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ÚVODNÍK
Vážení přátelé,
Dnešní Speciál Infa je věnován právě
proběhnuvšímu 20. ročníku E-daye. První ročník se konal krátce po útocích na
Světové obchodní centrum v New Yorku v září 2001 na střelnici v Plzni a přes
počáteční skepsi modelářské veřejnosti
se stal oblíbenou podzimní akcí. Jeho
návštěvnost postupně rostla a obliba
E-daye našla svůj odraz i v pozdější dohodě s tehdejším předsedou Sekce stavitelů plastikových modelů SMČR Honzou Mikačem o přidružení Mistrovství ČR
k E-dayi. V Plzni E-day přestál povodně
v roce 2002, kdy se obnova zaplaveného
areálu stihla těsně před akcí, a ze zpětného pohledu si myslím, že úspěch druhého ročníku po této památné přírodní
katastrofě zásadně přispěl k etablování
akce v kalendáři modelářských soutěží. První ročníky byly naším společným
podnikem s modelářskými kluby KPM
Plzeň a KPM Kaznějov, bez jejichž nadšení a organizačního úsilí by E-day nikdy
nevznikl. Stejně tak by nevznikl bez tehdejšího předsedy plzeňského klubu Jaromíra Kohouta, který nás s myšlenkou
pořádání modelářské výstavy v areálu
plzeňské střelnice všechny oslovil a dal
dohromady.
Počátek nového století byl dobou rychlého vývoje, jehož odrazem bylo oddělení
E-daye od Plzeňské střelnice, která už
byla pro rychle se vyvíjející a rostoucí
výstavu malá. Rozhodli jsme se ji přestěhovat do Prahy, jednak s vidinou větších
výstavních prostor, jednak s úmyslem
získat lepší pozici ve středu země a tím
vyhovět námitkám, že do Plzně je téměř
odevšad daleko. Nezavděčili jsme se.
Námitek a protestů proti přestěhování
E-daye do Prahy byl plný internet a přesto, že akce byla modeláři po svém skončení hodnocena kladně, pro nás byla na
pokraji finanční katastrofy, především
pro vysoké náklady na pronájem haly
a s ním spojenými službami. Aby toho
nebylo dost, procházeli jsme tehdy i odbytovou krizí způsobenou rychlým posilováním české koruny především vůči
americkému dolaru, který byl tehdy dominantní měnou v našich tržbách, a také
potížemi při dokončování ambiciózního
projektu modelu Hetzer v měřítku 1/35.
Ten se ukázal být technologicky na hranicích našich možností a nabral velké
zpoždění při realizaci.
Řešení pro následující ročníky E-daye
se našlo ve spojení s Galerií Butovice,
v jejíž podzemní garáži jsme našli útočiště na dalších jedenáct let. V Butovicích
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E-day vyzrál do podoby akce evropského
formátu. Přestože jsme každý rok četli
hejty o nedůstojných prostorech, o zápachu výfukových plynů a nesmyslnosti
spojení s Mistrovstvím republiky SMČR,
zůstane butovická garáž v paměti většiny
účastníků spojena s pohodou a příjemnou atmosférou. Každá idyla ale jednou
skončí. V Butovicích jsme skončili kvůli
rekonstrukci Galerie Butovice a změně
předpisů, které nadále pořádání výstavy v prostoru garáží neumožňují. Ročník 2016 byl posledním tamním E-dayem
a před námi bylo rozhodnutí, co dál.
Po organizačním debaklu s pořádáním
akce v Top Hotelu na jižním městě jsme
našli další prostory na výstavišti v Lysé
nad Labem. Oba tamní E-daye patřily
k těm nejvydařenějším, i díky doprovodnému programu s letovými ukázkami
Spitfiru Mk.16 a P-51D Mustang. Na druhou stranu bylo brzy jasné, že prostory
haly v Lysé jsou nedostatečné. Dostupná
výstavní plocha tam byla oproti Butovicím asi o třetinu menší a na komfortu pro
návštěvníky i vystavovatele to bylo znát.
Pro ročníky 2020 a 2021, nakonec zrušeným kvůli vládním opatřením proti epidemii Covidu 19, jsme plánovali přidat ještě
jednu výstavní halu. To s sebou ale neslo
několik organizačních a logistických problémů. I to mělo vliv na rozhodnutí přijmout nabídku na pořádání letošního, po
dvouleté koronavirové pauze obnoveného E-daye, v nové výstavní hale, postavené pro účely vznikajícího soukromého technického muzea na Tankodromu
Milovice.
Jak už to v Čechách bývá, toto rozhodnutí přineslo vlnu pochybností a remcání
jak mezi modeláři, tak mezi modelářský-

