra. Takže tam nebylo zbytí, buď jsme mohli s Focke-Wulfy skončit, nebo
je předělat. Můj osobní plán s novou Airacobrou je
ten, že ji uděláme, až budeme mít hotové všechny
ostatní americké druhoválečné stíhačky. Už nám
chybí jen P-51A, B a C, P-36 a P-40 všech verzí, stejně tak i P-47 a P-38 a skoro všichni námořníci. No ale
nezoufejte. Kdo si počká, ten se dočká!

Březnové novinky - stavebnice

Oproti doplňování skladových položek je přehled
novinek celkem jednoduché a nenáročné téma.
V řadě ProfiPack uvádíme na trh již zmíněného
čtyřkanónového Fw 190A-5, jehož vám jako obvykle s ostatními novinkami důkladně představujeme
dále v dnešním čísle Infa. Fw 190 je osvědčenou
značkou, nová řada stavebnic tohoto typu si získala
mezi modeláři dobré jméno a já mohu kteréhokoli
z dosud vydaných Focke-Wulfů s čistým svědomím
každému doporučit. Svým způsobem jsou tyto
stavebnice definicí naší konstrukční filozofie a celkové koncepce našich stavebnic a nový Fw 190A-5
také dobře ukazuje současnou koncepci řady ProfiPack. Ta se mimo jiné vyznačuje pěti a více nabízenými schématy zbarvení, což není v současnosti
mezi výrobci stavebnic běžný počet. V případě
Fw 190A-5 je schémat zbarvení ve výběru šest, jsou
4 eduard
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BFC vstupní stavebnice

Druhou často kladenou kardinální otázkou je, kdy
budou k mání nějaké nové vstupní stavebnice do
BFC klubu. V tomto případě to nebude tak na dlouho jako s Airacobrou, ale ani zde není situace jednoduchá. Jak pravidelní čtenáři našeho časopisu vědí,
chystali jsme na první pololetí tohoto roku tři nové
položky. Shermana v 1/35, Tempesta Mk.V v 1/48
a MiGa-21MF 1/72. Bohužel, jak můžete očekávat,
do žádné z nich aktuálně nemáme výlisky. Navíc, jak
to tak vypadá, Shermana už nikdy nedokončíme.
Výlisky, které jsme měli schované, pocházely od
japonské firmy Tasca/Asuka, s níž momentálně nemáme kontakt. Pravděpodobnost, že bychom tyto
výlisky sehnali, považuji za velmi malou. Pokud jde
o Tempesta a MiGa-21, tam je šance, že bychom
oba tyto typy mohli do vstupních stavebnic překlopit někdy v průběhu léta. A to je v podstatě odpověď na tuto zapeklitou otázku.

Mustang a Space

Ještě jeden typ se shodou okolností vrací do prodeje v těchto dnech. Je to P-51D-5 Mustang v edici
Weekend a také v edici ProfiPack. Doplnění výlisků
na Mustangy se bohužel protáhlo více, než jsme
původně čekali, dokonce se v mezidobí doprodal
i poslední dosud dostupný Mustang, fotoprůzkumný F-6D, a tak se Mustangy postupně vrací do prodeje až nyní. Mám pocit, že to je svým způsobem
zvrat v obnově sortimentu, ale zda to je jen pocit,
nebo realita, se ukáže až v následujících týdnech.
Spolu s obnovením prodeje Mustangů verze D-5
spouštíme i v lednu odloženou akci Space, v jejímž
rámci budeme ke všem D-5 řady Weekend i ProfiPack přidávat jako vzorek zdarma sadu Space. Smyslem této akce je dostat vzorky těchto sad přímo
k modelářům a ukázat jim, že se nemusí bát, že si
místo plnohodnotného doplňku pořídí změť jakýchsi rastrovaných fleků. Kvalita potisku na našich leptech a nyní i sadách Space je stálicí různých internetových debat. Jednak se probírá rastr, jednak kvalita
tisku detailů. V diskusích se to tak nějak podává, že
obojí je strašné. Podle některých diskutérů Eduard
na nějaké zlepšování kašle a jako výrobce doplňků
je naprostý nýmand. Dokonce jsem se dočetl, že
je paradoxní, že se firma zaměřená na doplňky dostala na špičku ve výrobě stavebnic, ale s doplňky
zaostává. To je bezesporu zajímavá myšlenka, která
se obtížně vyvrací, stejně jako se skutečný stav obtížně fotograficky dokumentuje. Pokud samozřejmě
nechcete ty fotografie upravovat. To je důvod, proč
organizujeme akce typu té současné s Mustangem.
Smyslem akce je, aby si modeláři tyto sady mohli
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osobně prohlédnout a udělat si obrázek o jejich
skutečném provedení. Budeme s tím nějakou dobu
pokračovat, minimálně do doby, než opět začnou
modelářské výstavy a jiné akce, kde budeme moci
skutečnou podobu našich sad modelářům prezentovat naživo.

Doplňkové sady: fotolepty, masky, obtisky

Pojďme se na ty zaostávající doplňky podívat. Skladba sad fotoleptů a masek je tentokrát poměrně rozsáhlá. V měřítku 1/32 najdete především sady pro
A-26C Invader od Hobby Bossu, těch je celkem osm,
doplňuje je jedna sada pro podvozek Tornada GR.4
od Italeri. V 1/48 je nabídka mnohem pestřejší,
se sadami pro Su-57 (Zvezda), Su-27UB (GWH), Ju
88C-6 (ICM), Su-30SM od Kitty Hawku, F-16I SUFA
od Kineticu a v sestavě sad Zoom najdete ještě sadu
P-39Q speciálně konstruovanou pro novou stavebnici řady Weekend. Ve dvaasedmdesátině nabízíme
sady pro F-4EJ Phantom II od Fine Molds, Bf 109E-4
od Special Hobby a Z-37A Čmelák od Eduardu. To
jsou všechno pěkné moderní stavebnice a fotolepty
na ně s nimi ve skutečnosti drží krok. Doporučuji se
podívat jak na grafiku přístrojů, tak na onen stále
diskutovaný rastr. Pracujeme na obojím velmi intenzivně a já osobně si myslím, že pokud někdo tvrdí,
že nic není lepší než starý tamponový tisk, tak patrně naše lepty už delší dobu neviděl. Rastr sice na
potisku je, on tam z principu být musí, ale je velmi
jemný. Grafika je již delší dobu v takovém rozlišení,
že ji lze s tamponovým tiskem směle srovnávat.
Na březen jsme připravili také dvě položky v technikářském měřítku 1/35, jednu pro Pz.IV Ausf.F
od Tamiyi a jednu pro ZSU-23-4M Shilka od Zvezdy. Nakonec je tu ještě jedna lodní sada v měřítku
1/350 pro HMS York od Trumpeteru. K ní přibude
v dubnu ještě sada zábradlí. V nabídce leptů najdete ještě šest nových sad Big Edů. A jsou tu také nové
obtisky, sada markingů na Čmeláka v 1/72 a popisky
pro Do 17Z (ICM/Eduard) v 1/48 a Bf 109E v 1/72.
Ta je především na model Special Hobby, ale pasuje
i na Tamiyu a Airfixe. Myslím, že bychom ji všichni
rádi použili na Special Hobby a v květnu i na Eduard,
tak nezbývá než doufat, že výlisky pro tyto modely
dorazí včas.

Brassin, Löök a Space

Dominantou nabídky sad Brassin je motor Merlin
XII pro Spitfira Mk.II v 1/48. To je moc pěkná věc,
ostatně zkušenost s Merlinem v našem provedení
už mnozí z vás máte. V 1/48 jsou i dvě malé sady
kol a výfuků pro Il-2 od Zvezdy. Ve dvaasedmdesátině doporučuji podtrupové rozmetadlo pro Čmeláka typu M72. To bylo používáno především v NDR

a je to stejný typ, který je ve stavebnici v plastu, ale to Brassinové je samozřejmě hezčí. V řadě
Löök najdete čtvrtkové sady pro Il-2 od Zvezdy
a pro MiG-21PF od Eduardu. Tato sada má tyrkysovou palubní desku, kdybyste se na to chtěli ptát.
K nim ještě náleží dvě sady LööKplus na MiG-21MF
ve dvou různých provedeních kokpitu. Zbytek
Brassinů jsou jako obvykle různé bomby a rakety
ve všech měřítcích a jeden kulomet ve dvaatřicetině, MG 15. Sad řady Space je šest, většina v 1/48.
Z nich jsou tři pro různé verze P-38 Lightning od
Tamiyi, jedna je pro P-39Q Airacobra (hádejte od
koho) a jedna je opět pro Il-2 od Zvezdy. Poslední,
šestá sada, je určena pro Tornado GR.4 od Italeri.
A pak je tu ještě jedna sada BigSin, P-51D ADVANCED.

Nejen historické články

Kromě již zmíněného článku Honzy Bobka o souboji Fw 190A-5 s I-153 nad Lavansaari najdete uvnitř
dnešního čísla Infa ještě dva další články. Jeden je
ve slovenštině, jeho autor Miro Barič v něm popisuje osudy jediného dnes v muzeu dostupného Do
17Z a jeho osádky, jeho bojovou kariéru, sestřelení
a posléze objevení jeho vraku, vyzdvižení z moře
a konzervaci pozůstatků stroje. Poslední článek
není historický, je veskrze současný, byť jednoho
z jeho aktérů by bylo asi možno za historický artefakt označit. Ne, rozhodně nemám na mysli autora!
Marek Mincbergr je mladý chlap, známý modelář
a sportovní letec a podělí se s vámi o své zážitky
z létání s Trenérem vybaveným lyžovým podvozkem. Přestože letos byla zase jednou pořádná zima,
na lyže jsme ze známých důvodů nesměli. Marek si
tedy alespoň zalyžoval s letadlem. To zakázáno nebylo a je to dobře!
Buď kit!
Vladimír Šulc
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JAK NA TO

Proč leptanou klapku a jak na ni?
Pokud se rozhodneme ztvárnit na svém modelu vysunuté vztlakové klapky, asi
nejlepší volbou je jejich leptaná varianta, a to hned z několika důvodů. Materiál,
ze kterého jsou leptané klapky vyrobeny, se svou tloušťkou blíží skutečnosti asi
nejvíce a dovoluje nám klapku zkonstruovat, vyrobit a sestavit velmi podobně jako
je tomu u konstrukce klapky skutečné.
Když už je řeč o konstrukci, snažíme se v současné době zkonstruovat a vyrobit
tzv. „uživatelsky přívětivý výrobek“. Co tato fráze v tomto případě znamená? Především to, že se konstruktér snaží klapku zkonstruovat tak, aby bylo její sestavení
snadné a vyloučila se možnost vzniku chyb či nepřesností během jejího lepení. Jde
o to, že například jednotlivá žebra se již nelepí na základnu klapky jedno po druhém
jako dříve, kdy bylo opravdu pracné dodržet správnou geometrii. Nyní jsou malými
„můstky“ spojeny se základnou a pouze jejich pootočením, překlopením do správné
polohy a zakápnutím malým množstvím lepidla máme výsledek jistý i bez velkého
úsilí a náročnosti na přesnost.
U klapek platí pravidlo, že čím méně dílů, tím snazší sestavitelnost. Ideální případ
nastane, pokud jsou pevná i pohyblivá část klapky včetně žeber z jednoho dílu.
Získáme tak zároveň pevné uchycení pohyblivé části klapky k modelu a nehrozí
její pozdější odlomení z hotového modelu během manipulace a transportu. Toto
ovšem nelze splnit pokaždé, konstrukce skutečných klapek některých letadel to
někdy kvůli své složitosti nedovolí a konstruktér fotoleptu musí zvolit kompromis,
tedy najít vhodnou rovnováhu mezi snadnou sestavitelností klapky a co největší
podobností jejímu vzoru.
Jak již bylo řečeno, díky promyšlené konstrukci není nutné se zástavby klapek do
modelu obávat. Asi nejpracnější a méně záživnou fází stavby je odříznutí a vybroušení prostoru v křídle, kam budeme pevnou část leptané klapky vsazovat. Zde je
nutné ztenčit plast na minimální tloušťku, aby odtoková hrana klapky v křídle, kde
se nám sčítá tloušťka plastu a leptu, nepůsobila tlustě a nemodelově. Při této činnosti je dobré správnou a hlavně rovnoměrnou tloušťku plastu v průběhu broušení
a zaškrabávání kontrolovat prosvícením proti lampě. Pak již stačí klapku dle přiloženého návodu pouze poskládat, přebytečné vteřinové lepidlo omýt debondérem
a máme téměř hotovo.
Klapku vsadíme na správné místo, zalepíme a případné spáry mezi plastem a kovem „zatmelíme“ opět vteřinovým lepidlem, které následně umyjeme debondérem.
Dle návodu dolepíme potřebná ovládací táhla a tyče, pokud je konkrétní verze klapky obsahovala, a můžeme celek v křídle nastříkat stříkacím tmelem, který nám
povrch sjednotí a zajistí dobrou přilnavost barvy ke kovovému povrchu. Závěrečná
patina a případné vystínování náš model přiblíží opět o krok blíže realitě a vynaloženého úsilí jistě nebudeme litovat. Stačí nám pouze přesná a pečlivá práce a trocha trpělivosti a z modelu se díky dalšímu detailu v podobě otevřených vztlakových
klapek pomalu stává šperk.
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Jak jsem se učil
lyžovat s Trenérem

foto Miroslav Černý

Začátkem zimy provoz na aeroklubových letištích zvolna utichá. Teploty
okolo nuly, často vlhko a vlezlo, dny krátké. Motoráři většinou mají možnost
si v kokpitu zatopit, a tak ještě létají. Ale plachtařům se už nechce trávit
hodiny na ploše zatímco kolegové létají své okruhy, nebo hledat v promrzlém větroni zbytky termiky. Tím pádem není moc práce ani pro jejich vlečné
stroje, povětšinou Trenéry.

nastala. Po čtyřech letech! Přišla zpráva, že
se přezouvá KNX, “dvacettrojka” a “ácéčko”
a kdo si chce obnovit nebo získat neoficiální
kvalifikaci SKI, ať se hlásí. Před čtyřmi roky
jsem Trenéra ještě nelétal, takže letos do
toho jdu poprvé.
Není létání, jako létání...
Celá legrace začíná, jak je popsáno výše.
Tedy čekáním, až na mě přijde řada. Nejsem
jediný zájemce o přeškolení a půjdu nahoru až jako poslední. Nevadí, mám možnost
okoukat co a jak a hlavně probrat s instruktorem, jak se vlastně na Trenéru „lyžuje“.
Samozřejmě mám něco načteno, ale rozbor
ve dvou je prostě lepší. V podstatě je několik
možností, jak okruhy na lyžích létat. V pod-

statě platí, že co letiště a podmínky, to jiný
postup. Například je možné létat jako v létě,
tedy ve výšce cca 300 metrů a na finále 120
km/h s klasickým podrovnáním a dosednutím na tři body. V horizontu je maximálka
omezena na 160 km/h. To ale létat nebudeme. Důvodem je motor. Je dost pod nulou
a ručičky teploměrů oleje i hlav válců se
celou dobu letu pohybují na rozhraní žluté
a zelené. Nebudeme tedy motor hlavně po
vzletu trápit víc než je nutno a zadělávat si
tak na budoucí problémy. Je mi důrazně zopakováno, že veškeré pohyby plynem musí
být plynulé, žádné „hrkání“. Probrali jsme
i často diskutovaný dotaz, jak je to s odhadem výšky podrovnání. Dnes už je vzletový pás trošku uježděn předchozím létáním

foto Marek Mincberger

I když nemají vlečné Trenéry v zimě moc
co na práci, piloti si je k létání pro radost
příliš často neberou. Trenér totiž nemá topení a je v něm zima jak psírně. Jenže čas
od času nastane situace, kdy je tomu naopak. Kdy za Trenérem jezdí piloti i přes
půl republiky, aby mohli stát pár hodin na
mrazu, koukat na jedno jediné letadlo, které
létá okruhy, a trpělivě a bez reptání čekat,
až si za jeho „knipl“ na pouhou půl hodinku
sednou také. Dochází k tomu, když, se krajina obleče do bílé a šéf provozu detailním
rozborem předpovědi počasí a usilovnou
meditací dojde k přesvědčení, že těch dvacet až třicet centimetrů sněhu nesleze do
týdne, takže se vyplatí „přezout“ podvozek
na lyže. Taková chvíle na našem letišti letos

autor: Marek Mincbergr

Z první fotky by se mohlo zdát, že je ze zadního kokpitu krásně vidět, ale ta je focena s foťákem nad úrovní hlavy. Skutečný výhled vypadá tak, jako na druhé fotce... Pilot si většinou
sedačku vzadu nastaví tak, že vidí jen horní řadu přístrojů na přední palubní desce. Jinak hlavou brnká o překryt. A teď si představte, že před vámi ještě sedí instruktor!

8 eduard

INFO Eduard - březen 2021

HISTORIE

foto Marek Mincberger

Hlavně nepřimrznout!
Tak jo, přišla na mě řada! Obejdu letoun,
kouknu na palivoměry v křídlech a pomalu se soukám do kokpitu. Vždycky si u toho
vzpomenu na Bf 109. Kabina je podobně
stísněná a rámcově i podobně uspořádaná. A hlavně ty pásy! V Trenéru a v Bf 109
jsou prostě tytéž. Zatímco se uvelebuji na
své sedačce vzadu, leze si na přední sedadlo Adam, můj instruktor. Ano, kdo to neví,
pilotní sedačka v Z-226 je ta zadní. Výsledkem je, že žák, který se učí, dopředu skoro
nevidí. Když jsme oba na svých místech,
oživím mašinku hrou na klaviaturu spínačů.
Motor je ještě teplý, palivo tedy nastřikovat
nebudeme, a tak následuje hlasitý dotaz:
“od vrtule volno?”. Zvenku se ozve: “volno!”.
Já přitáhnu a mačkám startér. Motor hned
krásně naskočí a do tváře se mi opře studený vzduch. Rychle zavírám kabinu, zapínám rádio a na rozdíl od létání v létě i ohřev
pitotky. Úkony před vzletem se normálně
dělají před vstupem na dráhu, ale při létání
na lyžích to nejde. Jakmile totiž zastavíte,
lyže hned přimrzají ke sněhu. Jakmile se
rozjedete, už nesmíte zastavit. Úkony tedy
děláme zčásti ještě u hangáru, zbytek za

Kostel sv. Jakuba a Filipa v popředí, Konopiště v pozadí.

INFO Eduard - březen 2021

foto Marek Mincberger

a hlavně svítí sluníčko, takže je vše dobře
vidět. Ale pokud by byla plocha panensky
hladká, je to s odhadem horší a bylo by lepší ji před vlastním létáním ujezdit. Pokud je
slunce za mraky, tak se zase ztrácejí stíny
a povrch se stává uniformní, což odhad ztěžuje. Je to dost podobné, jako při skutečném lyžování. O tom jsem se koneckonců
měl sám přesvědčit při dalším létání následující týden.