mi firmami. Jak jsme my Češi na jednu
stranu pokrokový a inovativní národ, je
naší součástí i konzervativní část společnosti, která nenese změny lehce. Na
jednu stranu to celkem chápu, na druhu
stranu jsem ale přesvědčen o nutnosti dělat přiměřené změny ve správnou
chvíli. A dnešní doba je na změnu zralá
i v tak úzkém oboru, jakým je modelařina
a pořádání modelářských výstav. Jsem
si naprosto jistý, že modelářské výstavy
různých velikostí a dosahu, místní i mezinárodní, jsou naprosto zásadní podmínkou pro přežití našeho oboru. V naší
zemi máme síť výstav hustou, klubové
a regionální výstavy jsou v sezóně pořádány prakticky každý víkend, ve špičkové sezóně, jako je například podzim, je
jich nezřídka v jednom víkendu několik.
S většími výstavami s mezinárodním
přesahem jsme na tom ale hůř. Zřejmě
už definitivně zanikly ModelBrno i Kitsalon Nymburk, letos se nekonal ani
PilsenKit, dlouhodobý pokračovatel plzeňských E-dayů. Na druhou stranu se
během koronavirových uzávěr od E-daye
oddělilo Mistrovství republiky SMČR, které se jeví být ve své současné komorní
podobě nadmíru životaschopné. Pro nás
znamenala dvouletá pauza, oddělení MR
a nabídka nových prostor ve velké a moderní hale v Milovicích šanci dát výstavě
nový náboj a energii. Jak se nám to daří,
můžete posoudit jak ze své osobní zkušenosti, tak z následujících stránek edayového Speciálu Infa Eduard.
Buď kit!
Vladimír Šulc
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S hlavou
v oblacích

Jaroslav Velc
Text: Richard Plos
Foto: Ladislav Křivan, autor, archiv
Ilustrace: Jaroslav Velc

Na programu letošní E-Daye byla jedna velmi významnou událost, přesahující oblast plastikového modelářství i hranice naší
republiky. Hostil totiž křest a následnou autogramiádu knihy
s názvem „V oblacích“. O písmenka v ní jde až ve druhé řadě,
prim hrají obrázky. Obrázky nám modelářům mnohdy až notoricky známé a přesto stále obdivované, protože kresby Jaroslava Velce zdobí krabičky plastikových modelů mnoha výrobců už
padesát let. Namaloval jich stovky a díky úsilí několika dobrých
duší mu nakladatelství Albatros Media vydalo profilovou monografii, jaká se hned tak nevidí.
Jaroslav Velc byl během E-daye na roztrhání. V pátek navečer jej čekala jedna
beseda, spíš všeobecná, v sobotu druhá,
spojená s křestem knihy „V oblacích“ za
přítomnosti zmíněných „dobrých duší“, tedy
zástupce Albatros Media Ondřeje Müllera,
známého publicisty a spisovatele Ondřeje Neffa, kumštýřského kolegy Vlastimila
Suchého a také Zdeňka Šebesty, kterého
asi netřeba domácí (a nejen domácí) obci
modelářské dále představovat… Ti všichni
mají na vzniku knihy svůj podíl a výsledek
svědčí nejen o mimořádném talentu Ja-
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roslava Velce, ale také o jejich odhodlání
a zapálenosti. Sám mistr se pak věnoval během soboty autogramiádě, majitelů
nové knihy se žádostí o autogram dlouho
neubývalo…

Kreslení, focení a zase
kreslení…

Jaroslav Velc je kladenský rodák a díky nedalekému aeroklubovému letišti v Rozdělově mu nad hlavou od mládí „bzučela“ letadla. A i když jako kluk nejprve tíhnul díky
otcově povolání automechanika k autům,

záhy se jeho zájem přesunul „do oblak“.
A tak, už během základní školy, započala
cesta, která měla vést až na obaly stavebnic jedněch z nejvýznamnějších světových
výrobců plastikových modelů…
Dá se říct, odkdy asi tak kreslíte letadla?
Letadla jsem kreslil odjakživa, co mi paměť sahá…
Nicméně od dětského kreslení k profesi
ilustrátora a malíře asi vede dlouhá cesta.
Kudy se vinula ta Vaše?
Já měl štěstí, že si mých kreseb všiml
v deváté třídě náš třídní učitel, pan Sklenář. To on mě nasměroval a díky němu
jsem šel na přijímačky na umělecko-průmyslovou školu v Praze na Žižkově. Brali
čtyřicet z nějakých dvanácti set uchazečů
a já prošel! Radost mi kalilo jen to, že ze
mě měl být po vystudování malíř dekorací.
To mi moc nevyhovovalo, a tak jsem vedle svého zaměření navštěvoval také obor
fotografie. Externě tam tehdy vyučoval
profesor Skopec a fotografii krajiny vedl
Zdenko Fejfar, což byl jeden z nejlepších
fotografů Krkonoš. Tohle se mi zakrátko
moc hodilo, protože jsem na vojně vyhrál
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Malby pro krabičky Kovozávodů Prostějov Jaroslava Velce proslavily. Avia CS-199 patří mezi nejznámější.