Před zimním létáním je nutno nejprve nahřát olejovou nádrž v křídle a následně i motor samotný.

jízdy. Hotovo. Dám pokyn kolegům venku,
trochu přidám plyn a oni zacloumají křídly
abychom se „odtrhli“. Povedlo se a dáváme
se do pohybu. Opatrnost je nezbytná. Dopředu přes motor a instruktora nic nevidím
a lyže navíc nemají brzdy. Takže provádím
klasický hadovitý pohyb, jen trochu opatrněji. Hned zjišťuji, že ostruha krásně zabírá

a letoun je tedy ovladatelný jako v létě. Jedeme ale po čerstvém, jen zlehka umrzlém
prašanu. Na ledovce to asi taková legrace nebude. Střídavě tedy vyšlapuji levou a
pravou nohu, abych bokem viděl, kam jedu.
Hlavně nezastavovat. Po najetí na dráhu 27
v neustálém mírném pohybu a při přitažené
výškovce plynule přidávám plyn. Celých 180
koní se rozběhne do trysku. Po malé chvilce, tak jako jindy, povolením kniplu stavím
KNX na přední. A od instruktora už se ozývá, že ne tolik jako v létě, o něco méně. Sice
se tím trochu zvětší odpor, ale lyže se dříve
nadlehčí ze sněhu a mašinka se plynule odlepuje.
V klidu a pohodě
Hned jak dosáhneme 120 km/h, začínáme
stoupat. Takže je třeba zvolna stáhnout motor na 2200 ot/min, zavřít klapky a vyvážit.
Na tomhle přidušeném výkonu moc nahoru nelezeme. Později v sóle jsem tam měl
těsně pod dva metry za vteřinu, zatímco
při klasickém stoupacím výkonu by to bylo
přes čtyři. Abychom motor moc netrápili,
poletíme okruh níž, v nějakých 150 až 200
metrech. Ty za chvilku máme, takže převádím let do horizontu a stahuji otáčky na
dva tisíce. K maximálce se ani nepřiblížíme,
drandíme si to nějakých 130–140 km/h. Pomalu, jako kdysi s Vivatem. Pohledem doprava hledám letiště a přestože vím, kde jej
hledat, chvilku mi to trvá. Krajina v bílém
vypadá opravdu jinak než v létě a navigace
je hodně odlišná. Při pohledu na bílé křídlo s červeným koncem a sněhem pod námi
mi na mysli vyvstává obrázek MiGu-3 na
krabičce Italeri. No, konec snění, blíží se to
hlavní, tedy přistání. A bude to zábava! Jsme
níž, než se běžně létá a jdeme na dráhu 27
benešovského letiště. Jenže osa přistání
vede přímo přes Bystřici. A i když je Trenér
s tlumičem na výfuku při přistání opravdu
tichý, nechceme zavdávat příčinu k problémům. Takže budeme klesat mimo zástavbu.
Šikmo, lehce vpravo od cípu Semovického
rybníka a následně asi 200 metrů před pra-
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Přistání: pomalu a zešikma
Ještě jsem vlastně nenapsal, jak to přistání
bude vypadat po stránce pilotáže. Po třetí okruhové zatáčce vytáhnu malé klapky
a s motorem na stále stejných otáčkách
začnu zvolna klesat. Dráhu vzdálenou asi
tři kilometry spíš tuším, ale letiště vidět je.
Navíc to tu znám. Podél státovky minu Jírovice a točím na Semovický rybník. Nad
ním vytahuji plné klapky, dávám hlášení rádiem a jemnými pohyby plynem a kniplem
si Trenéra hezky vedu našikmo před dráhu. Krásně sedí v luftu a šlape jak hodinky.
Jen trochu víc než obvykle trimuji, ale to
bude rychlostí. Rychlost totiž držíme okolo
105 km/h, což je málo, ale stále dostatečně nad pádovkou. Je klidný vzduch, tak to
jde. Kdyby bylo větrno, šli bychom rychleji,
abychom měli rezervu rychlosti. Nad rybníkem si uvědomuji, že jsme opravdu nízko.
A to se od něj terén k letišti ještě o čtyřicet
metrů zvedá. Jasně vidím signální prapory
na prahu dráhy. Najednou je to výhoda, že
jdeme na přistání šikmo, vše je dobře vidět
a instruktor mi nepřekáží ve výhledu, protože dráhu sleduji bočním okénkem. A je to
tady, dostáváme se k ose dráhy. Výška je
opravdu psí, letiště na dosah ruky, plynule
točit k vyježděnému pásu ve sněhu a celou
dobu klesat a hlídat rychlost. Práh mizí za
námi, je třeba hlídat směr, rychlost a stále stejně klesat. Je to nezvyklé, pilot chce
podvědomě podrovnat a dosednout na tři.
Ale tady je to jinak, sedáme jen do lehce
uježděného prašanu, a tak jdeme furt dolů.
Najednou je zezdola cítit drobné drncání.
To lyže kloužou po vrcholcích sněhu a přízemní efekt zastavil klesání. V ten okamžik
stahuji plyn a plynulým přitažením pokládám ostruhu. KNX klidně a bez odskoku
dosedá do sněhu, příď se zdvihá do výhledu

foto Marek Mincberger

hem zatočíme o nějakých 45 stupňů doprava a sedneme. A zatáčku opatrně, budeme
hodně nízko a docela pomalí.

Někde na této fotce je letiště. Najděte ho!

a já podle periferního pohledu hlídám směr
výběhu.
Dáme takhle s Adamem ještě pár letů ve
dvojím. Při tom posledním nám jde za letu
od pusy pára. Slunce se sklání k obzoru
a je fakt zima. Pak zajedeme k prahu dráhy,
Adam vyleze, šťouchne mi do křídla a já se
na lyžích odpíchnu k obloze sám.
Stálo to za to!
Po přistání je vše jako jindy, jen si zase uvědomuji, že to prostě nebrzdí. Takže když vypnu motor a mašinka se stále zvolna sune
podél hangáru, nemám z toho dobrý pocit.
Ale stačí jen chytit aby mě někdo chytil za

křídlo a stojíme. Vylézám s neuvěřitelnými
pocity z kabiny.
Zbývá poslední: uklidit KNX na betonovou
podlahu hangáru. Nevěděl jsem, jak to budeme dělat, ale systém stavitelů pyramid je
prostě jednoduchý a geniální...
Slunce se sklání za obzor, hangár už je zavřený. Vypisujeme letadlovou dokumentaci
a pilotní zápisníky. Přemýšlím nad novým
světem, který se mi v létání otevřel. Ten pohled na zasněženou krajinu. Pohled na Trenéra, za nímž se při vzletu nebo přistání bíle
práší. Dosednutí do prašanu, které je tak neskutečně měkké. To všechno a mnoho dalšího. Za ty promrzlé nohy to rozhodně stálo!

Nestandardní KNX

foto Marek Mincberger

Zajímavostí stroje se současnou imatrikulací OK-KNX je nestandardní levá část krytu motoru. Normálně je zde na strojích Z-226MS umístěn NACA vstup vzduchu k chladiči oleje, který je umístěn pod krytem. Výstup chladicího vzduchu je štěrbinou mezi koncem krytu motoru
a trupem. V případě OK-KNX je levý motorový kryt hladký, bez vstupu, protože je chladič oleje externí, umístěný mezi spodní částí přídě
a výfukem. Jak k této úpravě stroj přišel, není zcela jasné, pravděpodobně k ní došlo v rámci generální opravy v roce 1990 v Trenčíně, kdy byl
stroj ještě poháněn motorem Walter Minor 6-III (ten chladič oleje neměl). Vlastníkem tohoto letounu však již byl v té době VZLÚ, který s ním
následně prováděl testy motoru M-332. Z toho důvodu bylo třeba umístit na příď „někam“ chladič oleje pro testovaný motor. V 90. létech s ním
tento stroj létal s imatrikulací OK-006 a nestandardní chladič na přídi zůstal i poté, co byl letoun uveden do standardního provedení Z-226MS.

Zbarvení KNX se podobá známému zimnímu „kabátu“ MiGů-3...
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Posledný Dornier

autor: Miro Barič

Žeriav položil vrak na pripravenú bárku.

Bombardérov Dornier Do 17 vyrobili v rôznych verziách viac ako 2100. Druhú svetovú vojnu ich však prežilo len zopár a posledný
zošrotovali vo Fínsku v roku 1952. Dlho to vyzeralo, že sa žiadny nezachoval. To sa však zmenilo v júni 2013, keď sa z morského
dna v oblasti Goodwin Sands podarilo vyzdvihnúť takmer kompletný vrak stroja, ktorý bol zostrelený počas Bitky o Britániu.
Pondelok 26. augusta 1940 spočiatku na veľké operácie nevyzeral. Britské ostrovy halila silná oblačnosť, no na juhu sa držala vyššie a bez zrážok, takže pod
mrakmi bola dobrá viditeľnosť. Práve do oblasti Kentu a Essexu smeroval tesne
pred poludním prvý silný úder Luftwaffe. Britské radary zachytili formáciu 150 lietadiel blížiacu sa zo smeru od Lille. Jednotky KG 2 a KG 3 vyslali svoje Dorniery
Do 17 proti britským letiskám Debden a Hornchurch. Nešlo však o masívny nálet,
väčšinu formácie tvorili Messerschmitty Bf 109. Hlavným cieľom bolo vylákať britské stíhačky a stretnúť sa s nimi v boji. A to sa aj podarilo – Stíhacie veliteľstvo
(Fighter Command) vyslalo do vzduchu šesť perutí. Najhoršie dopadla 616. peruť,
ktorej Spitfiry štartovali v čase, keď mali Bf 109 priamo nad hlavou. Nešťastná peruť
stratila sedem Spitfirov a dvoch padlých pilotov.
Chaotické boje znamenali, že bomby padali na širokom území. Dorniery sa pod
britským tlakom zbavovali svojho nákladu pri najbližších vhodných cieľoch. Nálety
tak zažili aj letiská Kenley a Biggin Hill, mestá Dover a Folkestone a pobrežné leto-

Do 17Z neznámej jednotky v roku 1941. Všimnite si, že je vyzbrojený až 8 guľometmi.

INFO Eduard - březen 2021

viská Margate a Broadstairs. Niekde v tomto chaose sa pohybovala aj formácia Do
17 zo 7. Staffel, III. Gruppe / KG 3, ktorá odštartovala z belgického letiska St Trond.
Tá sa v oblasti Margate – Herne Bay stala cieľom útoku 264. perute vyzbrojenej
vežovými stíhačkami Boulton Paul Defiant. Viedol ju F/Lt Banham a jej domovskou základňou bol Hornchurch. Hlásenie tejto perute popisuje boj veľmi detailne.
Britskí stíhači dostali o 11.42 rozkaz vzlietnuť a patrolovať v oblasti Doveru, kde
sa očakávali blížiace sa nepriateľské bombardéry. Vo výške 11 000 stôp (3350 m)
zazreli dvanásť Do 17 letiacich vo formácii tvaru V. Defianty k nim začali stúpať
a v oblasti Herne Bay – Deal ich napadli zospodu, pričom zaujali rovnakú formáciu
tvaru V ako nemecké bombardéry. Tie nepodnikli žiadne úhybné manévre a bránili
sa len krížovou streľbou svojich palubných zbraní. Osádky Defiantov zaznamenali, že obranná streľba vychádzala nielen z predných a zadných častí kabín, ale aj
z bočných pozícií. Dorniery teda boli vyzbrojené šiestimi guľometmi.
Vo svojom hlásení ďalej 264. peruť pomerne eufemisticky uviedla, že ich pri boji
s Dorniermi obťažovalo najmenej 50 Bf 109, ktoré sa na nich neustále spúšťali
zhora, ale inak sa podľa dokumentu veľmi nezapájali. Spomínané „obťažovanie“
a „nezapájanie“ v skutočnosti znamenalo zostrelenie troch Defiantov veľmi rýchlo
za sebou, takmer v jednom okamihu. Ešte v jednom momente v hlásení mali osádky 264. perute neostrý zrak – uviedli totiž, že okrem Bf 109 boli prítomné aj stíhačky
He 113 s výraznými žltými koncami krídel. He 113 bol pritom iba výmysel nemeckej
propagandy.
Úspechy aj straty
Defianty pristáli o 13.00 a ich osádky nárokovali zostrelenie šiestich Do 17 a jedného
Bf 109. Ďalší Do 17 mali poškodiť. P/O Hughes a Sgt. Gash hlásili dva Dorniery v plameňoch a s odpadávajúcimi kusmi konštrukcie. Sgt. Thorne a Sgt. Barker rovnako
nahlásili dva Do 17, ktoré sa horiace zrútili do lesov pri Herne Bay. K tomu pridali aj
jeden Bf 109, ktorý tiež havaroval v plameňoch. F/Lt Benham a Sgt. Baker sa postarali o ďalší Dornier, ktorého pád v plameňoch im dosvedčil Sgt. Thorne. Posledný
bombardér majú na konte P/O Goodall a Sgt. Young. Svoju obeť naposledy videli
horiacu, ako z nej vyskakujú na padákoch dvaja členovia osádky.
Ako sme už spomínali, za tieto úspechy zaplatila 264. peruť tromi zničenými lietadlami, ďalší Defiant pristál vážne poškodený. O 12.26 sa do mora pri Herne Bay
po zásahu z Bf 109 zrútil stroj L6985. Jeho pilot sa zachránil, no strelec Sgt. Baker
ostal nezvestný. Navlas rovnaký osud mal stroj L7025. Tiež sa zrútil po zásahu
z Bf 109 o 12.26 do mora pri Herne Bay. Aj jeho pilot prežil, no strelec Sgt. Maxwell
ostal nezvestný. Osádka tretieho zostreleného Defiantu vyviazla bez úhony.
Boje 26. augusta 1940 pokračovali aj popoludní, keď Luftwaffe postupne vyslala nad
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Dornier Do 17Z v opatere mechanikov.

preto sa prihlásil do Luftwaffe. Pre zranenie ruky však už po vojne nikdy nelietal.
Stal sa inžinierom a na konte má viacero vynálezov v oblasti elektroniky. Žil vo
Fulde v strednom Nemecku a v roku 1996 zomrel.

Údržba motora Do 17 na základni St Trond.

Britániu dve formácie bombardérov so silným sprievodom stíhačiek. Jednu tvorili
opäť Do 17, tentoraz od KG 2 a KG 3 a druhú tvorili Heinkely He 111. Pre českých
a slovenských čitateľov je tento deň obzvlášť zaujímavý tým, že popoludní sa vôbec
prvýkrát zapojila do boja československá 310. peruť. Jej piloti zasiahli tri nepriateľské stroje, sami prišli o dva Hurricany. Našťastie, ich piloti sa zachránili skokom
s padákom.
Celkovo si v ten deň RAF počínala lepšie. Stratila síce 27 stíhačiek, no o život prišlo
„iba“ 6 pilotov. Naproti tomu Luftwaffe prišla o 41 lietadiel.
Pristátie v mori
Vráťme sa však k hlavnému protagonistovi nášho príbehu! Do formácie, ktorú napoludnie napadli Defianty 264. perute, patril aj stroj Do 17Z-2 s výrobným číslom
1160, ktorý v licencii vyrobila firma Henschel. Do jeho útrob sa na základni St Trond
nasúkali štyria muži, netušiac, že sa na ňu už nikdy nevrátia. Pilotom lietadla bol
Feldwebel Willi Effmert pochádzajúci z Bad Salzuflen, kúpeľného mesta pri Hannoveri. Mal 24 rokov a už bol ženatý. Pozorovateľom bol Unteroffizier Hermann
Ritzel, ktorý mal 21 rokov a bol z Frankfurtu nad Mohanom. Rádiostanicu obsluhoval Uffz. Helmut Reinhardt, 27-ročný Bochumčan a palubným mechanikom bol
21-ročný Gefreiter Heinz Huhn, z Lotterfeldu vo Východnom Prusku (dnes Łoźnik
v Poľsku).
Osádka neskôr vypovedala, že ich Dornier sa oddelil od formácie. Pri útoku Defiantov dostal zásahy do oboch motorov a kokpitu. Tie spôsobili zranenia osádky
a poškodenie pohonných jednotiek, z ktorých minimálne jedna neskôr úplne zlyhala. Pilot sa pokúsil núdzovo pristáť na plytčine Goodwin Sands 6 kilometrov od
brehu. Pri dotyku s morskou hladinou však stroj urobil salto a do vody dopadol
na chrbát. Napriek tomu a napriek zraneniam sa z neho dostali pilot W. Effmert aj
pozorovateľ H. Ritzel (tomu strela z guľometu odtrhla dva prsty na ruke). Oboch
z vody vylovili Briti a po zotavení ich čakala cesta cez Atlantický oceán. Zvyšok
vojny strávili v zajateckom tábore v Kanade. H. Reinhardt a H. Huhn mali menej
šťastia a haváriu neprežili. Telo prvého z nich vyplavilo more v Holandsku, kde ho
pochovali na nemeckom vojnovom cintoríne v Yseelsteyne. Huhna more vydalo na
opačnej strane Kanála a leží na nemeckom vojnovom cintoríne v Cannock Chase,
Staffordshire.
Po skončení vojny sa obaja žijúci členovia osádky vrátili z Kanady domov. Effmert
zistil, že jeho manželka zahynula počas spojeneckého náletu. Po niekoľkých rokoch sa oženil znovu a zomrel koncom 90. rokov. Ritzel sa v roku 1949 tiež oženil.
S prvou manželkou Annemarie mal dcéru Gertrud, no v roku 1964 sa rozviedli.
V roku 1976 si vzal druhú manželku Trude. Pred vojnou Ritzel lietal na vetroňoch,
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Kto ho zostrelil?
Za víťaza nad Dornierom Do 17 W.Nr. 1160 britská tlač pred pár rokmi označila P/O
Desmonda Hughesa a jeho strelca Sgt. Freda Gasha. Tí v tomto boji nárokovali
dva zostrely. Hughes do konca vojny dosiahol 18 a ½ víťazstiev a stal sa jedným
z najúspešnejších nočných stíhačov RAF. Zomrel v roku 1992 vo veku 72 rokov.
Denník Telegraph však citoval z nikdy nevydaného rukopisu jeho pamätí a popis
bojového letu z 26. augusta 1940 vylučuje, že by Hughes útočil na Effmertov Dornier.
Takto spomínal na svoje dve víťazstvá. „Z malých škvŕn vyrástli dlhé tenké siluety
Do 17 pripomínajúce ceruzky. Fred Gash si za cieľ zvolil druhý Dornier vo formácii
a neminul – jeho zápalné strely De Wilde sa zablysli po celom stroji, ale najmä na
jeho motore. Vypadol z formácie, poklop odletel a objavili sa dva padáky s malými
tmavými postavami. Zasiahnuté lietadlo padalo čoraz strmšie a strmšie s horiacim
pravým motorom,“ popísal prvý zostrel. O Effmertovom stroji nemôže byť ani reči,
pretože z neho nik nevyskočil. Druhý zostrel dosiahli Hughes a Gash v chaose, ktorý nasledoval po počiatočnom útoku. „Fred strieľal na ďalší Dornier a potom hlásil,
že vybuchol“,“ napísal Hughes. Potom museli striasť Messerschmitty Bf 109, ktoré
sa do nich pustili a v poriadku sa vrátili na základňu. Po pristátí našli vo svojom
Defiante šesť dier po nepriateľských guľkách.
Ani opis druhého zostrelu nezodpovedá tomu, čo sa udialo s Effmertovým strojom.
Kto ho teda má na svedomí? To sa už zrejme nikdy nedozvieme, no podľa pôvodného hlásenia 264. perute ho najpravdepodobnejšie dostala posádka F/Lt Colquhoun
a P/O Robinson. Nárokovali poškodenie Do 17, ktorý sa oddelil od formácie a po ich
útoku dymil z oboch motorov. Opustenie formácie a poškodenie oboch motorov
popisovali pri prvom výsluchu po svojom zajatí aj Effmert a Ritzel.
Vyzvihnutie
Nech už ho do morských vĺn poslal ktokoľvek, vrak odpočíval na dne niekoľko desaťročí bez povšimnutia. Je možné, že bol väčšinu času zakrytý pieskom, ktorý ho
neskôr zase odhalil. Niekedy v roku 2000 alebo 2001 ho našiel rybár, ktorý si oň
zachytil siete. Ten to v roku 2004 povedal amatérskemu potápačovi Bobovi Peacockovi, ktorý to neskôr nahlásil odborníkom. Prvá oficiálna expedícia v septembri 2008 pomocou sonaru našla vrak v hĺbke 15 metrov a potvrdila, že je takmer
kompletný. Chýbal koncový kužeľ trupu a ostruhové koleso, kompletná pravá časť
chvostových plôch a ľavá smerovka, vztlakové klapky, kryty motorov, presklenie
prednej časti trupu a dvere bombovnice a podvozkových šácht. Samotné podvozky
však boli stále v šachtách a pneumatiky boli stále nafúknuté.
Napriek utajovaniu polohy vraku sa k nemu po jeho nájdení dostali „športoví“ po-

Pohľad do kokpitu Do 17Z.
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tápači a odniesli si okrem iného dva zo šiestich guľometov MG 15. Postupne sa
začala pripravovať operácia na vyzdvihnutie vraku, na ktorej sa podieľali Múzeum
RAF, spoločnosť Wessex Archaeology a Londýnsky prístavný úrad. Rozpočet celej
akcie bol stanovený na 600 000 libier, viac ako polovicou prispel National Heritage
Memorial Fund. Prvý pokus v máji 2013 zmarilo počasie, no 10. júna 2013 sa Dornier
prvýkrát po 73 rokoch objavil nad hladinou. Chvíľu visel vo vzduchu na žeriave –
to bol jeho posledný let. Potom ho preložili na bárku. Potápači na druhý deň ešte
prehľadali dno a vytiahli niekoľko kusov, ktoré sa od vraku oddelili – napríklad vrtuľu. Časti krídel a motorov.
Vrak previezli do Múzea RAF v Cosforde, kde od seba oddelili krídla a trup. Všetky
časti potom uložili vo veľkých vaniach, kde ich pravidelne postrekovali kyselinou
citrónovou a ďalšími látkami, aby zastavili koróziu. To trvalo dva roky, následne
nastal dlhý proces obnovy vraku, ktorý stále pokračuje. Pôvodne sa plánovalo, že
Dornier vystavia v Múzeu RAF v Londýne, no z týchto plánov nakoniec zišlo. Počas
prác sa totiž ukázalo, že viaceré časti konštrukcie sú príliš krehké a stroj by prevoz
nemusel vydržať. Aj po dokončení prác tak naďalej zostane v Cosforde.