Malba F4U-5 Corsair pro Revell
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O knize

Kniha, která vyšla díky vstřícnosti vydavatelství Albatros Media v den konání
E-daye, je reprezentativní a výpravnou publikací. Má 400 stran formátu 284
× 255 mm a je to tak pěkně zpracovaná monografie, že ji může Jaroslavu
Velcovi závidět i řada slavných zahraničních malířů boxartů. Její příprava
rozhodně nebyla snadná, bylo třeba poshánět kresby, pokud možno jejich
originály, a to se ukázalo být skutečně náročné. „Sehnat všechny ty kresby
v dobré kvalitě, to byl problém. Já jsem zákazníkům vždy říkal, že je to tempera, a ta nemůže být vystavená někde na světle. Jinak postupně odejdou
barvy. Byly firmy, které na to dbaly a originály si pěkně archivovaly a ukládaly tak, jak to má být. Třeba MPM a CMK. Když nám od nich něco chybělo,
tak to Jirka Šilhánek vytáhl z desek a ta kresba vypadala, jako bych ji namaloval včera. A navíc nám to ještě naskenoval, takže jsme dostali podklad
v prvotřídní kvalitě,“ vysvětluje Jaroslav Velc a dodává, že dalším problémem
byl filmový materiál. „Některé kresby jsem udělal už hrozně dávno, to se
ještě nepoužívaly skenery a vše se fotilo na diapozitivy. Jenže to je barevně
velmi nestálé médium, po nějakých dvaceti letech už to nelze použít. Některé kresby jsme tak bohužel nesehnali vůbec, a tak jsme na závěr přehledu
každého výrobce zařadili aspoň obrázky krabic, na které ty originály byly
použité. Jen u Revellu jsou toho tři stránky. Ale mám radost, že se i díky úsilí
Zdeňka Šebesty podařilo dát dohromady originály téměř všech kreseb pro
Kovozávody Prostějov. Chybí nám jenom Il-10,“ dodává Jaroslav Velc.

Armádní fotografickou soutěž, což mi zajistilo na rok místo fotografa ve výzkumném ústavu ministerstva vnitra.
Zajímavé… A co jste tam v tom výzkumáku
fotografovali?
No, my jsme v té Krakovské ulici, kde ústav
sídlil, dělali takové opravdu závažné věci,
jako že jsme celý den fotografovali autobus plný baletek z Národního divadla.
Nebo jsme dělali reklamu na fén. No a na
tu práci pro vnitro se tím pádem nějak nedostávalo času…
Takže to v té době vypadalo spíš na kariéru
fotografa?
Ano, já jsem si ve své naivitě myslel, že
budu pracovat jako fotoreportér v nějakém
časopisu. Zkoušel jsem třeba Mladý svět a
další populární magazíny, ale tam byli šíbři,
co si takové pozice dobře hlídali. To bylo
absolutně bez šance. A pak mi jeden známý povídá: „Běž do Vodochod, tam potřebují grafika v oddělení, kde se kreslí manuály“. Tak jsem se tam vydal, dostal jsem
takovou zkušební práci, aby se ukázalo,
jestli na to stačím, a ono se to povedlo.
Čili jste byl rázem zpátky u kreslení…
Ano, deset let jsem tam potom kreslil obrázky do manuálů na L-29 a L-39. Jednalo
se o kreslení jednotlivých sestav a podsestav. Jako vůbec první věc jsem kreslil lafetu pro kamery verze L-39R. Šel jsem do
výdejny, nafasoval výkresy a z nich jsem
musel danou sestavu nebo díl nakreslit v
perspektivě a z potřebného úhlu. A musím
říct, že mě tohle kreslení docela bavilo.
No ale takové kreslení má přece jenom
ještě dost daleko ke kreslení boxartů, řekl
bych… Jak došlo k tomu, že se z Jaroslava
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Velce, zaměstnance Aera, kreslícího obrázky z nafasovaných výkresů, stal Jaroslav
Velc, známý umělec, autor stovek boxartů?
Já jsem nakreslil v roce 1971 nástěnný kalendář formátu A3 a protože jsme v našem
oddělení měli i vlastní tiskárnu, tak jsme si
ho vytiskli a rozdávali známým. A naši šéfové taky. Tak se dostal i do časopisu Letectví
a Kosmonautika nebo na letecké základny,
protože mnohde měli Delfína pro výcvik
a kondiční lítání. No a toho kalendáře si
všimli i leckde jinde, takže si mě pozval
tehdejší kustod leteckých sbírek Národního
muzea Josef Krybus, který byl mimochodem v té době reprezentantem ve skoku
vysokém. Přijel jsem a on mi povídá: „Je

Postupně jste překreslil čtyři z pěti původních kreseb Miroslava Balouse. Zmíněnou
B-534, také Š-328, MiG-19 a Il-10. Jedna
jediná se až do konce existence Kovozávodů Prostějov prodávala v původní krabičce,
a to L-29 Delfín. Proč také nedostala Vaši
kresbu?
Tak to vážně netuším. Podle mě prostě
měli velkou zásobu těch krabiček, a tak už
další netiskli.
Ale nakonec jste i toho Delfína nakreslil,
ne?
To jo, ale až nedávno, když jsem připravil kresbu pro zatím nerealizovaný model
v měřítku 1/32.

„Jako vůbec první věc v Aeru jsem kreslil lafetu pro kamery verze
L-39R. Šel jsem do výdejny, nafasoval výkresy a z nich jsem musel
danou sestavu nebo díl nakreslit v perspektivě a z potřebného úhlu.“
tady skupina lidí, co začala v Prostějově vyrábět plastikové modely. A oni by potřebovali něco namalovat. Zkus to.“ No a tak jsem
před padesáti lety nakreslil svůj první obrázek pro Kovozávody Prostějov, Avii B-534.
A jim se to líbilo. Takže asi takhle se to tehdy schumelilo a pak už to frčelo jeden obrázek za druhým...
První krabičky pro Kovozávody ale nakreslil
Miroslav Balous, proč došlo k jeho vystřídání?
On se tehdy dostal do nemilosti a vyhodili ho z redakce Letectví a Kosmonautika.
A on, protože nechtěl rozbíhající se výrobu
modelů v Kovozávodech ohrozit, přišel sám
s tím, že raději skončí. Pak se k němu dostal můj kalendář a asi se mu líbil, protože
navrhl, aby mě oslovili.

Čtyři dny na devětadvácu

Pro domácí modeláře je sice jméno Jaroslava Velce úzce spojeno se zmíněnými
Kovozávody Prostějov, případně dalšími
tuzemskými výrobci, ovšem netrvalo dlouho a obrázky z Kladna se začaly objevovat
i na krabicích dalších výrobců. Jednoznačně nejvíc jich namaloval pro Revell a pro
značky, které pod tuto skupinu spadaly. Zejména Matchbox. Celkově pro tuto
skupinu nakreslil přes 200 obrázků, což
v průměru znamená po tu dobu spolupráce
jeden obrázek za tři týdny. A do toho kreslil pro ABC a ilustroval i řadu knih, jako
například Encyklopedii českého a slovenského letectví, kde je bezmála devět set (!)
obrázků!
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Suchoj Su-7BKL namalovaný pro Kovozávody Prostějov.

Francouzský balón Tissandiér z roku 1883. Tato olejomalba na plátně vznikla letos a ilustruje autorův příklon k tématům, která jej dnes baví.
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Aero A-10 a na pozadí Házmburk. Dvě oblíbená témata na jedné malbě.

Jak jste se vlastně dostal ke kreslení pro
Revell?
Za to může Václav Šorel. Když se v roce
1992 konala u Hybernů výstava Model Hobby, tak tam byl i Revell. Jejich produkčním
manažerem byl jistý Volker Vahle a Vašek
mě s ním seznámil. Bylo to na začátku výstavy, seděli jsme spolu a on si mi postěžoval, že potřebují nakreslit MiG-29 a že se
to nějak nedaří. Tak jsem se ho zeptal, kdy
odjíždí. Prý za čtyři dny. Řekl jsme mu tedy,
ať se před odjezdem zastaví a když ke mně

to do pobočky DHL na rohu Opletalovy ulice a Václaváku, tam jsem za to zaplatil asi
1500 Kč a on to druhý den ráno měl. A já
měl zase za tři dny peníze na účtu. Takhle
to fungovalo léta a naprosto bez problému.
Pro Revell jste toho namaloval nejvíc, ale
rozhodně nebyl po Kovozávodech Vaším
jediným zákazníkem…
Byla řada výrobců, pro které jsem maloval, i když pro některé jsem toho nakonec udělal jen málo. Což platí bohužel

„Seděl jsem u kafe se šéfem letiště a najednou telefon, policie a prý:
‚Máte letadlo v přehradě!‘ My tomu nevěřili, říkáme, že tady je všechno v pořádku, ale pak náčelník říká: ‚Hele, to bude asi to tvoje…‘ No
tak jsme skočili do Anduly, zalítli jsme nad přehradu a já ho tam viděl.
Celý Tajfun byl pod vodou, naštěstí v celku…“
s Vaškem Šorelem přijeli, položil jsem
před něj na stůl hotový obrázek MiGa-29
jak prolétá okolo Házmburku.
To ale nebylo pro krabici Revellu, ne?
Ne, to byla kresba pro stavebnici Matchbox v měřítku 1/72. Každopádně takhle to
začalo. Ta spolupráce se pěkně rozjela
a skončila až když mi v tak intenzivní práci
začaly bránit zdravotní potíže.
A jak konkrétně ta spolupráce probíhala?
Dnes máme elektronickou poštu, boxarty
se dělají v počítači, z jednoho konce světa
na druhý je možno jakékoli podklady nebo
dílo poslat v řádu sekund. Ale tehdy jste
si museli všechno posílat běžnou poštou,
řekl bych.
Ano, ale fungovalo to krásně, protože
s Volkerem byla velmi dobrá domluva. On
mi poslal požadavek na typ a já jen potřeboval podklady pro kamufláž. To mi poslal
faxem. Pak jsem namaloval tři poziční návrhy, on si z nich vybral, někdy připojil nějakou poznámku, přiložil objednávku a odfaxoval zpět. Já to namaloval, přinesl jsem
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i o Eduardu. Býval bych pro vás rád kreslil víc, ale prostě to tak dopadlo. Nicméně
i tak to byla pěkná spolupráce. Pak jsem
kreslil pro MPM, CMK, pro Bílka, Airmodel,
Směr, Dubenu, Modelu…
Mnohdy se jednalo o západní typy a před revolucí u nás byla o kvalitní podklady na ně
docela nouze. Jak jste to řešil?
Měl jsem kamaráda co emigroval do USA
a ten mi naposílal hodně podkladů. Občas
mi nějakou poštu od něj sice zabavili, ale
moje kresby přinášely tehdejšímu režimu
cenné valuty, takže se stačilo na patřičných
místech ozvat, že tím hrozí valutové ztráty,
a bylo vyřešeno…

Člověka to musí bavit

Není práce, jako práce. U některé jde jen
o to, přežít další směnu, ale pro kumštýře
to rozhodně neplatí. Jak sám Jaroslav Velc
říká, téma ho musí bavit. Po léta kreslil
především vojenská letadla, samotného ho
nejvíc zajímala ta druhoválečná, ale v současnosti už jej to táhne trochu jiným směrem.