Zdroje:
https://www.rafmuseum.org.uk/documents/Cosford/Dornier17/Dornier-Do17Z-Wnr-1160.pdf
https://www.bbc.com/news/uk-22846645
https://museumcrush.org/how-the-raf-museum-is-conserving-the-worlds-last-remaining-world-war-two-dornier-bomber/
https://www.rafmuseum.org.uk/cosford/things-to-see-and-do/dornier-17-conservation/dornier-17-conservation.aspx
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8438608/Luftwaffe-Dornier-DO-17-The-Flying-Pencil-that-became-a-weapon-of-war.html
https://www.shropshirestar.com/entertainment/attractions/2019/05/01/rare-german-dornier-bomber-staying-put-at-raf-cosford/
http://falkeeins.blogspot.com/2010/09/dornier-do-17-wreck-recovery.html
https://www.battleofbritain1940.net/0030.html

Do 17Z z KG 2 po núdzovom pristátí. Podľa žltého pruhu pred chvostovými plochami ide o východný front v roku 1941.

Dornier Do 17Z-2 W.Nr. 1160 sa po 73 rokoch vynára z mora.
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Žeriav položil vrak na pripravenú bárku.

Pracovníčka Múzea RAF Laura Pringle čistí trup Dorniera.

Prevážanie trupu do Múzea RAF v Cosforde.
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Jednotlivé časti dva roky postrekovali kyselinou citrónovou v špeciálnych stanoch.

Riaditeľ Múzea RAF v Cosforde Alex Medhurst položil v júni 2013 veniec ku hrobu Heinza Huhna, palubného mechanika z Effmertovej posádky.

Trup Dorniera v Cosforde.

Prevážanie trupu do Múzea RAF v Cosforde.
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SOUBOJ U LAVANSAARI

Autor Jan Bobek

Rekonstrukce leteckého boje z 21. května 1943 v němž Maximilian Stotz z 5./JG 54 u Lavansaari sestřelil I-153 z 71. IAP VVS BMF, který byl pravděpodobně pilotovaný st. serž. Sofjinem.

Boje nad Karélií a Finským zálivem v době druhé světové války si asi většina čtenářů spojí s finským a sovětským letectvem. Německé letectvo se do boje nad
Finským zálivem intenzivně zapojilo v roce 1941, ale i v dalších letech nad ním operovalo, přestože hlavní těžiště jeho činnosti v této oblasti bylo jižně od Leningradu.
Až do poloviny roku 1943 zde působila Jagdgeschwader 54 „Grünherz“, i když její
I., II. a III. Gruppe byly nasazovány i v jiných částech východní fronty. V srpnu 1943 je
v této oblasti nahradila nově zorganizovaná IV./JG 54.
Málo známou skutečností je, že do této části bojiště byla počátkem roku 1943 ze západní Evropy přesunuta 7./JG 26 „Schlageter“ pod velením Hptm. Klause Mietusche
(75 v.). Jeho jednotka byla vyzbrojena Focke-Wulfy Fw 190 a kolegům z JG 54 pomáhala s přechodem na tento typ. Zpátky do Francie se vrátila v polovině roku.
Se zavedením Fw 190 souvisela i řada incidentů, během nichž si němečtí a finští stíhači siluetu nové stíhačky pletli s nepřátelskými Lavočkiny. Blízkost finského pobřeží měla pro Němce i své výhody. Noční život na jižním pobřeží Finského
zálivu prakticky neexistoval. Proto Němci při hlídkových letech někdy předstírali
technické potíže a přistáli v Helsinkách s takovým načasováním, aby mohli večer
vyrazit do města. Občas tak čelili značné přesile místních děvčat. Ve válce však šlo

Na záběru ze základny Utti stojí v pozadí Bf 109 G-2 trupového čísla MT-203. V souboji
s piloty I-153 během 20. května 1943 v něm zahynul Luutn. Esko Kustaa Ruotsila, který
dříve létal na typech Hawker Hurricane a Curtiss Hawk a dosáhl 4,5 vítězství. MT 203
měl výrobní číslo 14726 a Stammkennzeichen „RF+UV“, byl vyroben v závěru roku 1942
u WNF a nalétal 56 hodin a 30 minut. V popředí si upravuje padákové popruhy Kers.
Klaus Alakoski (28 v.) před stodevítkou s trupovým číslem MT-214. Foto: SA-Kuva
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dennodenně o život, například v květnu 1943 přišly I.a II./JG 54 o pět pilotů, kteří
padli, nebo byli nezvěstní. Další dva piloti byli zraněni. Obě Gruppe v tomto měsíci
přišly o dvacet Focke-Wulfů v boji nebo při haváriích.
Stíhači z Lavansaari
Pokud si o městském nočním životě mohl někdo nechat zdát, byli to sovětští letci
ze 71. IAP VVS KBF se základnou na ostrově Lavansaari uprostřed Finského zálivu.
Až do poloviny roku 1943 tvořily jejich výzbroj hlavně dvouplošníky I-153 a I-15bis.
V březnu 1942 se součástí pluku stala 1. eskadrila 11. IAP VVS BMF s Polikarpovy
I-16. V říjnu téhož roku převzala další stíhačky I-16 od 12. OIAE VVS BMF. Teprve
v polovině roku 1943 dostal 71. IAP (již v rámci VVS BMF) moderní Lavočkiny
La-5. Za své dosavadní úspěchy byl povýšen do gardového statusu a jeho název se
změnil na 10. GIAP VVS BMF. Během druhé světové války jeho piloti provedli 20000
bojových letů, sestřelili 197 nepřátelských letounů a 21 jich zničili na zemi. 1)
Tato jednotka čelila v leningradské oblasti především německým protivníkům, ale
její detašmán v Lavansaari se dostával často do střetu s finskými letci. Například
24. března 1943 se dvojici sovětských pilotů s Polikarpovy I-153 v souboji s třemi
nepřátelskými I-153 z LeLv 30 podařilo jeden dvouplošník vážně poškodit a donutit jeho pilota k nouzovému přistání na zamrzlé hladině zálivu. Finové později
poškozený letoun zničili. Nebylo to jediné střetnutí při němž byl na sovětské i finské
straně stejný typ letadel.
V polovině března 1943 začala pro finské letectvo přebírat první Messerschmitty
Bf 109 G-2 stíhací jednotka LeLv 34. Brzy se s nimi úspěšně zapojila do boje. Byli
to nicméně právě piloti „Čajek“ ze 71. IAP KBF, kteří jako první sestřelili stodevítku
s modrými svastikami. Došlo k tomu 20. května v ranních hodinách během doprovodu sovětského konvoje mezi Seiskari a Lavansaari. Čtyři námořní Čajky se střetly s dvojicí Messerschmittů. Jeden dvouplošník byl zasažen a jeho zraněný pilot, st.
serž. Ramazan Rustanov, musel přistát na hladinu. Finové však vítězství nehlásili.
Dvojici st. serž. Nikolaj Karpenko a st. serž. Abram J. Olšanskij se naopak podařilo
při boji nízko nad hladinou zasáhnout motor Bf 109 trupového čísla MT-203. Došlo
k explozi v motorové zástavbě a Messerschmitt se zřítil do moře u Haminy. Jeho
pilot Luutn. Esko Kustaa Ruotsila zahynul.
Letecká bitva nad ostrovem
Jedním ze dnů, během nichž došlo v okolí Lavansaari k intenzivním bojům, byl
21. květen 1943. Ze základny Siverskaja se v brzkých ranních hodinách přesunula
7./JG 26 západním směrem na letiště Kotly. V ranních hodinách v oblasti jezera
Chabolovo ohlásil Hptm. Klaus Mietusch dvě sestřelené stíhačky a Obfw. Heinz
Kemethmüller nárokoval jednu stíhačku a dva bombardéry Pe-2. Sověti v tomto
prostoru přišli o dva Jaky-7 a jeden Jak-1 z 21. IAP a zničeny byly i dva Petljakovy
ze 73. BAP. Při další akci Mietuschovy Focke-Wulfy směřovaly nad Lavansaari, kde
Němci a Finové zaznamenali zvýšenou nepřátelskou aktivitu. Do oblasti se přesunula i formace z II./JG 54 pod velením Oblt. Maximiliana Stotze, mohlo jít o celou
jeho 5. Staffel.
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Soubor fotografií zobrazující stíhače 71. IAP VVS KBF na ostrově Lavansaari. Většina z nich je pořízena v červnu a září 1942. Před Polikarpovem I-16 s označením „bílá 21“ stojí
major Vladimir Stěpanovič Koreškov, který pluku velel od dubna do října 1942. Na I-153 dosáhl 1 samostatného vítězství a 3 vítězství ve spolupráci, všechna v noci. Později velel 9.
ŠAD a 3. IAD. Ve stroji I-153 „bílá 50“ létal st. lejťenant Alexandr Gerasimovič Baturin, jenž byl v říjnu 1942 vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny SSSR. Absolvoval 563 bojových letů,
84 vzdušných bojů a bylo mu uznáno 9 samostatných vítězství a 15 ve spolupráci (z toho 5 v noci). Polikarpov I-153 „bílá 24“ je obvykle připisován K. V. Solovjevovi. Fotografie však
byla pořízena v roce 1942 a tento letec byl od listopadu 1941 zařazen k 13. IAP VVS KBF. V říjnu 1942 byl vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny SSSR. Absolvoval více než 400 bojových
letů a dosáhl 1 samostatné vítězství a 9 ve spolupráci, většinou v noci. Všechny fotografie: Goskatalog

INFO Eduard - březen 2021

eduard

17

HISTORIE

Na snímku pořízeném na letišti Utti v dubnu 1943 jsou zachyceni stíhači z LeLv 34
Lentomestari Yrjö Olavi Turkka (vlevo) a Majuri Eino Luukkanen. „Pappa“ Turkka byl
kjednotce převelen 16. dubna a během války docílil 17,5 vítězství. Luukkanen se stal
s 54 vítězstvími třetím nejúspěšnějším finským stíhačem. Během bojů 21. května
u Lavansaari docílil Turkka jednoho vítězství a Luukkanen dvou. Foto: SA-Kuva

Skupinka příslušníků LeLv 34 před svými Messerschmitty Bf 109 G-2 v dubnu 1943 na
základně Utti. Vpravo stojí v záchranné vestě Vääpeli Antti Tani (20,5 v.) a vedle něj,
zády ke kameře, Vääpeli Onni Paronen (10,5 v.). Oba byli velmi zkušení letci s řadou
vítězství na Moranech a Fiatech. Oba během 21. května 1943 zaznamenali svá první
vítězství na Messerschmittech. Tani sestřelil Il-2 z 7. GŠAP a Paronen nárokoval I-153.
Foto: SA-Kuva

Po jedenácté hodině dopoledne (moskevského času) napadli letci ze 71. IAP KBF
nepřátelský konvoj u Tytärsaari. Proti čtyřem „Čajkám“ a čtveřici Polikarpovů I-16
zasáhla dvojice finských stíhačů z 3/LeLv 34 a tři, nebo čtyři německé „Messerschmitty“. Ve skutečnosti to zřejmě byly Fw 190 ze 7./JG 26. Jižně od Lavansaari
nárokoval Mietusch jeden I-153, Kemethmüller ohlásil I-16 a Hptm. Günther Kelch
sestřeleného protivníka identifikoval jako LaGG-3. Jejich finský kolega Luutn. Y.
Turkka také nahlásil sestřelení I-153. V boji zahynul pilot jednoplošníku I-16 st. serž.
Anton Derjabin a pilot „Čajky“ st. serž. Abram J. Olšanskij, který o den dříve sestřelil
finskou „stodevítku“.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne (moskevského času) po konvoji pátrala další
formace stíhačů ze 71. IAP KBF. Opět byla u Lavansaari napadena nepřátelskými stíhači. Zpočátku se mělo jednat o dva Messerschmitty a čtyři Focke-Wulfy.
Ve skutečnosti je napadla čtveřice Bf 109 z 2/LeLv 34. Do boje se možná zapojili
i Němci ze 7./JG 26 a II./JG 54, protože sovětští letci hlásili, že nakonec čelili dvanácti protivníkům.

strojem MT-228. Sitnikovovi byl potvrzen taran Messerschmittu a jeho kolegům byl
přiznán sestřel ještě jednoho stroje tohoto typu.
Ve čtyři hodiny odpoledne odstartovaly z Lavansaari tři „Čajky“, aby pomohly
ochránit vracející se kolegy a také poskytly krytí torpédovým člunům, které se
snažily zachránit Sitnikova. Sovětští piloti byli opět napadeni nepřátelskými stíhači,
ohlásili poškození jednoho Messerschmittu, ale v boji zahynul st. serž. Afanasij
M. Sofjin. V tomto případě se zřejmě nejednalo o finské letce, ale o Focke-Wulfy
z 5./JG 54 pod vedením Oblt. Maximiliana Stotze. Ten ohlásil sestřelení Polikarpovu
I-153 v 15 hodin 27 minut německého času ve výšce 800 metrů severozápadně
od Lavansaari. 2)
Němci také napadli torpédové čluny. Těžce zasáhli plavidlo č. 23 a jeho ruský velitel
st. lt. Pjotr Nikitič Ijin zemřel na následky zranění. Plavidlo utrpělo taková poškození, že muselo být do Lavansaari odtaženo.
K ještě většímu leteckému střetnutí došlo v podvečer. Před osmou hodinou moskevského času byla u Tytärsaari neúspěšně napadena dvě hlídková plavidla třemi
Šturmoviky ze 7. GŠAP s doprovodem pěti LaGGů-3 a jednoho Jaku-7B z 13. IAP
a čtyř La-5 z 4. GIAP. Během letu zpět na základnu zaútočili na sovětskou skupinu
finští i němečtí stíhači. Napadeným kolegům přiletěly na pomoc čtyři Jaky-7B z 13.
IAP a osm La-5 ze 4. GIAP.
Na finské straně se boje účastnilo jedenáct Bf 109 pod velením Maj. Eino Luukkanena z LeLv 34, šestnáct Brewsterů z LeLv 24 a dvanáct Fw 190, zřejmě z II./JG 54.
Západně od Lavansaari se tedy do boje zapojilo více než šedesát letadel.
Sovětští piloti nárokovali sestřel dvou Focke-Wulfů a jednoho Messerschmittu.
Žádná ztráta na finské nebo německé straně z tohoto boje však není známa. Dva
Šturmoviky byly sestřeleny a třetí nouzově přistál v Lavansaari. Dva z nich si nárokovali piloti finských Messerschmittů. Stíhací doprovod přišel o tři stíhačky a jedna
nouzově přistála na ostrovním letišti. To přibližně odpovídá čtyřem sestřeleným
stíhačkám (z toho jedné pravděpodobně), které ohlásila LeLv 34. Piloti Brewsterů
se z boje vrátili bez úspěchů. Ale jeden LaGG-3 sestřelil v 19 hodin 7 minut Oblt.
Stotz. Protivníka zasáhl ve výšce 1500 metrů u jihozápadního pobřeží Lavansaari.
Pokud správně rozpoznal, že útočí na stíhačku s řadovým motorem, mohl být jeho
obětí Ukrajinec, seržant Pavel I. Voloch z 2. eskadrily 13. IAP, nebo Bělorus, serž.
Michail F. Volkov z 1. eskadrily téhož pluku.

Hptm. Klaus Mietusch na snímku z roku 1944 v kokpitu Bf 109 G-6 již jako velitel III./JG
26 na západní frontě. V první polovině roku 1943 létal se svou 7. Staffel s Focke-Wulfy
Fw 190 na východní frontě a dosáhl proti sovětskému letectvu patnácti vítězství, z toho
čtyři během 21. května. Padl 17. září 1944 v souboji s americkým stíhacím esem Lt Williamem Beyerem (9 v.) z 376th FS, 361st FG. Foto: Bundesarchiv via Wikimedia Commons

Jeden sestřelený I-153 nárokoval Vänr. M. Kirjonen na stroji MT-230: „Napadli jsme
skupinu 7 až 8 stíhaček I-153 ve výšce 1000 metrů severozápadně od Lavansaari.
Zaútočil jsem čelně proti dvěma Rusům a když jsem se podíval dolů, viděl jsem
Messerschmitt, jak na ně útočí zespodu. Provedl jsem zatáčku a pak jsem spatřil,
jak padají tři stroje. Messerschmitt ztratil 2/3 pravé poloviny křídla a I-153 přišel
o levé poloviny obou křídel. Letouny dopadly blízko sebe asi 5 až 8 kilometrů západně od Lavansaari. Druhý I-153 dopadl jižněji. Pozoroval jsem přistání jednoho
pilota na padáku a (velitel formace) Evinen mi pak řekl,že to musel být Rus, protože
měl vrchlík jeho padáku čtvercový tvar.“
Piloti „Čajek“ lt. Gavrilov a st. serž. Nižnik společně ohlásili jeden sestřelený
Fw 190. Stejný úspěch nárokovala se stroji I-16 také dvojice letců ml. lt. Viktor Parfenov a st. serž. Nikolaj Brjuchamov. Během boje se s jedním nepřítelem srazil st.
serž. Anatolij Sitnikov. Podařilo se mu sice seskočit na padáku, ale po přistání na
hladinu se utopil. Ani jeho protivník nepřežil. Luutn. Tauno V. Saalasti se zřítil se
18 eduard

Afanasij Michajlovič Sofjin
Pilot I-153, který byl sestřelen při záchranné akci, byl ruské národnosti
a narodil se v roce 1923 ve Volsku
v Saratovské oblasti. Do ozbrojených sil
vstoupil v roce 1941 a v rodném městě
absolvoval letecké učiliště. V lednu 1943
byl přidělen k 2. eskadrile 71. IAP KBF,
absolvoval asi deset bojových letů a během své služby dosáhl hodnosti staršij
seržant. Ve válce zahynuli i dva členové jeho rodiny. Otec Michail Semenovič
Sofjin je nezvěstný od roku 1942. Jeho
syn Grigorij Michajlovič padl v boji
v Kurské oblasti v září 1943.
St. seržant Afanasij Michajlovič Sofjin

Část seznamu tzv. nenávratných ztrát se záznamem
o smrti st. seržanta A. M. Sofjina.
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Matriční záznam narození a křtu Maximiliana Stotze s poznámkou o datu, kdy byl prohlášen za mrtvého.
Zdroj: matricula-online.eu

Fotografie Maximiliana
Stotze z léta 1942
po udělení Rytířského
kříže. Foto: Alchetron

V době své smrti byl Afanasij svobodný. Námořnictvo kontaktovalo jeho matku
Anisju Petrovnu Sofjinu. Zpráva o tom, že její syn padl v boji, musela být zdrcující.
Válku však přežily její dcery Taťána, Kena, Valentina, Galina a Agrafena a synové
Jefim a Alexandr.
Maximilian Stotz
Ani rodiče Maximiliana Stotze nečekaly v roce 1943 dobré zprávy. Jejich syn se
narodil 13. února 1912 v Mannswörthu nedaleko Vídně. Otec Johann Stotz byl sedlákem a pocházel Gottesthalu v Korutanech. Matka Marianne, rozená Vit, se narodila
ve Vídni. Max v roce 1933 vstoupil do rakouské armády a stal se horským myslivcem u Alpenjäger-Regiment 11 v Klagenfurtu. V roce 1935 požádal o přeložení k rakouskému letectvu a u Flieger-Regiment 2 ve Štýrském Hradci absolvoval v druhé
polovině roku 1936 letecký výcvik. Patrně projevil pro létání velký talent, protože
od roku 1938 patřil k rakouskému akrobatickému týmu. Po Anschlussu byl Stotz
v rámci Luftwaffe zařazen k 1./JG 76 (pozdější 4./JG 54 „Grünherz“) a prvního vítězství docílil v listopadu 1939. Během francouzské kampaně dosáhl 12 sestřelů, ale
v bitvě o Británii utrpěl zranění. Po nasazení na Balkáně bojoval na východní frontě
a v červnu 1942 obdržel po 53. vítězství Rytířský kříž. Dubovou ratolest získal po
100. vítězství v říjnu téhož roku. Od dubna 1943 byl velitelem 5./JG 54, ale projevovalo se na něm značné bojové vypětí a na počátku července byl nadřízenými
přinucen odjet na měsíční dovolenou. Po návratu k jednotce zaznamenal mezi
9. a 15. srpnem v oblasti severně od Orelu své 177. až 182. vítězství. Avšak 19. srpna
zůstal nezvěstný po nečekaném čelním střetu s nepřátelskými stíhači. Letěl na
Fw 190 A-6 „černá 7“ (WNr. 550 201). Přistál na padáku severně od Kirova v lesním porostu asi šest kilometrů za frontovou linií. Později byl prohlášen za mrtvého
a posmrtně byl povýšen do hodnosti Hauptmann. Proč německá strana došla
k závěru, že je mrtev, zatím není známo.
Stotzova „Černá 5“
Na jaře 1943 byl Stotzna několika fotografiích zachycen u Fw 190 A-5 „černá 5“ a lze
z nich usoudit, že se jedná o jeho osobní letoun. V několika publikacích byla zveřejněna informace, že by mělo jít o stroj s výrobním číslem 5868. Tento údaj ale není
správný, ve skutečnosti lze ze záznamů II./JG 54 odhadnout, že se mohlo jednat
o stroj s výrobním číslem 5888. Byl vyroben na počátku roku 1943 v továrně Arado
ve Warnemünde a jeho celé výrobní číslo bylo 155 888. 3)

Stotzovu „černou 5“ pilotoval při osudném letu 19. srpna pravděpodobně jeho wingman Uffz. Herbert Koller, který pak kvůli poruše motoru nouzově přistál západně
od Kirova. Se strojem s číslem 5 letěl jen dvakrát, v obou případech za jeho řízení
usedl během tohoto dne. 4)
„Černá 5“ (WNr. 155 888) byla zničena 7. října 1943, když s ní byl u Demidova sestřelen jeden z důstojníků 5./JG 54 Lt. Karl-Heinz Lüchau. Utrpěl zranění, ale podařilo
se mu zachránit seskokem na padáku. Různé zdroje uvádí, že ho sestřelil buď flak,
nebo nepřátelský stíhač. Tento letec se narodil v roce 1922 a původně sloužil u 6./JG
54. Po vyléčení ze zranění byl v dubnu 1944 jmenován velitelem 6./JG 11 v západní
Evropě. Svého 19. vítězství, které bylo jeho posledním, dosáhl 7. června 1944 u Caen
v boji s Thunderbolty. V tomto boji byl však sestřelen a zabit když pilotoval Bf 109
G-6/AS „žlutá 20“ (WNr. 440 623). Jeho II./JG 11 v tomto střetu přišla o devět strojů.
Pět letců padlo, jeden byl zajat a dva utrpěli těžká zranění.
Letecké boje z období druhé světové války stále přitahují pozornost. S narůstající
dostupností archivních materiálů je možné je popsat a analyzovat přesněji, než
bychom si to dříve dokázali představit. Neměli bychom však zapomínat na to, že
většina leteckých bojů měla tragické následky jak pro letce, tak pro jejich rodiny.
Při přípravě článku mi pomohli Michail Bykov, Matti Salonen a synovec A. M. Sofjina
pan Michail Alexandrovič Sofjin. Rád bych jim touto cestou poděkoval. Za pomoc
jsem rovněž vděčný ruské firmě OOO Centrspecremont, která kontakt s panem
Sofjinem zprostředkovala.
Poznámky:
1) V červnu 1941 disponoval 71. IAP také určitým množstvím MiGů-3 a Jaků-1, ale v září 1941 své
zbývající Jaky předal kolegům z 5. IAP VVS KBF.
2) Dle T. Wooda se jednalo o mapový čtverec 36 Ost/71 883. Prien uvádí čtverec 21 883 (jihovýchodní oblast Ladožského jezera), ale vzhledem k dalším nárokovaným sestřelům z toho dne
jde zřejmě o záměnu číslic 2 a 7 při čtení dobového dokumentu.
3) Skutečný Fw 190 A-5 s výrobním číslem 155868 létal v západní Evropě při nočních letech
u 5./JG 302 a současně při denních akcích u 3./JG 11. Nesl označení „žlutá 1“ a 4. prosince 1943
v něm zahynul Fw. Kurt Becker. Patrně se zřítil do Labe nedaleko Freiburgu. Byl příslušníkem
II./JG 302 a jeho tělo bylo nalezeno a pohřbeno až na konci února 1944.
4) S panem Kollerem jsem byl řadu let v kontaktu a jeho vzpomínky jsem využil při přípravě
tohoto článku. O Herbertu (Heribertu) Kollerovi se můžete dočíst více v magazínu INFO 06/2011
https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2011/info-eduard-2011-06CZ.pdf
Hlavní zdroje:
CALDWELL D.: JG 26 War Diary, Volume 2, 1943 -1945
KESKINEN K., STENMAN K.: Aerial Victories 2, Suomen Ilmavoimien Historia 26 and 27
KESKINEN K., STENMAN K.: Suomen Ilmavoimat V, 1943
PRIEN J., STEMMER G., RODEIKE P., BOCK W.: Die Jagdfliegerverbände der Deutschen Luftwaffe 1934 - 1945,
Teil 12/III, Einsatz im Osten, 4.2 bis 31.12.1943
WOODS, T: O.K.L. Fighter Claims, Chef für Ausz. und Dizsiplin, Luftwaffen-Personalamt L.P. (A) V Films & Supplementary Claims from Lists, Eastern Front (Ostfront), January-June 1943
KOLLER H.: Flugbuch
http://ava.org.ru/iap/10gm.htm
http://allaces.ru
https://pamyat-naroda.ru/
http://soviet-aces-1936-53.ru/
http://sovpilots.ru/
http://surfcity.kund.dalnet.se

Torpédový člun třídy D-3 vyfotografovaný v květnu 1943 ve Finském zálivu. Na palubě
je posádka st. lejtěnanta I. G. Kyseleva. Člun v prosinci 1941 převzalo Baltské loďstvo
pod označením „122“, v listopadu 1942 se změnilo na „32“ a v říjnu 1944 na „SK-183“.
Baltské loďstvo tyto čluny využívalo nejen k útokům na nepřátelská plavidla, ale
i k výsadkům námořníků, zásobovaní municí, kladení min, doprovodu plavidel,
protiponorkovým akcím a zneškodňování min protivníka. Foto: Goskatalog

INFO Eduard - březen 2021

eduard

19

STAVEBNICE 03/2021

Fw 190A-5

1/48

Stránka produktu

1/48 kat. č. 82149
plastové díly Eduard
fotoleptané díly
krycí maska
6 markingů
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Maj. Fritz Losigkeit, StabI./JG 1, Deelen, Nizozemí, duben 1943

Kamufláž tvoří barvy RLM 74, 75 a 76, vrtulový kužel v odstínu RLM 70. Fritz Losigkeit (1913-1994) se narodil v Berlíně a od října 1936 sloužil
u JG "Richthofen". V březnu 1938 vstoupil do Legie Condor ve Španělsku, ale byl sestřelen a zajat. V dubnu 1939 přešel k 2./JG 26 a později se
stal jejím velitelem. Od června 1941 byl členem diplomatického zastoupení v Tokiu. Po návratu se v březnu 1942 ujal vedení IV./JG 1 (později
přeznačené na I./JG 1) v Nizozemí. V červnu 1943 převzal velení I./JG 26, ale v témže měsíci byl převelen na východní frontu do čela III./JG 51.
V dubnu 1944 se stal Kommodorem JG 51 a o rok později převzal JG 77. Docílil 68 vítězství v přibližně 750 bojových letech a obdržel Rytířský
kříž. Fw 190 má pod kabinou vlaječky znázorňující kampaně a zahraniční mise, jichž se Losigkeit zúčastnil. Znak čerta IV./JG 1 a symboly
vítězství na směrovce nejsou fotograficky potvrzeny. Po válce Losigkeit pracoval pro organizaci Gehlen, kterou kontrolovala CIA, později se stal
sekretářem politické strany FDP.

Lt. Rüdiger von Kirchmayr, II./JG 1, Woensdrecht, Nizozemí, jaro 1943

Kamufláž tvoří barvy RLM 74, 75 a 76, vrtulový kužel je v odstínu RLM 70. Znakem II./JG 1 (dříve I./JG 3) je mýtické alpské zvíře Tatzelwurm.
Tento Fw 190 současně používala JG 300. Rüdiger von Kirchmayr se narodil v roce 1921 v rakouském Klosterneubergu. Od léta 1941 byl přidělen k 4./JFS 5 ve Francii a dosáhl pěti vítězství. V únoru 1942 byl převelen k Ergänzung-Jagdgruppe West. Na počátku června 1942 byl von
Kirchmayr zařazen k 4./JG 1 v Nizozemí a v dubnu 1943 se stal technickým důstojníkem štábu II./JG 1. Poté se stal Staffelkapitänem 5./JG 1
a během tohoto období sestřelil nebo těžce poškodil 17 bombardérů B-17 a B-24. V souboji s americkými stíhači 13. srpna 1944 byl sestřelen
a zraněn. Von Kirchmayr byl v říjnu 1944 jmenován velitelem I./JG 11 a od ledna 1945 bojoval na východní frontě. V dubnu opustil JG 11
a přidal se ke Gallandovu legendárnímu JV 44 se stíhačkami Me 262. Dosáhl pravděpodobně 50 vítězství při 392 bojových letech.

Maj. Hans Philipp, Stab/JG 1, Deelen, Nizozemí, červenec 1943

Kamufláž tvoří barvy RLM 74, 75 a 76, vrtulový kužel je v odstínu RLM 70. Na trupu jsou skvrny v odstínech RLM 74, 75 a 02. Fw 190 patřil
Kommodorovi Philippovi, "Minke" a"Pinke" byla jména jeho jezevčíků. V červnu 1943 s tímto neobvyklým strojem létal také adjutant
I./JG 1 Lt. Eberhard Burath (7 v.). Hans "Fips" Philipp (1917) pocházel ze Saska. V roce 1938 zahájil leteckou službu u jednotky Stuk, ale před
začátkem války byl převelen k 1./JG 76 (pozdější 4./JG 54 "Grünherz"). Philipp dosáhl prvního vítězství v Polsku a přidal dalších sedm během
francouzské kampaně. V říjnu 1940 byl za 20 vítězství vyznamenán Rytířským křížem. Během útoku na Jugoslávii sestřelil dva nepřátelské
Bf 109. Na východní frontě docílil 178 vítězství a od února 1942 vedl I./JG 54. V dubnu 1943 se stal velitelem JG 1 v Nizozemí. Padl v boji
s americkými bombardéry a stíhači 8. října 1943. Byl vyznamenán Rytířským křížem s dubovou ratolestí a meči. Docílil 206 vítězství při 500
bojových letech.
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WNr. 1230, Obstlt. Walter Oesau, Stab/JG 2, Beaumont le Roger, Francie, červen 1943

Letoun byl vyroben v závodu Focke-Wulf v Marienburgu v první polovině roku 1943. Kamufláž tvoří barvy RLM 74, 75 a 76, vrtulový kužel
jev odstínu RLM 70. Na směrovce je znázorněno pět vítězství (č. 101 - 105), jichž Oesau dosáhl proti čtyřmotorovým bombardérům. Walter
“Gulle” Oesau (1913) vstoupil do JG “Richthofen” před válkou a v dubnu 1938 byl zařazen k Legion Condor ve Španělsku. V dubnu 1940 se
stal velitelem 7./JG 51 a po dosažení dvaceti vítězství od začátku války byl vyznamenán Rytířským křížem. Poté krátce velel celé III./JG 51
a v listopadu se stal velitelem III./JG 3. Během bojů na východě dosáhl 15. července 1941 osmdesátého vítězství a byl vyznamenán meči.
Na konci července se stal velitelem JG 2 ve Francii. Oesau dosáhl stého vítězství 26 října 1941. V listopadu 1943 byl po smrti Hanse Philippa
jmenován Kommodorem JG 1. Oesau padl v boji s P-38 u St. Vith 11. května 1944, letěl na Bf 109G-6/AS (W.Nr. 20 601) “zelená 13”. “Gulle”
Oesau dosáhl 127 vítězství při 300 bojových letech. Ve Španělsku zaznamenal 9, na západě74 a na východní frontě 44.

WNr. 1197, Oblt. Otto Stammberger, 4./JG 26, Abbéville-Drucat, Francie, květen 1943

Letoun byl vyroben v závodu Focke-Wulf v Marienburgu v první polovině roku 1943. Kamufláž tvoří barvy RLM 74, 75 a 76, vrtulový kužel je
v odstínu RLM 70. Otto “Stotto” Stammberger (1920 - 2001) vstoupil do Luftwaffe 1. září 1939 a v únoru 1941 byl přidělen k 9./JG 26. Prvního sestřelu, Spitfiru nad Dieppe, dosáhl 19. srpna 1942. V únoru 1943 byl Stammberger jmenován Staffelkapitänem 4./JG 26. Dne 13. května
1943 jej u St Omer sestřelil a zranil pilot Spitfiru No. 331 (Norwegian) Squadron. Stammberger se k JG 26 vrátil v říjnu, ale nesměl bojově
létat. Následovalo převelení k operačně výcvikové 2./JGr West ve francouzském Biarritzu. Posledního, sedmého vítězství dosáhl 31. prosince
1943 u Bergeracu, sestřelil B-17. Další zranění utrpěl 21. ledna 1944 během startu. Zbytek války strávil ve štábních funkcích u JG 26. Po válce
se Stammberger stal ředitelem velkého obchodního domu.

Oblt. Maximilian Stotz, 5./JG 54, Siverskaja, Sovětský Svaz, květen 1943

Letoun je pravděpodobně WNr. 5888 vyrobený u firmy Arado ve Warnemünde na počátku roku 1943. Kamufláž je tvořena zelenými a hnědými odstíny na horních plochách, RLM 76 na spodních plochách, vrtulový kužel je v odstínu RLM 70. Stotz se narodil v roce 1912 v Rakousku,
v roce 1933 vstoupil do rakouské armády. Od roku 1938 patřil k rakouskému akrobatickému týmu. V německé Luftwaffe byl Stotz zařazen
k 1./JG 76 (pozdější 4./JG 54 "Grünherz") a prvního vítězství docílil v listopadu 1939. Během francouzské kampaně dosáhl 12 vítězství, ale
v bitvě o Británii utrpěl zranění. Po nasazení na Balkáně bojoval na východní frontě a v červnu 1942 po 53. vítězství obdržel Rytířský kříž.
Dubovou ratolest získal po 100. vítězství v říjnu téhož roku. Od dubna 1943 byl velitelem 5./JG 54, ale 19. srpna zůstal nezvěstný se svou
"černou 7" po nečekaném čelním střetu s nepřátelskými stíhači. Jeho původní "černou 5" při tomto letu pravděpodobně pilotoval jeho
wingman Uffz. Heribert Koller (50 v.), který pak nouzově přistál. "Černá 5" (WNr. 5888) byla zničena 7. října 1943, když s ní byl sestřelen
flakem a zraněn Lt. Karl-Heinz Lüchau (12 v.). Stotz měl na kontě 182 vítězství. Posmrtně byl povýšen do hodnosti Hauptmann.
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K Fw 190A-5 doporučujeme
48949
48950
FE863
644002
648152
648373
648381
648390
648391
648392
648408
648436
SIN64843
SIN64851
D48029
D48039
EX724

Fw 190A-5 1/48 (fotolept)
Fw 190A-5 landing flaps 1/48 (fotolept)
Fw 190A seatbelts STEEL 1/48 (Brassin)
Fw 190A-5 LööK 1/48 (Brassin)
Fw 190 wheels early 1/48 (Brassin)
Fw 190A Pitot tubes early 1/48 (Brassin)
Fw 190A exhaust stacks 1/48 (Brassin)
Fw 190A-5 cockpit 1/48 (Brassin)
Fw 190A-5 engine 1/48 (Brassin)
Fw 190A-5 fuselage guns 1/48 (Brassin)
Fw 190A-5 engine & fuselage guns 1/48 (Brassin)
Fw 190A-5 undercarriage legs BRONZE 1/48 (Brassin)
Fw 190A-5 ADVANCED 1/48 (Brassin)
Fw 190A-5 ESSENTIAL 1/48 (Brassin)
Fw 190 A stencils 1/48 (obtisky)
Fw 190A-5 national insignia 1/48 (obtisky)
Fw 190A-5 TFace 1/48 (masky)

Kat. č. 644002

Kat. č. 648391
Kat. č. 648391

OVERTREES
Fw 190A-5

Kat. č. 82149X

1/48

Stránka produktu

Kat. č. 82149-LEPT1
Stránka produktu
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Z-37A Čmelák

1/72

1/72 kat. č. 7456
plastové díly Eduard
4 markingy
Stránka produktu
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OK-AKP

Z-37A výrobního čísla 12-18 byl vyroben 1971, zapsán do slovenského rejstříku pro Slov-Air. Stroj má pestrou historii, po mnoha změnách
majitelů je od roku 2018 vlastněn firmou Air Jihlava – service s.r.o.. Znak 312. perutě RAF na motorovém krytu a sestřely pod kabinou jsou
identické se symboly na Spitfiru Mk.XVI TE184 v době, kdy létal jako DU-N. OK-AKP létal také s tygrovanými přídavnými nádržemi. Od roku
2018 je uzemněn a slouží jako zdroj náhradních dílů.