Máte nějaký svůj nejoblíbenější obraz?
Nebo typ? Prostě něco, k čemu se rád vracíte?
Ale ano, mám. Třeba v té knize jsou některá letadla vlastně dvakrát. Třeba Hurricane. Ten jsem v tempeře namaloval pro
připravovaný a zatím nerealizovaný model
v měřítku 1/32. A na obálce knihy je ta
scéna s mírnými odlišnostmi vyvedena
jako olejomalba. Prostě se mi to tak líbilo, že jsem ten námět přenesl na metr
velké plátno. Nebo Wellington, který jsem
kdysi namaloval pro Matchbox. Je to scéna návratu z noční mise. Už se rozednívá
a poškozený stroj s jednou vrtulí v praporu právě opouští evropský kontinent
a míří nad moře vstříc Anglii. A útočí na
něj Messerschmitt Bf 110. Dnes je z toho
taky velký olej na plátně, který má můj syn
v obýváku.
Těch druhoválečných scén jste namaloval
opravdu hodně, ale jak jste už dříve naznačil, máte v současnosti chuť kreslit něco
trochu jiného…
Dnes mě zajímají civilní letadla, hlavně
dopravní. Ale ta stará, třeba z dvacátých,
třicátých let. To jsou krásné letouny, třeba
Aero A 10, které jsem namaloval s velkou
chutí. A opět jsem jako pozadí využil svůj
oblíbený Házmburk. Důležité je, aby člověka to téma zajímalo a aby se na to těšil.
Malovat něco bez zájmu, nebo dokonce
s odporem, to prostě nejde.
Možná by leckoho zajímalo, jak vlastně taková kresba vzniká…
Ten postup je pro temperu vždy stejný.
Nejprve si připravím papír, který si pomocí
lepicí pásky připevním k pevnému podkladu a pak si ho lehce zafixuju přestříkáním
řídkou disperzí. To aby byl odolnější, netahala se z něj při práci vlákna a výsledná
kresba pak nebyla takzvaně chlupatá. Pak
potřebuju fotky skutečného letounu, které
si případně zvětším do potřebné velikosti,
abych dobře viděl detaily. Ideální je, když
mám i čtyřpohledový výkres a samostatné snímky různých důležitých detailů. Vždy
jsem dbal na to, aby byla výsledná kresba
i po technické stránce správně. Na základě všech těchto podkladů si jen v tužce nakreslím na pauzák takzvaný šmírák,
kam si zanesu všechno důležité, co budu
následně potřebovat přenést na papír. Potom ten pauzák otočím, obtáhnu si kresbu
měkkou tužkou zezadu, znovu to otočím,
položím na připravený papír a udělám si
jenom obrys letadla. No a pak si namaluju
kompletní pozadí obrázku. Samotné letadlo zatím nemaluju.
Z jakého důvodu?
To je věc výsledného efektu. Když se nejdřív udělá malba letadla, tak to působí jinak a taky je pak znát, když se někde malba pozadí dostane byť i jen lehce do malby
letadla. Je to jako v reálu, letadlo je k po-
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ROZHOVOR S JAROSLAVEM VELCEM
O mistrovi

Jaroslav Velc je český malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se 29. srpna 1946 v Kladně, kde žije
dodnes. Vystudoval střední školu UMPRUM
v Praze. Po absolvování základní vojenské
služby pracoval jako grafik v Aeru Vodochody,
později také jako fotograf Okresního muzea
v Kladně. Na konci osmdesátých let minulého století opustil zaměstnání a dále tvořil na
volné noze. Celkem vytvořil okolo 340 boxartů
pro řadu výrobců plastikových modelů a stovky dalších ilustračních kreseb pro časopisy a
knihy. Vedle letadel a letectví je jeho dalším
zájmem entomologie.