OK-HJH
Z-37A výrobního čísla 23-11 byl vyroben v roce 1977, v květnu téhož roku byl zapsán do rejstříku pro Slov-Air závod Praha, kde sloužil s červenými doplňky na křídle. Malůvka tlamy s housenkou je doložena v roce 1990 na letišti v Rakovníku. V současnosti je v celožlutém zbarvení
provozován u společnosti AgroAirVa s.r.o.
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OK-NJB

Z-37A výrobního čísla 25-02 byl zapsán do rejstříku 2. srpna 1983 pro Slov-Air závod 05 Brno, od 28. ledna 1993 vlastněn firmou Reas a.s.
Brno, od 28. listopadu 2000 byl majitelem Radek Jež, stroj provozoval Bedřich Vávra, od 22. srpna 2001 vlastněn firmou DARA Air s.r.o., od
22. března 2006 Air Jihlava - service s.r.o. Do generální opravy v roce 2012 měl tygrovaný ocas, po ní dostal tygří pruhy na motorový kryt.

RA-1349G
Tento stroj byl vyroben v roce 1975 a dodán do tehdejší NDR s registrací DDR-SVW. V roce 1990 byl přeznačen na D-SEVW. Do provozu
v Rusku byl uveden v roce 2010, registrační značku RA-1349G obdržel v roce 2015. Dne 12. září 2018 během aplikace postřiku havaroval
s tímto Čmelákem poblíž vesnice Tagaj v Uljanovské oblasti dvaapadesátiletý pilot Vladimir Zelenov, havárii bohužel nepřežil.
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Pro Z-37A Čmelák doporučujeme
672247 Z-37A wheels 1/72 (Brassin)
672248 Z-37A aerial applicator 1/72 (Brassin)
672253 Z-37A spraying booms 1/72 (Brassin)
672262 Z-37A aerial applicator M72 1/72 (Brassin)
3DL72001 Z-37 SPACE 1/72
D72029 Z-37 stencils, code letters & labels 1/72 (obtisk)
D72031 Z-37A Čmelák 1/72 (obtisk)

Kat. č. 3DL72001

Kat. č. 672247

Kat. č. 672248

Kat. č. 672253
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P-39Q Airacobra

1/48

1/48 kat. č. 8470
plastové díly Eduard
4 markingy
Stránka produktu
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P-39Q-5, 42-20351, Lt. William A. Shomo, 82nd TRS, 71st TRG, 5th AF, Dobodura,
Nová Guinea, březen 1944

William Arthur Shomo se narodil 30. května 1918 v Jeanette v Pennsylvánii a do USAAC (US Army Air Force) vstoupil v srpnu 1941. Po výcviku
byl zařazen k 82nd TRS náležející do 71st TRG. Na podzim 1943 se jednotka, vyzbrojená Airacobrami, přesunula na základnu Port Moresby
na Nové Guineji. Hlavním mechanikem všech letadel, které Shomo u jednotky používal byl S/Sgt. Ralph Winkel, který pojmenoval přidělená
letadla Snooks podle své budoucí manželky. William Shomo se proslavil při akci dne 11. ledna 1945, kdy už v kabině průzkumného Mustangu
sestřelil během jedné akce 7 nepřátelských letadel, za což by dekorován Medailí cti. Celkem Shomo dosáhl osmi sestřelů nepřátelských
letadel v rozmezí 24 hodin. Kromě jiných pozemních cílů si Shomo rovněž připsal 10 letadel zničených na zemi. Nejméně 3 z nich v kabině
Airacobry. Dne 31. ledna 1944 společně s Lt. Weberem zničili stíhačku Ki-61 Tony a bombardér Betty. Dne 13. března 1944 pak při přepadu
základny Madang zlikvidoval stíhačku A6M. Airacobra 42-20531 byla ztracena během bitevní mise proti pozemním cílům v oblasti Hansa Bay
a v kabině stíhačky zahynul Lt. Harrison.

P-39Q-1, 42-19467, 46th FS, 15th FG, 7th AF, atol Kanton, Phoenixské ostrovy, srpen 1943
46th FS (původně 46th PS) byla založena na Havajských ostrovech 1. prosince 1940 jako součást 15th Pursuit Group a v té době měla ve výzbroji stíhačky Curtiss P-36 Hawk. Svůj bojový účet otevřela hned první den války v Pacifiku při obraně námořní základny Pearl Harbor během
japonského útoku 7. prosince 1941. V roce 1942 byla peruť přezbrojena na Airacobry a na jaře roku 1943 byla převelena na atol Kanton
v Phoenixském souostroví. Vzhledem k podmínkám na ostrově, kde téměř chyběla vegetace, byly nové Airacobry přestříkány kombinací
barev písková na horních a bočních plochách, zatímco spodní plochy byly nastříkány světle modrou barvou. Změnu kamufláže vymyslel
a zrealizoval Lt. Benjamin C. Warren, pilot a technický důstojník jednotky. V prosinci 1943 opustila 46th FS Kanton a po přeletu na atol
Makin pokračovala v bojové činnosti až do poloviny února 1944. V té době ale už její Airacobry nesly opět olivový nátěr horních ploch.
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P-39Q-5, 42-19896, Lt. William W. Gambill, 363rd FS, 357th FG, 8th AF, Oroville,
Spojené státy americké, podzim 1943

363rd FS byla založena v prosinci 1942 na základně Hamilton Field v Kalifornii. Letouny, na nichž vykonávali výcvik piloti jednotky, byly nové
P-39Q Airacobra. Na podzim roku 1943 se 357th Fighter Group, jejíž součástí byla i 363rd Fighter Squadron, přesunula do Velké Británie, kde
byla jako první Fighter Group vyzbrojena vynikajícími P-51 Mustang verzí B a C. Na nich v rámci 8th AF podnikala doprovodné lety bombardovacím svazům nad okupovanou Evropu. Při náletu na Berlín dne 8. března 1944 byl Gambillův Mustang sestřelen Messerschmitty Bf 109
u Mehringenu. Lt. Gambill byl zabit během britského nočního náletu na Frankfurt v noci z 22. na 23. března 1944, kdy byl zasažen i Dulag
Luft (Durchgangslager der Luftwaffe - tranzitní tábor Luftwaffe). Standardní kamufláž Airacober v kombinaci barev Olive Drab / Neutral Grey
byla u 363rd FS během výcviku doplněna o červený nátěr ocasních ploch a červený pruh na přídi. Na dveřích kokpitu byl namalován znak
jednotky.

P-39Q-5, 42-20043, 70th FS, 347th FG, 13th AF, letiště Torokina, ostrov Bougainville,
Šalamounovy ostrovy, podzim 1943
70th FS byla založena 14. prosince 1940 a 5. prosince 1941 byla odvelena na Filipíny. K přesunu jednotky ale v důsledku pádu Filipín nedošlo
a peruť na krátko uvízla na Havaji. Další zastávkou před bojovým nasazením z Guadalcanalu bylo Fidži, kam se jednotka přesunula na konci
ledna 1942 vyzbrojena Belly P-39 Airacobra. Od listopadu 1942 až do konce bojů na jaře 1944 operovala 70th FS v oblasti Šalamounových
ostrovů v rámci 347th FG a připsala si na svůj účet přes 50 letadel zničených ve vzdušných bojích. Výzbroj jednotky se měnila, přičemž nejoblíbenější P-38 Lightning měla ve výzbroji v první polovině roku 1943 a ve zbylém období využívala stroje P-39 a P-40. Od konce roku 1943
operovala 70th FS z letiště Torokina a Belly P-39 si ve výzbroji udržela až do dubna 1944. Bojová činnost spočívala v doprovodu bombardérů,
ochraně vlastní základny a nejčastěji v bitevních misích proti pozemním cílům. Airacobra „ SNAFU“ byla do oblasti bojů dodána na konci léta
1943. Původní označení stíhačky představovala velká číslice 6 na bocích trupu před dveřmi kabiny. Později bylo značení přesunuto na boky
přídě a číslo bylo změněno na 106.
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K P-39Q Airacobra doporučujeme
48872 P-39/400 landing flaps 1/48 (fotolept)
FE919 P-39 seatbelts STEEL 1/48 (fotolept)
FE1158 P39Q Weekend 1/48 (fotolept)
648203 P-39 wheels late 1/48 (Brassin)
3DL48012 P-39Q SPACE 1/48
D48068 P-39 stencils 1/48 (obtisk)
EX702 P-39/P-400 TFace 1/48 (maska)

Kat. č. 3DL48012

Kat. č. 648203
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TRIPLE COMBO

Stránka produktu

1/72 kat. č. 2135
plastové díly Eduard
fotoleptané díly
krycí maska
8 markingů
extra: odznak Pour le Mérite
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Albatros D.V Jasta 37, letiště Wasquehal, Francie, červenec 1917
Poručík Ernst Udet byl 26. července 1917 na vlastní žádost přeložen od Jasta 15 k Jasta 37 jako řadový pilot, protože u této jednotky sloužila
řada jeho starých kamarádů od KEK Habsheim. Předpokládá se, že tento celostříbrný Albatros D.V byl jeho prvním strojem u této jednotky.
Černé pruhy na VOP byly označením jednotky, používaným až do konce války. Toto označení sestávalo z černých a bílých pruhů, není ale
jasné, zda na tomto letounu byly světlé pruhy bílé, nebo stříbrné. Celý letoun byl natřený stříbrnou barvou s výjimkou černého krytu motoru
a vrtulového kužele. Černé pruhy na discích kol byly i z vnitřní strany. Udetův emblém LO, vyvedený hranatými písmeny a bez vykřičníku, je
umístěn poměrně blízko kokpitu. Sériové číslo stroje ani jeho další osudy nejsou známé.

Albatros D.V, 4476/17, Jasta 37, letiště Phalempin, Francie, září 1917
Stříbrný Albatros vyměnil Udet za tento na první pohled jednoduše zbarvený Albatros D.V sériového čísla 4476/17. Trup byl v továrním
provedení přírodní lakované překližky, křídla potažená plátnem Flugzeugstoff s pětibarevným šestiúhelníkovým vzorem (tzv. lozenge), stejně
tak i pohyblivá část směrovky. Nápis LO byl opět černý a hranatý, v tomto případě ovšem s posunutým bílým podkladem, který mu dodával
iluzi trojrozměrnosti. Zajímavostí tohoto letounu jsou teleskopický zaměřovač a neobvykle vysoký větrný štítek. Popravdě řečeno, není příliš
pravděpodobné, že by něco takového Udet se svou výškou potřeboval. Totéž platí pro zaměřovač, na žádném jiném Udetově válečném letadle se takové vybavení nevyskytuje, z čehož by logicky vyplývalo, že tento stroj Udet po někom zdědil, což nebylo nic neobvyklého. Stejným
způsobem přišel i k řadě svých dalších osobních strojů.
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Albatros D.Va, Jasta 37, letiště Wynghenge, Francie, konec 1917 / začátek 1918
Dne 7. listopadu 1917 byl Udet jmenován velitelem Jasta 37. Ve funkci vystřídal nadporučíka Kurta Grashoffa, jmenovaného velitelem Jasta
38. Jako velitel jednotky používal Udet v zimě 1917/1918 tento Albatros D.Va s černým trupem. Opět na první pohled nenápadný stroj se při
bližším pohledu ukazuje být nejpestřejším z Udetových Albatrosů. Stejně jako u předchozích dvou strojů, na kterých Udet u Jasta 37 létal, je
i na tomto letounu vyveden emblém LO v hranatém provedení, ovšem pochopitelně v bílé kontrastní barvě. Bílý je také klín (V) na neobvyklé
pozici na přídi trupu. Jako zajímavé se jeví také zbarvení křídel, na kterých jsou spodní plochy v barvách pětibarevného „lozenge“ plátna, zatímco horní nesou kamufláž zelenou a fialovou barvou. Na vrchní ploše horního křídla, na obou polovinách, je pravděpodobně namalováno
bílé V, stejně jako na přídi. Není vyloučeno, že šlo jen o bílé pruhy, protože na fotografii je vidět jen světlé pole na náběžné hraně křídla. Naše
rekonstrukce nabízí obě možné podoby. Výškovka opět nese marking jednotky, tedy černé a bílé šikmé pruhy. Na levé polovině spodního
křídla se nacházelo velké U s tečkou, evidentně osobní označení pilota. Někdy v chladném únoru 1918 s ním Udet (nebo jiný pilot, záznam
nehody neznáme) provedl ukázkový Damenlandung, což znamená, že obrátil stroj na záda, pravděpodobně při přistání. Zdravotní následky
nejsou známy. Velitelem Jasta 37 zůstal Udet až do 18. března 1918, kdy byl převelen jako řadový pilot k Richthofenově elitní Jasta 11.

Fokker Dr.I, 586/17, Jasta 4, letiště „La Ferme Puisieux“ poblíž Laonu, Francie, Květen 1918
Několik týdnů po příchodu k Jasta 11 si Udet uhnal zánět středního ucha a byl Richthofenem odeslán 8. dubna 1918 na zdravotní dovolenou.
K JG1 se vrátil až 22. května, aby převzal velení další jednotky ve svazku JG1, kterou byla Jasta 4. Zastupujícím velitelem této jednotky byl
poručík Hans Kirschstein, eso z Jasta 6, se po udetově nástupu vrátil zpět ke své jednotce, mezitím přezbrojené na nové Fokkery D.VII. U Jasta
4 po něm Udet zdědil Fokker DR.I sériového čísla 586/17 s velmi zajímavým zbarvením, tvořeným černými a bílými šikmými pruhy po celém
rozpětí horního křídla i na trupu od kabiny až k zádi. Z tohoto zbarvení až oči přecházely, ostatně Kirschstein nazýval svůj Dr.I “Die optische
Täuschung”, tedy optická iluze. Přední část trupu zůstala v tovární “stírané” kamufláži, motorový kryt byl černý. Černo-bílé pruhy na horní
straně výškovky byly označením Jasta 6. Do toho všeho Udet doplnil své LO, tentokrát v červené barvě a úhledně zakulacené. Na tomto stroji
je zajímavé take provedení výsostných znaků, které byly po německé jarní ofenzívě roku 1918 na letounech několikrát upravovány, než dosáhly
během léta finální podoby. Především na spodní straně spodního řídla je vidět, že zarovnání ramen křížů nebylo provedeno nijak pečlivě. Udet
si tohoto Dr.I příliš neužil, někdy na přelomu května a června byl zničen na zemi utrženým válcem od běžícího rotačního motoru. Ten zdemoloval kryt motoru I horní křídlo.
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Fokker Dr.I 593/17, Jasta 4, letiště Beugneux-Cramoiselles, Francie, počátek června 1918
Náhradou za zničený ex-Kirschsteinův trojplošník vyfasoval Udet náhradní stroj sériového čísla 593/17. Jasta 4 byla na Fokkery Dr.I přezbrojena poměrně pozdě, až 20. dubna 1918. Zbarvení tohoto stroje ukazuje, že jde patrně o rezervní letoun. Není na něm totiž prakticky nic
zajímavého. Doplněn byl pouze bílý klín (V) na horní straně VOP. Zdá se se, že tento prvek markingu adoptoval Udet jako součást osobního
označení svých letounů, objevil se již na Albatrosu D.Va u Jasta 37, a od tohoto Fokkeru Dr.I se vyskytuje i na pozdějších Udetových Fokkerech
D.VII. LO je doloženo jen namalované bílou linkou, patrně křídou, předkreslené pro písmomalíře. Je opět zakulacené, a poprvé se objevuje
vykřičník. Zda bylo dokončeno, není jasné. Patrně ano, ale mnoho času na dokončení, ani na pořízení fotografie nezbývalo. V červnu už personál Jasty 4 totiž netrpělivě vyhlížel nové Fokkery D.VII.

Fokker D.VII (OAW), 20xx/18, Jasta 4, letiště Beugneux-Cramoiselles, Francie, červen 1918
Jasta 4 konečně dostala 13. června 1918 netrpělivě očekávané Fokkery D.VII, a to jako poslední jednotka ve svazku Jagdgeschwader 1.
Všechny pocházely z licenční výroby firmy Ostdeutsche Albatros Werke (OAW). Na Fokkerech D.VII byl představen nový marking Jasta
4, černě natřená příď, disky kol a vzpěry. Předpokládá se, že to byla Udetova myšlenka, reminiscence na černě zbarvené trupy letounů
Jasty 37. Ostatně, tento nejslavnější a také nejzáhadnější Udetův Fokker nese podobných reminiscencí ve svém zbarvení několik. Například
červený trup je patrně odkazem na Udetovo krátké velení celé JG 1. To sice trvalo jen jeden den, do příchodu nového velitele Hermanna
Göringa, ale symbolika je poměrně jasná. Pruhované horní křídlo odkazuje na optickou iluzi Hanse Kirschsteina. Většina rekonstrukcí tohoto
letounu má více pruhů, než kolik jich je na naší rekonstrukci. Proč? Protože známá a slavná fotografie ponuře se tvářícího Udeta u výškovky
s nápisem Du doch nicht!! je rozsáhle retušovaná. Ze všech pruhů na fotografii je původní jen jediný, ten, který prochází křížem na pravé polovině horního křídla. Všechny ostatní pruhy domaloval do fotografie neznámý retušér, stejně jako všechny vzpěry. Zajímavé je, že existovala
ještě nejméně jedna fotografie Fokkeru D.VII s nápisem Du doch nicht!!. Byla to zvětšenina, visící spolu se dvěma stejně velkými fotografiemi
jiných Udetových válečných letadel v obývacím pokoji jeho berlínského bytu ve třicátých letech. Z tohoto pokoje existují filmové záběry, odvysílané před několika lety v jednom dokumentu německé televize. Reprodukce těchto záběrů je mizerná, lze ji ale s jistými výhradami použít
jako vodítko pro rekonstrukci počtu pruhů na křídle i emblému LO! na boku trupu. Proto je naše rekonstrukce odlišná od jiných. Co znamenal
slogan Du doch nicht!! na výškovce a komu byl určen se můžeme jen dohadovat. Udetův výraz na výše zmíněné fotografii, i jeho další osudy
mnohé naznačují. Konec tohoto krásného stroje v souboji s pozorovacím Breguetem 14 je popsán v úvodním článku návodu.
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STAVEBNICE 03/2021
Fokker D.VII (OAW), 20xx/18, Jasta 4, letiště „La Ferme Puisieux“ poblíž Laonu, Francie, srpen 1918
Fotografie tohoto letounu byly pořízeny mezi koncem července a polovinou srpna 1918. Stejně jako Du doch nicht!!, i tento stroj pocházel
z rané produkce firmy OAW, a stejně tak není známo jeho sériové číslo. Protože všechny nové Fokkery D.VII z firmy OAW byly dodány
najednou, lze dovozovat, že tyto stroje mohly mít sériová čísla v posloupnosti jednoho výrobního bloku. Pokud je tato úvaha správná, mohl
by tento Fokker nést jedno z možných sériových čísel kolem 2077/18, což je číslo jednoho z Fokkerů, prokazatelně u Jasta 4 sloužícího. Na
obtiskovém aršíku najdete několik možností a také volná čísla k vytvoření sériového čísla dle vlastní úvahy. V této době Udet upřednostňoval
svůj Fokker D.VIIF, poháněný výkonnějším motorem BMW IIIa, a tento D.VII (OAW) byl pravděpodobně záložním letounem, používaným ve
dnech, kdy D.VIIF nebyl schopen bojového nasazení. Je také možné, že v tomto stroji Udet letěl krátce po sestřelu Du doch nicht!!. Stroj byl
celý ponechán v barvách čtyřbarevného „lozenge“ plátna (Flugzeugstoff), s černou přídí. Porty na žebrech a lemy hran křídla byly v barvě
přírodního plátna, což bylo u Fokkerů D.VII (OAW) zvykem

Fokker D.VIIF, 4253/18, Jasta 4, letiště Beugneux, Francie, červenec 1918
Celočervený Fokker D.VIIF poháněný mnotorem BMW IIIa a vyrobený továrnou Fokker ve Schwerinu se k Jasta 4 dostal na sklonku července
1918. Udet s tímto strojem bojoval velmi úspěšně, dosáhl s ním dvaceti vítězství za pouhých dvacet dní! Z neznámých důvodů byl tento stroj
opatřen horním křídlem z jiného stroje, pocházejícího ovšem z produkce firmy OAW, což je zřejmé z popisek na křídle, které jsou dobře patrné ze známých fotografií. Udet s tímto strojem létal bez horního krytu motoru aby se zlepšilo chlazení motoru i zásobníků s municí. Na trupu
nemohl chybět bílý nápis Lo!. Heslo Du doch nicht!! se na tomto stroji nenacházelo.