Jaroslav Velc při besedě na E-Dayi 2022

zorovateli nejblíž a teprve v dálce je nějaké pozadí, ať už země, moře nebo obloha…
Takže teprve až je namalované a zaschlé
pozadí, přijde na řadu letadlo, případně letadla…
Přesně tak. Když mám pozadí hotové, tak
si na papír znovu přiložím pauzák, srovnám si ho na křížky, které si někde v rozích
už na začátku udělám, a třeba si obtáhnu
jen přední část. A na té pracuju. Začínám
tím, co je nahoře a postupuju dolů, abych
si náhodou tu kresbu nepoškodil opřenou
rukou. Na trupu a křídlech vynechávám
místa pro výsostné znaky, ale na kódová
a jiná písmena ne. Ta si tam později zase
přenesu z pauzáku a domaluju. No a takhle
postupuju dál a dál, dokud to není celé hotové. V tempeře se dá takový obraz udělat v pohodě za čtyři dny, s olejem je to
jiné, protože tam jsou technologické doby
schnutí mnohem delší. Na druhou stranu
je to mnohem jednodušší technika.
Opravdu?
Ano. Dám příklad. Když potřebuju čisté
modré nebe v tempeře, tak je to vlastně
průsvitná barva, kterou nanesu na čistou
bílou plochu. Většinou houbičkou, případně použiju lehký nástřik stříkací pistolí.
A do toho pak už nesmím sáhnout, jinak je
zle. Jakékoli poškození je neopravitelné,
protože to není čím překrýt. To se tam potom
musí domalovat třeba mrak, jiné letadlo
a podobně. U olejomalby lze jít do jednoho místa štětcem několikrát, protože mám
k dispozici bílou, která všechno překryje.
Taky u ní nehrozí nebezpečí, že když na
jedno místě pracuju štětcem příliš dlouho,
tak si poškodím papír. U tempery si z něj
začnete vytahovat vlákna a pak už je to
v čudu…
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Berete dnes ještě standardní zakázky na
kresby?
Jen málokdy. Už jsem ve věku, kdy si chci
o svém čase rozhodovat sám. Já to mladším vysvětluju velmi jednoduše. Nakreslím
čáru a řeknu: „Tohle je život a já jsem tady
(ukazuje někam ke konci pomyslné čáry),
zatímco ty jsi někde tady (ukazuje na začátek), a tak ještě můžeš se svým časem
hazardovat. Ale já už ne. Už chci dělat jen
to, co sám chci a co mě baví…
A jak se díváte na dnešní počítačovou tvorbu? My jsme Vaší kresbou inspirovali Adama Toobyho, když jsme koncipovali boxart
pro Avii S-199. Viděl jste ji?
Mně se současná tvorba za pomoci počítačových programů líbí. Na dnešek jsem
přespával v místním penzionu a byl jsem
na pokoji s tím hochem z Polska, co pro
vás kreslí (Piotr Forkasiewicz, pozn.
aut.), a to je opravdu špička svého oboru.

A ta kresba S-199, ta se mi taky moc líbí.
Je to úplně jiná technika, než malování
temperou, ale atmosféru to rozhodně má.

Letcem

Jaroslava Velce provázejí letadla téměř
celý život. Od kreslíře obrázků do manuálů na L-29 a L-39 až po malby boxartů
a knižních nebo časopiseckých ilustrací.
Jenže nezůstalo jen u kumštu. Sám usedl
do kokpitu a chopil se kniplu.
Kolik máte nalétáno?
Moc ne, něco málo přes sto hodin, všechno
s ultralighty.
A jaká to byla letadla?
Měl jsem Tajfuna (TL 32 Typhoon, první vyráběný typ firmy TL Ultralight), ona
to sice byla taková továrna na odpor, ale
když jsem zakapotoval vzpěry, tak to v tu
ránu ožilo. A když jsem pak přelepil meze-

Joru si Jaroslav Velc upravil po svém, ale nakonec se rozhodl s létáním skončit, a tak krátce po záletu
změnila majitele.
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ry mezi křidélky a křídlem instalatérskou
páskou, tak i to řízení bylo najednou citlivější. A obrovskou výhodou toho letadla
byl robustní podvozek. Spolu s nízkou přistávací rychlostí mi to umožňovalo přistát
na kdejaké polní cestě. Letiště jsem vlastně ani nepotřeboval… Tajfuna jsem po ně-

kání po letištích. Skončili jsme v Chebu,
kde jsme si následující den dal po ránu sólíčko směrem na Karlovy Vary. Dodnes si
pamatuju, jaké to bylo nádherné polítání…
Vrátil jsem se, seděl u kafe se šéfem letiště a najednou telefon, policie a prý: „Máte
letadlo v přehradě!“ My tomu nevěřili, říká-

„Wellington, který jsem kdysi namaloval pro Matchbox, to je scéna
návratu z noční mise. Už se rozednívá a poškozený stroj s jednou
vrtulí v praporu právě opouští evropský kontinent a míří nad moře
vstříc Anglii. A útočí na něj Messerschmitt Bf 110. Dnes je z toho taky
velký olej na plátně, který má můj syn v obýváku.“
jaké době prodal a postavil jsem si Joru,
což byla o dost modernější a elegantnější
konstrukce. Ale když jsem se na to letadlo
podíval, bylo mi jasné, že tak, jak je navržené, musí být těžké na ocas, protože to
mělo hrozně krátkou příď. A tak jsem si
ji upravil, použil jsem jiný motor a udělal
novou kapotáž. Celý čumák byl delší, jinak
tvarovaný. Dokončil jsem to, zalétalo se to
a prodal jsem to… Prostě jsem s létáním
skončil, protože na letišti ve Slaném byly
v té době špatné mezilidské vztahy a mě
se tam nechtělo trávit čas.
Zažil jste během těch sta hodin ve vzduchu
nějakou prekérní situaci?
No, já sice přímo ne, ale jedna příhoda stojí za zmínku. To jsem ještě neměl papíry
a s Frantou Žaludem, který mi dělal instruktora, jsme absolvovali takové to ská-