36 eduard
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STAVEBNICE 03/2021

K Fokkeru D.VII doporučujeme
672223
672224
D72019
D72020
D72021
D72022
D72023
D72024
D72025

Fokker D.VII (OAW) engine/Mercedes D.III 1/72 (Brassin)
Fokker D.VIIF engine/BMW IIIa 1/72 (Brassin)
Fokker D.VII rib tapes 4color lozenge 1/72 (obtisk)
Fokker D.VII rib tapes 5color lozenge 1/72 (obtisk)
Fokker D.VII rib tapes blue 1/72 (obtisk)
Fokker D.VII rib tapes pink 1/72 (obtisk)
Fokker D.VII rib tapes linen 1/72 (obtisk)
Fokker D.VII 4color lozenge 1/72 (obtisk)
Fokker D.VII 5color lozenge 1/72 (obtisk)

Kat. č. 672223

Kat. č. 672224
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STAVEBNICE 03/2021

1/48, kat. č. 11136S
plastové díly Revell
fotoleptané díly
krycí maska
8 markingů
Brassin: kola a sedačka
3 plakáty Desert Babe
ve formátu 45 x 32 cm
Pouze 131ks
Stránka produktu

2x

38 eduard
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STAVEBNICE 03/2021

ZA452, Gulf Killer, 20. squadrona, Tabuk,
Saúdská Arábie, 1991

ZA465, Foxy Killer, 16. squadrona, Tabuk,
Saúdská Arábie, 1991

ZD715, Luscious Lizzie!, 31. squadrona, Dhahran,
Saúdská Arábie, 1991

ZD719, Check Six, 9. squadrona, Dhahran,
Saúdská Arábie, 1991

ZD739, Armoured Charmer, 9. squadrona,
Tabuk, Saúdská Arábie, 1991

ZD809, Awesome Annie, 617. squadrona,
Muharraq, Bahrajn, 1991

ZD890, 9. squadrona, Muharraq, Bahrajn, 1991

ZD892/H, Helen, 617. squadrona, Muharraq,
Bahrajn, 1991
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STAVEBNICE 03/2021

3 plakáty Desert Babe
ve formátu 45 x 32 cm

K dispozici pouze
131 kusů stavebnic
40 eduard
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STAVEBNICE 03/2021

K Desert Babe doporučujeme
481007 Desert Babe upgrade set 1/48 (fotolept)
648527 BOZ-EC pod 1/48 (Brassin)
648528 Sky Shadow ECM pod 1/48 (Brassin)
648546 PHIMAT chaff dispenser 1/48 (Brassin)
648549 ALARM missile 1/48 (Brassin)
648547 TIALD pod 1/48 (Brassin)
648550 CPU-123 Paweway II 1/48 (Brassin)
648551 JP233 dispenser pod 1/48 (Brassin)

Kat. č. 648549

Kat. č. 648528

Kat. č. 648550

Kat. č. 648527

Kat. č. 648547
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03/2021

644086

Il-2 LööK
1/48 Zvezda

LööK sada - Brassinová barvená přístrojová
deska a STEEL pásy na sedačku pro Il-2
v měřítku 1/48. Připraveno pro snadnou
zástavbu do modelu.
Doporučená stavebnice: Zvezda
Sada obsahuje
- resin: 1 součástka
- obtisk: ne
- lept: ano, barvený
- maska: ne

Stránka produktu

644089

MiG-21PF LööK
1/48 Eduard

LööK sada - Brassinová barvená přístrojová
deska a STEEL pásy na sedačku pro MiG-21PF
v měřítku 1/48. Připraveno pro snadnou
zástavbu do modelu.
Doporučená stavebnice: Eduard
Sada obsahuje
- resin: 4 součástky
- obtisk: ne
- lept: ano, barvený
- maska: ne

Stránka produktu

42 eduard
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BRASSIN 03/2021

632166

MG 15 guns
1/32

Brassinová sada - německý druhoválečný
kulomet MG 15 v měřítku 1/32.
Sada obsahuje 2 kulomety.
Sada obsahuje:
- resin: 10 součástek
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu

632169

GBU-10 Paveway II
1/32

Stránka produktu

Brassinová sada - laserem naváděné pumy
GBU-10 Paveway II v měřítku 1/32. Sada
obsahuje 2 pumy. Používáno na A-7, A-10,
B-52, F-111, F-117, F-15E, F- 16 , F/A-18
C/D, A-6, F-14.
Sada obsahuje
- resin: 14 součástek
- obtisk: ano
- lept: ne
- maska: ne
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BRASSIN 03/2021

648613

Spitfire Mk.II engine
1/48 Eduard

Brassinová sada - motor pro Spitfire Mk.II
v měřítku 1/48. Sada obsahuje též kryt
motoru. Doporučená stavebnice: Eduard
Sada obsahuje
- resin: 47 součástek
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu

648614

AGM-62 Walleye I Mk.I

Stránka produktu

1/48

Brassinová sada - televizním signálem
naváděné pumy AGM-62 Walleye I Mk.I
v měřítku 1/48. Sada obsahuje 2 pumy.
Používáno na A-4, A-6, F-4.
Sada obsahuje
- resin: 8 součástek
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne
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BRASSIN 03/2021

648617

Il-2 wheels
1/48 Zvezda

Brassinová sada - kola podvozku pro Il-2
v měřítku 1/48. Sada obsahuje kola hlavního
podvozku a ostruhové kolo. Připraveno pro
snadnou zástavbu do modelu. Doporučená
stavebnice: Zvezda
Sada obsahuje
- resin: 3 součástky
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ano

Stránka produktu

648618

Il-2 exhaust stacks

Stránka produktu

1/48 Zvezda

Brassinová sada - výfuky pro Il-2 v měřítku
1/48. Připraveno pro snadnou zástavbu do
modelu. Doporučená stavebnice: Zvezda
Sada obsahuje
- resin: 4 součástky
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ne
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BRASSIN 03/2021

672255

GBU-31(V)3/B JDAM
1/72

Brassinová sada - naváděné pumy
GBU-31(V)3/B JDAM v měřítku 1/72.
Sada obsahuje 4 pumy. Používáno
na F-15E, F/A-18E/F, F-22, F-35 atd.
Sada obsahuje
- resin: 12 součástek
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu

672257

R-27T/T1 / AA-10 Alamo-B
1/72

Brassinová sada - ruské / sovětské řízené
střely R-27T/T1 v měřítku 1/72. Sada
obsahuje 4 střely. Používáno na MiG-29,
Su-27.
Sada obsahuje
- resin: 32 součástky
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu
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BRASSIN 03/2021

672262

Z-37A aerial applicator M72
1/72 Eduard

Brassinová sada - rozmetadlo hnojiv
pro Z-37 / Z-37A Čmelák v měřítku 1/72.
Doporučená stavebnice: Eduard
Sada obsahuje
- resin: 4 součástky
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu
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BRASSIN 03/2021

644087

MiG-21MF early LööKplus
1/48 Eduard

Soubor 4 sad pro MiG-21 v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.
- sada LöoK (barvená Brassin palubní deska + Steelbelts)
- TFace maska pro barvení
- brzdicí štíty
- kola podvozku

Stránka produktu

48 eduard
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BRASSIN 03/2021

644088

MiG-21MF LööKplus
1/48 Eduard

Soubor 4 sad pro MiG-21 v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.
- sada LöoK (barvená Brassin palubní deska + Steelbelts)
- TFace maska pro barvení
- brzdicí štíty
- kola podvozku

Stránka produktu

INFO Eduard - březen 2021

eduard

49

BRASSIN 03/2021

SIN64869

P-51D ADVANCED
1/48 Eduard

Soubor 4 sad pro P-51D v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.
- vrtule Hamilton Standard
- motor
- zbraňové šachty
- 75galonové palivové nádrže
Všechny sady v této kolekci jsou dostupné samostatně,
ovšem jejich spojení v edici BIG SIN znamená slevu až 30%.

50 eduard

Stránka produktu
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SPACE 03/2021

#3DL32001

TORNADO GR.4 SPACE
pro 1/32 stavebnici Italeri
Stránka produktu

#3DL48008

Il-2 SPACE

pro 1/48 stavebnici Zvezda
Stránka produktu

#3DL48009

P-38F SPACE

pro 1/48 stavebnici Tamiya
Stránka produktu
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SPACE 03/2021

#3DL48010

P-38G SPACE

pro 1/48 stavebnici Tamiya
Stránka produktu

#3DL48011

P-38H SPACE

pro 1/48 stavebnici Tamiya
Stránka produktu

#3DL48012

P-39Q SPACE

pro 1/48 stavebnici Eduard
Stránka produktu
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Aplikace SPACE na příkladu P-51D-5
Mustang (1/48; Eduard) a MiG-15 (1/48;
Bronco)
Na úvodní fotografii jsou nástroje a pomůcky
potřebné k sestavení SPACE sad palubních desek
pro MiG-15 i P-51D.

1.
Součástí balení jsou obtiskový aršík s 3D obtisky
a barvená leptaná planžeta.

54 eduard

Namočím si houbičku určenou pro mytí nádobí do vody o pokojové teplotě, položím na ni
vystřižené 3D obtisky a houbičku zmáčknu, aby
smočila obtiskový papír.

INFO Eduard - březen 2021

2.

Po smočení lze dílem do
dvou minut po podkladovém papíře hýbat prstem.
Poté jej lze uchopením
pinzetou za okraj z papíru
sundat a přiložit na příslušné místo.

3.

Poté je vhodné 3D obtisk
na plast jemně přitlačit,
aby se usadil.
Malé dílky na místo přitlačuji vatovou tyčinkou.

4.

Doporučuji pod díly aplikovat trochu disperzního lepidla. Na plast jej nanesu
štětcem, nebo v lepidle dílek zlehka namočím.
Zajistí to stoprocentní přilnutí dílku k plastu.

5. Již aplikované 3D obtisky na palubní desce.

6. Nakonec pomocí vteřinového lepidla dolepím i leptané díly, čímž je palubní deska kompletní.
7. Stejným způsobem jsem postupoval i v případě palubní desky MiGu-15.
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FOTOLEPTY A MASKY / BŘEZEN 2021
F-4EJ
1/72 Fine Molds

56 eduard

F-4EJ Kai 1/72 Fine Molds (73735)
F-4EJ Kai 1/72 Fine Molds (SS735) (Zoom)
F-4EJ Kai 1/72 Fine Molds (CX595) (Mask)
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FOTOLEPTY A MASKY 03/2021

Panzerkampfwanen IV Ausf. F
1/35 Tamiya
Panzerkampfwanen IV Ausf. F
1/35 Tamiya (36459)
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OBTISKOVÉ SADY 03/2021

Kat. č. D48073
Do 17 stencils
1/48 ICM
Stránka produktu

Kat. č. D72030
Bf 109E stencils
1/72 Special Hobby
Stránka produktu

58 eduard
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OBTISKOVÉ SADY 03/2021

Kat. č. D72031
Z-37A Čmelák
1/72 Eduard
Stránka produktu

OK-AIS

OK-YKG
OK-DKV

OK-ZKB
OM-HJO
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Všechny popsané sady jsou dostupné samostatně,
ovšem s každou kolekcí BIG ED ušetříte až 30 %.

BIG33127 F-100F PART I 1/32 Trumpeter
32458
32980
33273
JX267

BIG33128 F-100F PART II 1/32 Trumpeter
32459
32460
32461

Stránka produktu

F-100F exterior 1/32
F-100F interior 1/32
F-100F seatbelts STEEL 1/32
F-100F 1/32

Stránka produktu

F-100F slats 1/32
F-100F air brake 1/32
F-100F undercarriage 1/32

BIG49278 TF-104G 1/48 Kinetic

Stránka produktu

491139 TF-104G late 1/48
FE1140 TF-104G seatbelts late STEEL 1/48
EX738 TF-104G 1/48

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

BIG49279 Tornado ASSTA 3.1 1/48 Revell
481040
491137
491138
FE1138
EX741

BIG72164 C-130H PART I 1/72 Zvezda
72713
73729
CX590

Stránka produktu

C-130H exterior 1/72
C-130H interior 1/72
C-130H 1/72

BIG72165 C-130H PART II 1/72 Zvezda
72711
72712
73725
CX588

Stránka produktu

Tornado ASSTA 3.1 exterior 1/48
Tornado ASSTA 3.1 interior 1/48
Tornado ASSTA 3.1 undercarriage 1/48
Tornado ASSTA 3.1 seatbelts STEEL 1/48
Tornado ASSTA 3.1 1/48

Stránka produktu

Beaufort Mk.I bomb bay 1/72
Beaufort Mk.I landing flaps 1/72
Beaufort Mk.I 1/72
Beaufort Mk.I 1/72
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FOTOLEPTY A MASKY 02/2021

IT FITS!

EDUARD MASK
JX271 A-26C Invader 1/32 Hobby Boss
JX272 A-26C Invader TFace 1/32 Hobby Boss
EX743 Su-30SM 1/48 Kitty Hawk
EX744 Su-30SM TFace 1/48 Kitty Hawk
EX755 Su-27UB 1/48 Great Wall Hobby
EX756 Su-27UB TFace 1/48 Great Wall Hobby
EX757 Su-57 1/48 Zvezda
EX758 Su-57 TFace 1/48 Zvezda
EX759 Ju 88C-6 1/48 ICM
EX760 Ju 88C-6 TFace 1/48 ICM
EX761 F-16I SUFA 1/48 Kinetic
CX592 Lysander Mk.III 1/72 Dora Wings
CX595 F-4EJ 1/72 Fine Molds
CX596 Z-37A Weekend 1/72 Eduard

CX592

JX271
JX272

JX272

EX755
EX7556

EX756

EX757
EX758

EX758

EX759
EX760
62 eduard

EX760
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březen 2021
STAVEBNICE
82149
Fw 190A-5					
2135
8470
7456

Du doch nicht!!					
P-39Q Airacobra					
Z-37A Čmelák					

FOTOLEPTY
53265
HMS York
32463
32464
32982
32983
32984
36459
36460
481043
491150
491152
491154
491156
491159
73735
73736
73737

					
A-26C Invader bomb bay 				
A-26C Invader undercarriage 			
Tornado GR.4 undercarriage 				
A-26C Invader cockpit interior 			
A-26C Invader rear interior 				
Panzerkampfwagen IV Ausf.F 				
ZSU-23-4M Shilka 					
Ju 88C-6 exterior 					
Su-30SM 					
Su-57 					
Su-27UB 					
F-16I SUFA 					
Ju 88C-6 interior 					
F-4EJ 					
Bf 109E-4 					
Z-37A Weekend 					

ZOOMY
33276
A-26C Invader
33277
FE1150
FE1151
FE1152
FE1153
FE1154
FE1155
FE1156
FE1157
FE1158
FE1159
FE1160
SS735
SS737

					
A-26C Invader seatbelts STEEL 			
Su-30SM 					
Su-30SM seatbelts STEEL 				
Su-57 					
Su-57 seatbelts STEEL 					
Su-27UB 					
Su-27UB seatbelts STEEL 					
F-16I SUFA 					
F-16I SUFA seatbelts STEEL 				
P-39Q Weekend 					
Ju 88C-6 					
Ju 88C-6 seatbelts STEEL 				
F-4EJ 					
Z-37A seatbelts STEEL 					

MASKY
JX271
A-26C Invader
JX272
EX743
EX744
EX755
EX756
EX757
EX758
EX759
EX760
EX761
CX592
CX595
CX596

					
A-26C Invader TFace 					
Su-30SM 					
Su-30SM TFace 					
Su-27UB 					
Su-27UB TFace 					
Su-57 					
Su-57 TFace 					
Ju 88C-6 					
Ju 88C-6 TFace 					
F-16I SUFA 					
Lysander Mk.III 					
F-4EJ 					
Z-37A Weekend 					

BIGEDY
BIG33127 F-100F PART I
BIG33128
BIG49278
BIG49279
BIG72164
BIG72165

					
F-100F PART II 					
TF-104G 					
Tornado ASSTA 3.1 					
C-130H PART I 					
C-130H PART II 					

BRASSINY
632166
MG 15 guns
632169
644086
644089
648613
648614
648617
648618
672255
672257
672262

					
GBU-10 Paveway II 					
Il-2 LööK 					
MiG-21PF LööK 					
Spitfire Mk.II engine 					
AGM-62 Walleye I Mk.I 					
Il-2 wheels 					
Il-2 exhaust stacks 					
GBU-31(V)3/B JDAM 					
R-27T/T1 / AA-10 Alamo-B 				
Z-37A aerial applicator M72 				

LookPLUS
644087
MiG-21MF early LööKplus
644088

1/48
1/72
1/48
1/72

ProfiPACK
Limited edition
Weekend edition
Weekend edition

1/350
1/32
1/32
1/32
1/32
1/32
1/35
1/35
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72
1/72
1/72

Trumpeter
Hobby Boss
Hobby Boss
Italeri
Hobby Boss
Hobby Boss
Tamiya
Zvezda
ICM
Kitty Hawk
Zvezda
Great Wall Hobby
Kinetic
ICM
Fine Molds
Special Hobby
Eduard

1/32
1/32
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72
1/72

Hobby Boss
Hobby Boss
Kitty Hawk
Kitty Hawk
Zvezda
Zvezda
Great Wall Hobby
Great Wall Hobby
Kinetic
Kinetic
Eduard
ICM
ICM
Fine Molds
Eduard

1/32
1/32
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72
1/72
1/72

Hobby Boss
Hobby Boss
Kitty Hawk
Kitty Hawk
Great Wall Hobby
Great Wall Hobby
Zvezda
Zvezda
ICM
ICM
Kinetic
Dora Wings
Fine Molds
Eduard

1/32
1/32
1/48
1/48
1/72
1/72

Trumpeter
Trumpeter
Kinetic
Revell
Zvezda
Zvezda

1/32
1/32
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72
1/72
1/72

Zvezda
Eduard
Eduard
Zvezda
Zvezda
Eduard

				
MiG-21MF LööKplus 					

1/48
1/48

Eduard
Eduard

					

1/48

Eduard

BIGSIN
SIN64869 P-51D ADVANCED

OBTISKOVÉ
SADY
D48073
Do 17 stencils 					
D72030
D72031

Bf 109E stencils 					
Z-37A Čmelák 					

1/48
1/72
1/72

ICM
Special Hobby
Eduard

3DL48008
3DL48009
3DL48010
3DL48011
3DL48012

Tornado GR.4 SPACE 					
Il-2 SPACE 					
P-38F SPACE 					
P-38G SPACE 					
P-38H SPACE 					
P-39Q SPACE 					

1/32
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48

Italeri
Zvezda
Tamiya
Tamiya
Tamiya
Eduard

SPACE
3DL32001

Novinky

POSTAVENO

1/48
Kat. č. 11147
postavil Jan Novotný
Stránka produktu
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Do 17Z-2, 10./ZG 26, Castel Benito, Libye, 1941
Stroje Do 17Z, používané několika bombardovacími eskadrami Luftwaffe v počátečním období 2. světové války, se zúčastnily všech tažení, které nacistické
Německo podniklo. Výjimkou nebylo ani africké tažení, i když zde bylo používání strojů Do 17Z pouze symbolické, neboť pár těchto strojů měla ve stavu
pouze 10. Staffel Zerstörergeschwader 26, tedy jednotka létající na dvoumotorových stíhacích Bf 110. Tento stroj byl nalezen postupujícími britskými
jednotkami na letišti Catel Benito v Libyi. Letadla používaná v Africe byla kamuflována barvami používanými na tomto bojišti. Horní a boční plochy letadel byly
nastříkány barvou RLM 79 se skvrnami barvou RLM 80, spodní plochy byly kamuflovány barvou RLM 78. Z fotografie není úplně patrné, zda i tento stroj měl
nastříkané skvrny barvou RLM 80. Stejně jako jiné stroje používané na jižní frontě, i tomuto obepíná trup před ocasními plochami bílý pruh a spodní plochy
koncových oblouků křídla mají bílou barvu.
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POSTAVENO

Kat. č. 11143
postavil Pavel Zimandl
Stránka produktu
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K9906, F/O Robert Stanford Tuck, 65. squadrona, RAF Hornchurch, Essex, léto 1939
Tento Spitfire Mk.I má již vypouklý překryt kabiny, třílistou vrtuli De Havilland a vytápění kulometů. Je dosud bez pancéřování,
má starý typ Pitotovy trubice a mechanická mířidla. F/O R. S. Tuck, je nejúspěšnějším stíhačem v našem výběru s 29 potvrzenými
sestřely dosaženými samostatně a dvěma ve spolupráci. V květnu 1940 byl převelen k 92. squadroně, svých prvních tří sestřelů
dosáhl 23. května 1940 nad Dunkirkem, Dne 11. září 1940 byl jmenován velitelem 257. squadrony, vyzbrojené Hurricany Mk.I.
Předpokládá se, že jednou z jeho obětí se stalo 23. září 1940 budoucí hvězdné eso Luftwaffe, Hans-Joachim Marseille. Dne 28.
ledna 1942 byl sestřelen u Boulogne sur Mer a zajat. V táboře Stalag Luft III v Saganu se podílel na přípravách Velkého útěku, ale
těsně před jeho provedením byl přemístěn do pobočného tábora Belaria. 1. února 1945 uprchl během evakuace tábora a přidal
se k Rusům. Tehdy se mu hodila jeho znalost ruštiny, kterou se naučil od své chůvy. Z RAF odešel v padesátých letech a věnoval se
farmaření. Při natáčení filmu Bitva o Británii se spřátelil s Adolfem Gallandem, jehož synovi byl za kmotra. Zemřel ve věku 70 let
dne 5. května 1987.
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POSTAVENO

I-16 Type 29
1/48

postavil Josef Blažek
CAMO C
Kat. č. 8152
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POSTAVENO
7.IAK-PVO, jaro 1942

Bílá jednička sloužila na jaře 1942 u 7. Stíhacího leteckého sboru protivzdušné obrany (7.IAK PVO) v sestavě protivzdušné obrany
Moskvy. Stroj používali střídavě tři piloti, seržanti Slesarčuk, Gažin a Perevera. Zdá se, že černá pole byla aplikována až u pluku přes
původní tmavě zelený nátěr horních ploch. SOP byla pravděpodobně modrá, ovšem je možná i jiná barva. Písmena na boku jsou zcela
určitě ruské „Za“, pravděpodobně část později dopsaného nápisu jako „Za Rodinu“ nebo „Za Stalina“. Stroj měl novější typ čelní masky
krytu motoru, se dvěma na pravou stranu vyosenými oválnými otvory v masce. Pod křídlem nesl čtyři kolejničky pro rakety RS 132
(dvě na každé polovině křídla).
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POSTAVENO

postavil Jan Baranec
Kat. č. 82102
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P-51D-20, 44-63984, Maj. James B. Tapp, 78th FS, 15th FG, 7th AF, Iwodžima, květen 1945

Při přepadu letišť v okolí Tokia 25. května 1945 použili piloti Mustangů 7th AF poprvé neřízené rakety HVAR. Čtveřice takto vyzbrojených
Mustangů byla součástí velké formace původně čítající 128 stíhaček, cíle však dosáhlo pouhých 67 strojů. Velitelem sekce Mustangů nesoucích
rakety HVAR byl Maj. James Buckley Tapp, který raketami zasáhl hangár na letišti Matsudo a následně ve vzdušném boji sestřelil stíhačku Ki-44
Tojo. Jednalo se o jeho 7. sestřel, prvních čtyř docílil hned při první doprovodné misi Superfortressů nad Japonsko dne 7. dubna 1945. Tyto až
8 hodin dlouhé lety jsou známé pod zkratkou VLR (Very Long Range missions) a Maj. Tapp se již 12. dubna 1945 stal prvním esem USAAF,
které dosáhlo všech svých vítězství během VLR misí nad Japonskem. S celkem osmi setřely jistými a dvě letadly poškozenými tak Maj. Tapp
zaujímá druhé místo v počtu vítězství mezi piloty užívajícími Mustangy v oblasti Tichomoří během 2. světové války. Symboly vyznačené pozemní
obsluhou Margaret IV na pravé straně pod kabinou dále dokládají, že tento Mustang k 25. květnu 1945 absolvoval celkem 9 bojových misí, při
kterých piloti zničili pět letadel nepřítele.

Použité doplňky

Kat. č. 644031 P-51D-15+ LööK 1/48 (Brassin)
Kat. č. 648061 HVAR rockets 1/48 (Brassin)
Kat. č. 648486 P-51D exhaust stacks w/ fairing 1/48 (Brassin)
Kat. č. 648487 P-51D Hamilton Standard propeller 1/48 (Brassin)
Kat. č. 648494 P-51D wheels diamond tread 1/48 (Brassin)
Kat. č. 648495 P-51D undercarriage legs BRONZE 1/48 (Brassin)
Kat. č. 648522 P-51D cockpit 1/48 (Brassin)
Kat. č. 648532 P-51D 165gal fuel tank 1/48 (Brassin)
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POSTAVENO

Ernst Udet´s aircraft

1/48

postavil Luboš Zach
CAMO C
Kat. č. 11137
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Albatros D.Va, Jasta 37, letiště Wynghenge, Francie, přelom let let 1917/1918

7. listopadu 1917 byl Udet jmenován velitelem Jasta 37. Ve funkci vystřídal nadporučíka Kurta Grashoffa, jmenovaného velitelem Jasta 38. Podle čísel jednotek to může vypadat,
že se Grashoff přestěhoval k nějaké nedaleké sousední jednotce. Chyba lávky, Jasta 38 byla dislokovaná v Hudově v Makedonii. Šlo o jistou formu odpočinku, piloti unavení těžkými boji ve Francii bývali nezřídka převeleni do méně exponovaných oblastí. Jako velitel jednotky používal Udet v zimě 1917/1918 tento Albatros D.Va s černým trupem. Opět na
první pohled nenápadný stroj se při bližším pohledu ukazuje být nejpestřejším z Udetových Albatrosů.
Stejně jako u předchozích dvou strojů, na kterých Udet u Jasta 37 létal, je i na tomto letounu vyveden emblém LO v hranatém fontu, ovšem pochopitelně v bílé kontrastní barvě.
Bílý je také klín (V) na neobvyklé pozici na přídi trupu. Zajímavým se jeví také zbarvení křídel, kdy jsou spodní plochy v barvách pětibarevného lozengového plátna, ale horní
nesou dvoutónovou kamufláž zelenou a fialovou barvou. Na vrchní ploše horního křídla, na obou polovinách, je pravděpodobně namalováno bílé V, stejně jako na přídi. Není vyloučeno, že šlo jen o bílé pruhy, protože na fotografii je vidět jen světlé pole na náběžné hraně křídla. Naše rekonstrukce nabízí obě možné podoby. Výškovka opět nese marking
jednotky, černé a bílé šikmé pruhy. Na levé polovině spodního křídla se nacházelo velké U.. S tečkou, evidentně osobní označení pilota. Někdy v chladném únoru 1918 s ním Udet
(nebo jiný pilot, záznam nehody neznáme) provedl ukázkový Damenlandung, obrátil stroj na záda, pravděpodobně při přistání. Zdravotní následky nejsou doloženy. Velitelem
Jasta 37 zůstal Udet až do 18. března 1918, kdy byl převelen jako řadový pilot k Richthofenově elitní Jasta 11.
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POSTAVENO

Bf 109G-10 Erla
s velkými boulemi na horní ploše křídla
1/48
postavil Jakub Tůma
CAMO A
Kat. č. BFC099
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11./JG 300, Praha – Kbely, Československo, květen 1945

Stroj, nalezený na konci války před hangárem na letišti Praha Kbely, pochází z výrobní série 152xxx. Stroje z této výrobní série byly vybaveny
křídlem s většími boulemi na horní ploše umožňujícími používání větších kol, tedy kol stejného typu, jaký se používal u strojů Bf 109G-10
vyráběných v továrně WNF a její pobočce Diana. Trup a horní plochy křídla jsou pravděpodobně nastříkány barvami RLM 81/82, i když někteří
badatelé se přiklánějí k jednobarevné variantě kamufláže nastříkané barvou RLM 81. Spodní plochy křídla zůstaly bez nátěru, pouze části
dodávané externími dodavateli byly nastříkány barvou RLM 76. Motorový kryt, pocházející z jiného letounu, je kamuflovaný barvami RLM
74/75/76. U výrobního čísla na svislé ocasní ploše je čitelná první trojice číslic (152) a poslední číslice (6).
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POSTAVENO

Kat. č. 11143
postavil Zdeněk Müller
Stránka produktu
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N3180, P/O Alan Deere (RNZAF), 54. squadrona, RAF Hornchurch, Essex, květen 1940
54. squadrona byla jedinou jednotkou RAF vyzbrojenou téměř výhradně Spitfiry Mk.I s automaticky stavitelnou (constant speed) vrtulí
Rotol RMS 7. Novozélanďan Al Deere, poprvé letící ve Spitfiru 6. března 1940, se zúčastnil již první operace 54. sq. poskytující 16. května
letecké krytí ustupujících spojeneckých jednotek v Belgii. 23. května, při doprovodu F/Lt. J. Leatharta, letícího v Milesu Magister pro velitele
74. squadrony, S/Ldr L Whitea, sestřeleného u Calais, Deere sestřelil své první dva Bf 109. Dne 26. května večer začala operace Dynamo,
evakuace Dunkirku. 28. května Deere nouzově přistál na belgické pláži, ale dokázal se po 19hodinové anabázi vrátit zpět do Hornchurch.
Po ukončení evakuace Dunkirku se 54. sq zapojila do Bitvy o Británii, v níž Al Deere dosáhl 7 sestřelů. V průběhu 2. světové války prošel
řadou velitelských postů. Jeho celkové skóre čítá 22 samostatných sestřelů (některé zdroje uvádějí 17). Do důchodu odešel v hodnosti
Air Commodore roku 1967. V roce 1991 vydal životopisnou knihu Devět životů (Nine lives). Jeden z nejslavnějších novozélandských
a britských pilotů, nositel Řádu Britského impéria, zemřel 22. září 1995 ve věku 77 let.
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ON APPROACH

DUBEN 2021

BRASSIN

BIG ED (duben)
BIG33129
BIG49280
BIG49281
BIG49282

BIG33129

BIG49280

BRASSIN

(duben)

LöökPlus

(duben)

BRASSIN

(duben)

632170
632171
632173
634024
644090
644091
648599
648615
648619
672258
672260
672263

Tornado GR.4 1/32 Italeri
Il-2 1/48 Zvezda
Ju 188 1/48 Revell
F-104DJ 1/48 Kinetic

BIG49282

SC 50 German WWII bombs 1/32
Tornado GR.4 wheels 1/32 Italeri
BOZ-107 pod 1/32
Tornado GR.4 LööK 1/32 Italeri
MiG-21PFM LööK 1/48 Eduard
MiG-21R LööK 1/48 Eduard
F-6D cameras 1/48 Eduard
AGM-62 Walleye I ER/ERDL 1/48
AGM-84D Harpoon 1/48
R-27ER / AA-10 Alamo-C 1/72
Brimstone w/ AGLM III rack 1/72
C-130 wheels 1/72 Zvezda

644092 Bf 110G-4 LööKplus 1/48 Eduard
644093 Il-2 LööKplus 1/48 Zvezda

SIN64870 Spitfire Mk.I ADVANCED 1/48 Eduard
634024 Tornado GR.4 LööK 1/32 Italeri
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K
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E
N
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DUBEN 2021

BRASSIN

644090 MiG-21PFM LööK 1/48 Eduard

644091 MiG-21R LööK 1/48 Eduard
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ON APPROACH

DUBEN 2021

BRASSIN

632170 SC 50 German WWII bombs 1/32

632171 Tornado GR.4 wheels 1/32 Italeri
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DUBEN 2021

BRASSIN

632173 BOZ-107 pod 1/32

648599 F-6D cameras 1/48 Eduard
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ON APPROACH

DUBEN 2021

BRASSIN

648615 AGM-62 Walleye I ER/ERDL 1/48

648619 AGM-84D Harpoon 1/48
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DUBEN 2021

BRASSIN

672258 R-27ER / AA-10 Alamo-C 1/72

672260 Brimstone w/ AGLM III rack 1/72
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ON APPROACH

DUBEN 2021

BRASSIN

672263 C-130 wheels 1/72 Zvezda
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DUBEN 2021

BRASSIN

644092 Bf 110G-4 LööKplus 1/48 Eduard
Soubor 4 sad pro Bf 110G-4 v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.
- sada LöoK (barvená Brassin palubní deska + Steelbelts)
- TFace maska pro barvení
- výfuky
- kola podvozku
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ON APPROACH

DUBEN 2021

BRASSIN

644093 Il-2 LööKplus 1/48 Zvezda
Soubor 4 sad pro Il-2 v měřítku 1/48 pro stavebnici Zvezda.
- sada LöoK (barvená Brassin palubní deska + Steelbelts)
- TFace maska pro barvení
- výfuky
- kola podvozku
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DUBEN 2021

BRASSIN

SIN64870 Spitfire Mk.I ADVANCED 1/48 Eduard
Soubor 3 sad pro Spitfire Mk.I v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.
- motor
- zbraňové šachty
- leptané vztlakové klapky
Všechny sady v této kolekci jsou dostupné samostatně,
ovšem jejich spojení v edici BIG SIN znamená slevu až 30%.
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DUBEN 2021

FOTOLEPTY, MASKY a OBTISKOVÉ SADY

FOTOLEPTY
53266
HMS York railings

32985
32986
36461
481044
481045
491161
491164
491165
491168
72714
73738

A-26C nose interior
DH. 82A Tiger Moth
Pz.Kpfw. IV Ausf.H
MiG-15 landing flaps
Ju 88C-6b Night Fighter exterior
MiG-15
AV-8A early
AV-8A late
Ju 88C-6b Night Fighter interior
Ki-61-Id landing flaps
MiG-25PD

ZOOMY
33278
DH. 82A Tiger Moth

33279
FE1161
FE1162
FE1163
FE1164
FE1165
FE1166
FE1167
FE1168
FE1169
FE1170
FE1171
SS738

DH. 82A Tiger Moth seatbelts STEEL
MiG-15
MiG-15 seatbelts STEEL
Ar 68F
AV-8A early
AV-8A late
AV-8A seatbelts early STEEL
AV-8A seatbelts late STEEL
Ju 88C-6b Night Fighter
Ju 88C-6b Night Fighter seatbelts STEEL
Bf 109G-6 Weekend
Pfalz D.IIIa Weekend
MiG-25PD

MASKY
JX273
DH. 82A Tiger Moth

EX762
EX763
EX764
EX765
EX766
EX767
EX768
EX769
CX597

MiG-15
MiG-15 TFace
Ar 68F
AV-8A
AV-8A TFace
Ju 88C-6b Night Fighter
Ju 88C-6b Night Fighter TFace
Pfalz D.IIIa Weekend
MiG-25PD

OBTISKOVÉ
SADY
D32009
Tornado GR.4 stencils

D48074
D48075
D48076
D48077

Hawker Typhoon stencils
Su-27UB stencils
P-40N stencils
P-51D-5

SPACE
3DL32002 DH. 82A Tiger Moth SPACE

3DL48013
3DL48014
3DL48015

MiG-15 SPACE
Bf 109G-6 SPACE
F-14A SPACE
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1/350
1/32
1/32
1/35
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72
1/72

Trumpeter
Hobby Boss
ICM
MINIART
Bronco/Hobby 2000
ICM
Bronco/Hobby 2000
Kinetic
Kinetic
ICM
Tamiya
ICM

1/32
1/32
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72

ICM
ICM
Bronco/Hobby 2000
Bronco/Hobby 2000
Roden
Kinetic
Kinetic
Kinetic
Kinetic
ICM
ICM
Eduard
Eduard
ICM

1/32
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72

ICM
Bronco/Hobby 2000
Bronco/Hobby 2000
Roden
Kinetic
Kinetic
ICM
ICM
Eduard
ICM

1/32
1/48
1/48
1/48
1/48

Italeri/Revell
Hasegawa
Academy/Kitty Hawk/GWH
Hasegawa
Eduard

1/32
1/48
1/48
1/48

ICM
Bronco/Hobby 2000
Eduard
Tamiya
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Spitfire Mk.Ia early

Kat. č. 82152

1/48
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STAVEBNICE

DUBEN 2021

Stříbrné šípy
1/72

Kat. č. 2134

MiG-21PF, 1215, letka, 2. letka, 1. stíhací letecký pluk,
základna České Budějovice, druhá polovina 1968 – první polovina 1969

MiG-21PF, 1214, 2. letka, 1. stíhací letecký pluk,
základna České Budějovice, druhá polovina 1969 – první polovina 1970

MiG-21PF, 1214, 2. letka, 1. stíhací letecký pluk,
Všechov u Tábora, červen / červenec 1971
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STAVEBNICE

DUBEN 2021

Stříbrné šípy
1/72

Kat. č. 2134

MiG-21PF, 0302, 2. letka, 9. stíhací letecký pluk,
základna Bechyně, 1986

MiG-21PF, 0302, 2. letka, 9. stíhací letecký pluk,
základna Bechyně, 1988

MiG-21PF, 1212, 2. letka, 1. stíhací letecký pluk,
základna Bechyně, 1988

MiG-21PF, 1304, 2. letka, 8. stíhací letecký pluk,
základna Brno, jaro 1989

MiG-21PFM, 5408, 3. letka, 1. stíhací letecký pluk,
základna České Budějovice, druhá polovina 1968 – první polovina 1969

MiG-21PFM, 4608, 3. letka, 1. stíhací letecký pluk,
základna České Budějovice, druhá polovina 1969 – první polovina 1970
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Jiří Havel

Ukázka z knihy
Stříbrné šípy, 2. vydání.

Narozen: 1967
Nástup k letectvu: 1985
Letecké útvary: 9. slp/sbolp v Bechyni,
1. slp v Českých Budějovicích, TOP - LOLT
v Českých Budějovicích, 4. základna
stíhacího (taktického) letectva v Čáslavi
Odbornost: L-29, L-39, MiG-21F, MiG-21PF,
MiG-21PFM, MiG-21MF, MiG-21MFN, MiG-21U,
MiG-21US, MiG-21UM, MiG-29, L-159, Mi-8,
Mi-171, Mi-24/35

Jak vznikaly bechyňské znaky
Když mě před časem Martin Janoušek oslovil, zda bych
něco nenapsal pro tuto publikaci o našich znacích na letounech MiG-21 PF u 2. letky 9. slp, potěšilo mě to a zároveň
i trochu vylekalo. Vždyť je to již tak dávno! Budu si ještě
něco pamatovat? Snad nebudu svůj příspěvek začínat formulkou „Bylo, nebylo...“!
Historická data jsou však daná a naštěstí jsem je uvedl ve své knížce „O létání v Bechyni“. Podrobněji jsem se
o našich znacích rozepsal v článku 9. stíhací pluk — Letouny
se znakem města Bechyně, který vyšel v časopisu Plastic
kits revue čísloe 38 z roku 1995. Modelář zvažující stavbu
bechyňské „PFky“ má naštěstí ve zmíněné literatuře poměrně dost podkladů.
Nyní se tedy na Martinovo přání pokusím opět trochu zavzpomínat a přidat pár podrobností.