me, že tady je všechno v pořádku, ale pak
náčelník říká: „Hele, to bude asi to tvoje…“
No tak jsme skočili do Anduly, zalítli jsme
nad přehradu a já ho tam viděl. Celý Tajfun
byl pod vodou, naštěstí v celku… Tak jsme
se vrátili, skočili pro změnu do auta a když
jsme přijeli na místo, už tam byli i hasiči
a tahali to z vody.
Kdo vám s tím do té přehrady vlastně spadnul? Vy jste to své éro půjčoval?
On si ho půjčil ten můj instruktor s tím, že
sveze mechanika od Anduly. A musel pak
sednout na vodu, protože terén okolo nic jiného neumožňoval. Což o to, Franta byl v klidu, to je starý potápěč, ale mechanik zmatkoval a vykopl dveře. Jak se později ukázalo,
neuměl plavat. Nicméně v tom stresu na to
asi zapomněl a zdárně doplaval na břeh. Ale
byl v šoku, utekl a přišel až večer na letiště.

A co se jim vlastně stalo?
No došlo jim palivo! Ale nebyla to tak docela jejich chyba, Tajfun měl prostě blbě
udělanou palivovou soustavu. V nádrži
zůstávalo nevyčerpatelné velké množství
benzínu. Palivoměr sice stále ukazoval
dostatek paliva, ale najednou to škytlo
a nazdar… Musel jsem to výrobci dokázat,
tak jsem to postavil na dvoře do polohy horizontu a nahodil. A opravdu! V nádrži bylo
ještě dvanáct litrů, když to škytlo a motor
se zastavil. Jirka Tlustý z TL Ultralight to
nakonec uznal a letadlo mi opravili.
A už vás neláká se aspoň s někým svézt?
Už ani ne. Já jsem se navozil docela dost.
Ještě v Aeru jsem se vozil s L-29 i L-39.
Létal jsem se Šoucem, Křemenem, Šmídem…
To ale nebyla součást vaší práce kreslíře,
ne?
Kdepak, to vzniklo tak, že se firemní fotograf bál lítat, a tak jsem to vzal za něj. Za
letu se fotily třeba nově přidané přístroje,
hodnoty, které ukazují a podobně. Nebo se
dělaly letovky pro zákazníky. Prostě různě… Při těch letech se zároveň leckdy prováděly i zálety, včetně dostupů a podobně.
To bylo moc hezký lítání, na to moc rád
vzpomínám…
Tak děkuji za rozhovor a přeji hodně
zdraví!

Páně Velcovo prví letadlo. Typhoon TL32. Ten, který skončil v přehradě…
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GALERIE VÝBĚRU
SOUTĚŽNÍCH MODELŮ,
SIGŮ A KLUBOVÝCH
VÝSTAV
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KOTEL

O čem se mluvilo v Kotli

Nedílnou součástí každého E-Daye je moderovaná diskuse s výkonným ředitelem firmy Eduard Vladimírem Šulcem. Témata se
vždy točí kolem dění ve firmě a připravovaných novinek, letošní
ročník nebyl výjimkou. Moderace se tentokrát chopil Petr Švihovec, který diskusi nasměroval několika zajímavými směry. Pojďme si zrekapitulovat, co tedy letos v Kotli Vladimír Šulc řekl…
O dopadech stávající situace na Eduard
Vzhledem k vývoji cen, především energií,
budeme nuceni zdražit. Zatím jsme se drželi,
a to přes veškeré zdražování vstupů, včetně
plastu. Dramatický je nárůst ceny mosazného plechu, u kterého se navíc výrazně prodloužily dodací lhůty. Pro nás to znamená,
že musíme nakupovat obrovské množství
mosazi, abychom měli z čeho vyrábět a současnou situaci vůbec přežili. Z toho důvodu
jsme letos už v únoru měli v mosazi stejný
objem peněz, jaký za celý loňský rok. Zásadní je pro nás ale růst ceny energií. Doufáme,
že budeme patřit mezi firmy, kterých se bude
týkat zastropování, jak je navrženo vládou
pro malé a střední podniky, což by znamenalo namísto desetinásobného zdražení jen
čtyřnásobné. Nicméně i to je velký nárůst
nákladů, protože naše výroba je energeticky
poměrně náročná. Zdražení se tedy nevyhneme a přijde v listopadu nebo v prosinci.
Vychází mi to na 13 až 16 procent, tedy zhruba
100 Kč na čtvrtkový model z řady ProfiPack.
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O letošních prodejích
Od března pociťujeme propad prodejů.
Zásadně se to zlomilo po ruské invazi na
Ukrajinu. Až do února jsme totiž prodávali velmi dobře, i když jsme vloni doháněli
ztráty způsobené požárem. Jeho následky
jsme na snížených tržbách pociťovali po tři
čtvrtiny loňského roku. Ve čtvrtém čtvrtletí
loňského roku a letošním prvním čtvrtletí
jsme měli velmi slušné tržby srovnatelné
s dobou před požárem. Od března začal
náš prodej kontinuálně klesat a klesal až
do léta. Pak se to zastavilo v srpnu, ale
v září už se propad projevil zase. Můžeme
mluvit ca o propadu na úrovni 20 procent,
ovšem na našem trhu máme propad ze
všech zemí největší. Je znát, že míra obav
u modelářů i obchodníků je u nás největší
ze všech. Konkrétně dělá propad prodejů českým obchodníkům až 40 %, což už
je enormní. Největší propad registrujeme
u leptů, modely spíš stagnovaly, ale myslím si, že v září už bude propad také u