Na jaře roku 1986, při přechodu na letní provoz, si jeden
technik, četař absolvent, na svém letounu 0308 vystínoval
černé trupové číslo. Všem se to moc líbilo a diskutovali jsme
o tom, že bychom takto mohli vyzdobit všechny letouny
u letky, čímž bychom dosáhli jisté jedinečnosti a odlišili bychom se od ostatních letek. Též jsme se dohodli, že takto
nevyzdobíme dvojici černo–zeleně maskovaných MiGů-21F
0203 a 0209, neboť na kamuflovaném trupu by to nemělo
ten správný efekt. Jejich bíle lemovaná čísla byla daleko
výraznější a viditelnější než ta stínovaná.
Čísla si měl vybarvit každý technik sám. Mnohým to ale
trvalo dost dlouho a mnozí se k tomu neodhodlali vůbec,
takže nejedna číslice vznikla pod rukama technika Romana
Hadaše a mnohá jsem dodělával sám.
Tak se postupně povedlo vyzdobit všech deset strojů
MiG-21PF a jeden MiG-21F 0309. Na druhou stříbrnou „eFku“
0310 již nedošlo a technik „spárky“ si nepřál na svůj letoun
nic malovat.

To, co bylo do té doby nevídané a téměř nemožné, tedy
označit letouny letky nějakým viditelným symbolem, se povedlo postupně realizovat u jednotlivých letek 9. slp. Důvody toho úspěchu byly nejméně dva.

Stínování bylo první vlaštovkou, která se u letky ujala,
a světe div se, nikdo nám to nezakázal. Dokonce se to líbilo!
Připomínám, že se psal rok 1986!!!

Tím prvním byla potřeba techniků na stojánce rozpoznat
svůj letoun při přistání, aby byli připraveni k jeho navedení na správné stání. Nejednou se totiž stalo, že nikdo
nevěděl, které letadlo přistává a pojíždí. A než se natočilo
v té správné vzdálenosti tak, aby bylo možno přečíst trupové číslo, řídící na stojánce jej již naváděl na stání někoho
jiného.

Mezi několika příslušníky technického personálu letky se
však stále (a potichu) diskutovalo o zavedení nějakého znaku, který by byl na trupu všech letounů 2. letky namalován,
a jímž by se letouny letky zcela odlišily a zviditelnily. Zvažovalo se samozřejmě, co by to mělo být za znak. Padlo
několik návrhů. Pamatuji si na jeden z nich — černý kocour
na pruhovaném směrovém kormidle. Uznali jsme ale, že to
nemá s tradicí letky nic společného.

Je třeba si uvědomit, že z jedné stojánky létaly mnohdy
i tři letky a každá na létání přistavila i deset letounů! A až
na několik málo kamuflovaných byly všechny stejně stříbrné!
Uvažovali jsme tehdy o odlišení letek nějakými barevnými pruhy na směrovkách, barevném provedení směrových
kormidel atd. Ale to byly jen teoretické úvahy a k shodě
a jejich realizaci nikdy nedošlo.
Druhým důvodem byla jistá hrdost příslušníků letky na
svoji jednotku, která měla být řádně potvrzena nějakým
znakem či emblémem letky, symbolem hrdosti a soudržnosti party lidí, kteří spolu při práci, jež je bavila, trávili
spoustu času a mnohé prožili a zažili.
Co technik letounu, to jistá individualita, díky níž si chtěl
každý svůj letoun z již zmíněných důvodů vyzdobit i nějakým osobním znakem či barevným doplňkem. A tak se kvůli
odlišení natíraly toho času zrovna dostupnou barvou protipumpážní a samonasávací dvířka na trupu, odtokové hrany
kormidel a podobně. Objevily se však i pruhy na ocasních
plochách a několik malůvek na trupu.
Druhá letka 9. slp převzala na podzim roku 1985 z Brna
10 letounů MiG-21PF. U 3. roje je doplňovaly zbývající čtyři
MiGy-21F a jeden MiG-21UM.
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Nakonec zvítězil návrh bechyňského městského znaku,
který vystihoval spojitost našeho pluku s městem Bechyně
a jistou hrdost, že sloužíme a žijeme v této posádce, v tomto krásném koutu Jižních Čech.
Podstatným argumentem pro přijetí tohoto návrhu byl
i fakt, že již v minulosti byly městské znaky namalovány na
některé letouny, hlavně v Plzni u 5. slp. Když to prošlo tam,
snad to projde i u nás.
A tak se i stalo. S větší či menší podporou a s co možná největším utajením před nadřízenými se malá skupinka nadšenců dala do příprav. Blížil se přechod na letní provoz na jaře
1988, a to znamenalo, že se týden víceméně nebude létat.
Když ne teď, tak už asi nikdy! Za týden to snad zvládneme
a barvy budou mít šanci zaschnout.
Nakoupil jsem několik velkých kladívkových čtvrtek, roli
balicího papíru a lepicí pásky. V šatně techniků, kde bylo
uprostřed místnosti pohromadě několik stolů, jsme to rozbalili a počali stylizovat a zjednodušovat bechyňský městský
znak do podoby, v níž by se za pomoci šablon dal nastříkat
na letouny. Jako vzor nám posloužil jeho maličký obrázek
na propagační skládačce o našem městě. Jinde jsme jeho
vyobrazení prostě nenašli!

Znak jsme rozkreslili do potřebné velikosti a vyřezali do
čtyř šablon — každé pro jednu barvu. Bílou, modrou, žlutou
a červenou. Černý lem a doplňky jsme se rozhodli provést
dodatečně štětcem.
Od majora Lukáše, náčelníka opravářské skupiny letky
a autora námětu černého kocoura, jsem si nafasoval stříkací pistoli s hadicí, stříkací kuft s tlakovou lahví a redukčními ventily a plechovky s ředidlem a technickým benzínem.
Vždy s jedním pomocníkem jsem s naší zbrojířskou károu
objížděl rozptylový prostor letky a letoun po letounu stříkal jednotlivými barvami. Ty jsme si koupili v drogerii a šlo
o barvy syntetické. Pomocníků bylo několik. Vždy nějaký
mladý specialista, kterého jsem zrovna odchytil. Namátkou
si vzpomínám na Láďu Merunku, Vaška Bečváře, Martina
Novotného, Karla Ondráška a byli i mnozí další. V každém
ÚLu pomáhal i technik konkrétního letounu. Nejprve jsme
trup pod budoucím znakem umyli benzínem či ředidlem.
Nalepili jsme šablonu na trup a oblepili jí balicím papírem,
abychom tou velkou lakýrnickou pistolí nezaneřádili celý
trup. Tak jsme stříkali jednotlivé barvy. U složitějších šablon pomocník přidržoval rohy za pomoci šroubováků tak,
aby nedocházelo k velkým podfukům barvy. Malé podfuky
jsme potom smyli ředidlem a zaretušovali černým lemováním. Vzduch jsme brali z tlakových lahví v ÚLech.
Na letounech přítomných u letky jsme jeden den nastříkali bílý podklad, druhý den žlutou, další den modrou,
a nakonec červenou barvu. Ta původní byla světlejšího pomerančového odstínu. Záhy jsme zjistili, že vůbec nekryje.
Koupil jsem tedy odpoledne odstín tmavší, který však kryl
jen o trochu lépe. S červenou byly problémy.
Ne všechny letouny ale byly v té době přítomny v rozptylovém prostoru letky. Některý byl v TOPu na předepsaných
pracích, či na opravě závady a dva se střídaly v ostré hotovosti na druhé straně letiště. Práce se musely naplánovat
a hlavně stihnout tak, aby byly znaky nastříkány na všech
letounech MiG-21PF, jednom UM a jednom Delfínovi, a to
během týdne vyhrazeného pro přechod na letní provoz.
Jakmile se začalo létat, tak už nebyla šance to stihnout
a barvy by ani nestačily zaschnout.
No, nějak se to povedlo. Sice asi ne úplně, ale skoro. Byli
jsme domluveni, že černý lem znaku a jemné doplňky si

každý technik letounu na své mašině později dodělá sám.
Ale znáte to. Jen málokdo to dodržel a nutno přiznat, že to
byla na zručnost docela složitá práce. Nakonec to dopadlo tak, že jsme to já a Roman Hadaš (spolutvůrce nápadu,
návrhu a šablon) domalovali postupně na všechna éra sami.
Trochu to trvalo. Černý lem byl asi na všech letounech proveden barvou syntetickou. O totéž jsme se snažili také při
malování detailů na prvních několika strojích, ale brzo jsme
poznali, že je to příliš náročné a zdlouhavé. Nakonec to
vyřešil silný černý lihový fix.
Trvalo to trochu déle, než jsme si původně představovali,
ale nakonec se to s jistým sebezapřením povedlo dokončit
na všech strojích, na kterých jsme si to naplánovali. Tedy
na všech strojích MiG-21PF (0302, 0308, 0310, 0401, 0403,
0404, 0812, 1212, 1213 a 1308) jednom MiGu-21UM (3176)
a jednom L-29 Delfín (3240). Světe div se! Na jaře roku 1988
se povedlo něco téměř nevídaného!
Po kontrole provedení přechodu na letní provoz tato ilegální provokace vzbudila mnoho emocí, funkcionáři letky
počínaje a velitelstvím letectva zřejmě konče. Padaly návrhy na potrestání viníků, smazání znaků a uvedení letounů
do původní podoby a podobně, ale vše časem bez oficiálního
potrestání aktérů vyšumělo do ztracena a letouny 2. letky
se znakem města Bechyně vyrolovaly ze svých ÚLů a létaly
až do svého zrušení, nebo předání k jiným útvarům.
Na závěr ještě připomenu, že přibližně ve stejné době
a nezávisle na nás nastříkal u 3. letky na dva letouny
MiG-21MF 7701 a 7710 podobný, ale menší bechyňský znak
kamarád Robert Šubr. Ten byl umístěn na protipumpážních
dvířkách po obou stranách trupu.
Po převzetí letounů MiG-21MF do výzbroje 2. letky 9. slp
zjara 1989 jsme si i tyto stroje pro velký úspěch opatřili bechyňskými znaky. Stalo se tak při přechodech na zimní provoz toho roku a celá akce probíhala obdobným způsobem.
O něco později získala u 2. letky specifické doplňky i šestice
letounů L-29 Delfín šestého roje, takzvaného „Delfinária“.
Dnes už se jenom divím, že jsme do toho šli znovu. Vše
stálo na odhodlání a práci navíc několika málo jedinců
— nadšenců a ve většině případů i modelářů.
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ON APPROACH

STAVEBNICE

DUBEN 2021

Stříbrné šípy
1/72

Kat. č. 2134

MiG-21PFM, 7207, 3. letka, 11. stíhací letecký pluk,
základna Žatec, 1987 – 1991

MiG-21PFM, 4404, 3. letka, 1. stíhací letecký pluk,
základna České Budějovice, druhá polovina 1969 – první polovina 1970

MiG-21PFM, 4404, 3. letka, 1. stíhací letecký pluk,
Všechov u Tábora, červen / červenec 1971

MiG-21PFM, 4410, 3. letka, 11. stíhací letecký pluk,
základna Žatec, jaro 1990

MiG-21PFM, 4410, 3. letka, 11. stíhací letecký pluk,
základna Žatec, jaro 1990

MiG-21PFM, 4411, 2. letka, 11. stíhací letecký pluk,
základna Žatec, 1987 – 1991
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Bf 109G-6
Kat. č. 84173

1/48
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DUBEN 2021

STAVEBNICE

Pfalz D.IIIa
Kat. č. 8414

1/48
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KPM BRNĚNEC POŘÁDÁ
44. ročník bodovací soutěže a výstavy
plastikových modelů

13.3.2021
Moravská Chrastová – Lidový dům
Bližší info na https://www.modelforum.cz sekce soutěže
INFO Eduard - březen 2021
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GARÁŽ ZA ŽELEZNOU OPONOU
Dnešním Tail End Charlie budu asi trochu
nudit české a slovenské kolegy mého věku,
zatímco mladší modeláři to budou možná
považovat za nezajímavou fosílii. Od přátel ze zahraničí ale často dostávám dotazy,
proč je v Česku tolik modelářských výrobců.
Hlavně pro ně jsem napsal následující řádky.
Ale závěr by si mohli přečíst i našinci. Jak
výrobci, tak jejich zákazníci.
Před Vánoci jsem pro kamaráda sháněl dárek. Byl to model bojového vozidla, kterému velel před dvaceti lety na vojně. Bylo to
pro něj opravdu překvapení, protože není
modelář. Já na pozemní techniku nejsem
odborník, takže jsem něco takového sháněl
poprvé. Rychle jsem zjistil, že to, co sháním,
se dá v Evropě koupit velmi obtížně. Nakonec se mi to povedlo a u jednoho e-shopu
jsem stavebnici našel a zaplatil. A ve vší té
předvánoční a covidové logistické krizi jsem
ji měl doma do dvou dnů. I s lepidlem. Nemusel jsem při tom vůbec vyjít před dům,
tedy pokud nepočítám převzetí zásilky od
kurýra.
Představil jsem si, jak dlouho by mi trvalo model najít a získat v době před zavedením internetu. Pěkně bych se naběhal po
obchodech a žhavil telefon, ovšem jen na
vnitrostátní čísla. A pak jsem si představil,
jak by to vypadalo, kdybych něco podobného sháněl v komunistickém Československu
před rokem 1990. To mi bylo necelých osmnáct let.
Specializovaných modelářských obchodů
nebylo málo, ale nabídka v nich byla hodně
omezená a zboží ze zahraničí do těch největších dorazilo jen párkrát za rok. A stála
se na něj hodně dlouhá fronta. Převažovaly
stavebnice domácích výrobců a občas nějaké východoněmecké kousky. Zahraniční
stavebnice se občas objevily také v prodejnách se zbožím z dovozu tzv. Tuzex nebo
Pragoimpo.
Podobné to bylo s literaturou. Co nebylo
tematicky československé z období po roce
1948, nebo sovětské, se nedováželo a vydávalo se málo. Ale v osmdesátých letech se
v časopisech nebo v publikacích dařilo častěji protlačit témata, kde byl alespoň článek
nebo kapitola o našich letcích v RAF. To se
považovalo téměř za svátek. Mezi takové
eskamotérské kousky patřil seriál v časopisu
L+K, který pod názvem „Technika, která nezlomila vietnamský lid“ pojednával hádejte
o jakém letectvu.
Naštěstí tu byly modelářské burzy a tam se
kupodivu daly sehnat krásné věci dovezené
ze Západu. Nevím přesně kdo mě na první
burzu přivedl, ale vsadím se, že to byl Marian Kolev, kamarád ze střední školy. Ten mě
také dostal mezi členy modelářského klubu
v Praze-Uhříněvsi. Jeho nádherně postavená dvaasedmdesátinová H8K Emily je něco,
na co dá těžko zapomenout. Mimochodem,
byla od Frogu.
V Praze se burza konala jednou za pár měsíců v Radiopaláci, nebo na dnešním výstavišti v Holešovicích. Moc se nelišily od toho,
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jak vypadá prodej modelů na burzách dnes
(tedy před pandemií). Jen byl ten prostor
větší a bylo tam strašně narváno. A abych
tam něco zajímavého sehnal, tak jsem musel stát frontu od šesti nebo sedmi ráno. Kdo
mě zná, ví, že ráno opravdu nerad brzy vstávám. Představte si tedy tu motivaci, která
mě v sobotu dostala takhle časně z postele!
Už tehdy mě zajímala německá a japonská
letadla z druhé světové války. Proč zrovna
tahle? Protože o nich komunistické orgány
prakticky vše cenzurovaly. Tak právě proto
mě to zajímalo. A pokud jsem stavebnici
nebo knihu nemohl koupit, alespoň jsem ji
měl na burze šanci vidět. A pořídit alespoň
nějaké časopisy s výkresy a kamuflážemi.
Postupně jsem získal tolik sebevědomí, že
jsem z dvaasedmdesátinových Avií S-199 začal vyrábět modely Messerschmittů Bf 109
F a G. Shodou okolností jsem byl ve čtvrtém ročníku na praxi v továrně Avia. A brzy
jsem dodal výkres vrtulového kuželu na stodevítku jednomu soustružníkovi. Požádal
jsem, ať mi vyrobí kovové „kopyto“, přes
které jsem pak přetáhl nahřátou plastovou
fólii. A nový kužel byl brzy na světě. S kabinami jsem postupoval trochu jinak. Ale výsledkem bylo také „kopyto“ a nakonec nový
čirý díl z nahřáté průhledné fólie i připálené
ruce nad plotnou u sporáku. Sami jsme si vyráběli i lepidla a pokoušeli se vyrobit vlastní
tmely nebo barvy.
S nakupováním na burze to pro mě nebyla
žádná legrace. Jako dnes si pamatuji ten
vítězný pocit, když jsem v tlačenici sehnal
Ki-84 v měřítku 1/72 od Hasegawy. Stála mě
ale 220 československých korun, které jsem
postupně dal dohromady z kapesného. Tehdy byl průměrný plat necelých 3000 korun.
A jedno pivo „desítku“ jste koupili za 2,50
Kčs. Ten model dnes stojí skoro stejně. Jen
ten průměrný plat je někde jinde. A cena
piva také!
Moje tehdejší schopnosti začínajícího modeláře nemůžu srovnávat s tím, co dokázali dělat zkušenější kolegové v domácích podmín-

kách. Česká schopnost improvizovat, když
je něčeho nedostatek, je silná. Nejen, že
už vyráběli odlévané nebo vakuové modely
a různé doplňky, ale přes Železnou oponu
s nimi úspěšně obchodovali. Výměnou s jinými modeláři, nebo i s firmami, jako je
Hannants. Někteří dokonce deklarovali výrobu modelů jako uměleckou činnost a dosáhli
jejího zlegalizování. Když komunistický režim zkolaboval, jakoby se otevřela stavidla
a naši garážoví výrobci vyšli ze šedé zóny.
Když to spojíte s průmyslovou tradicí českých zemí, která se traduje od dob Rakousko-Uherska, dostanete odpověď na to, proč
v Česku vzniklo tolik modelářských firem.
Období, během něhož byla naše ekonomika
a společnost vykolejená, trvalo půl století,
od jara 1939 do listopadu 1989. Málokdo si
uvědomuje, že pořád roztlačujeme vlak,
který byl půl století na vedlejší trati. Těch
padesát let pořád doháníme. Češi jsou národ, který si hodně stěžuje, kritizuje své
české sousedy a má tendenci přehánět
chválu toho, co pochází z ciziny. Ale naštěstí jsme také národ soutěživý. Myslím, že za
uplynulých třicet let udělala naše země velký kus práce. Některé modelářské firmy ze
svých garáží došly hodně daleko.
Řada výrobců ale pořád v různých ohledech částečně v garáži zůstává. Nemyslím
jen svým přístupem ke copyrightu. Někteří
si to anglické slovo zřejmě překládají tak,
že mají právo okopírovat cokoli. Ušli jsme
hodně velký kus cesty, ale pořád musíme zapracovat na tom, aby „Czech Quality“ mělo
v plastikovém modelářství jednoznačně pozitivní význam. Jak z hlediska technického,
tak etického.
Jan Bobek
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