nich. Máme ale jeden segment, brassiny,
u kterého navzdory krizi prodeje rostou.
O prodejních akcích na internetu
Naše internetové prodejní akce jsou nadále úspěšné, a to proto, že jsou spojeny
se slevou. A slevu dáváme proto, aby modeláři nakupovali. V covidové době jsme
internetových akcí moc neudělali, protože
nebyly příležitosti. Nepořádaly se žádné
modelářské výstavy. Teď už se ale zase
pořádají, navíc čelíme krizi, takže v nich
budeme pokračovat. Pojedeme například
na výstavu do Holandska nebo na Slovensko, do Nitry, a k těmto výstavám budeme
dělat akce podobně jako byla afterparty
k E-Dayi.
O možnostech ještě detailnějších doplňků
vyráběných technologií 3D tisku
Detailnější věci už asi 3D tiskem dělat nebudeme, myslím, že už ani není kam se
významněji posouvat. Možná se dopracujeme k ještě trochu jemnějšímu rozlišení
tisku. My máme na našich tiskárnách nastaveno dvojí rozlišení, jemnější a trochu
hrubší, ale to se ani nedá rozeznat. Je to
spíš technická věc, s provedením detailů to
nesouvisí. Pokud jde o kvantitu a šíři sortimentu, tak tomu pomůžou dvě nové tiskárny, které se chytáme koupit na podzim.
Tím už bude naše výrobní kapacita hodně
zajímavá, protože celkem jich tak budeme
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mít sedm. Budeme tedy schopni vyrábět
sto procent nového sortimentu tiskem
a postupně začneme i starý sortiment překlápět z odlévání do 3D tisku.
O možnosti výroby celých modelů 3D
tiskem
Tisk celých modelů je samozřejmě možný,
otázka zní, jestli je tohle práce pro nás. My
jsme v podstatě až na nějaké před-eduardí
období, kdy jsme s kamarádem Sekyrkou
odlévali modely, resinové stavebnice nikdy
nedělali. Myslím si, že to je spíš segment
pro malé firmy, které se zabývají okrajovými typy. Ale nám to smysl nedává. Když
už budeme mít konstrukci, tak to raději
rovnou uděláme do forem. Ovšem když si
nějaká malá firma vymyslí a nakonstruuje nějaký tištěný model, tak jí ho můžeme
vytisknout. Ale že bychom to udělali sami,
to je nepravděpodobné. No, i když stát
se může leccos. Máme tady krizi a krize
obecně přinášejí nové cesty a nová řešení.
O významu 3D tisku
Můj názor je takový, že technologie 3D
tisku mění pravidla hry. Když se objevily
odlitky, tak se říkalo, že vytlačí lepty, ale
nikdy k tomu nedošlo. Ovšem 3D tisk by to
dokázat mohl, tam se ukazuje, že leccos
z leptů se dá nahrazovat 3D díly a celá oblast doplňků se začne hodně proměňovat.
Další věcí totiž je, že práce s 3D doplňky je
mnohem přívětivější než s čímkoli jiným,
co se zatím dělalo. Je to lehčí, je to přesnější a taky stabilní, dá se to udělat stejným způsobem jako plastové díly stavebnice. Víme všichni, jak to bylo s odlévanými
díly. Pracovalo to, někdy to nepasovalo,
každá várka byla trochu jiná. U 3D doplňků
je to jiné, jsou stabilní, přesné a tím pádem
otevírají cestu i modelářům, kteří resinové doplňky dříve nechtěli. Nehledě na to,
že na materiál, ze kterého jsou odlévané
resinové díly vyrobené, je část populace
alergická. Jsou lidi, co vezmou resin do
ruky a otečou… To 3D díly jsou zdravotně
nezávadné. My dokonce používáme ma-

teriál schválený pro zdravotnické využití.
Je to stejná hmota, z jaké se například dělají zuby…
O 3D doplňcích pro lodě
Všichni víme, že třeba zábradlí na lodi není
placatý, takže si myslím, že ho budeme dělat časem 3D tiskem. A popravdě si v tomto
případě dovedu na rozdíl od letadel představit i tisk celých modelů, protože tam
je spousta typů, které se jako standardní
stavebnice neuživí. Takže kdyby chtěl někdy Eduard dělat vlastní lodě, tak tohle by
mohla být cesta.
O tom, jak Japonci přijali Zero od Eduardu
Japonci přijali naše Zero s rozpaky a myslím, že byli i takoví, co to brali jako ústrk,
že si nějací Středoevropani dovolili ztvárnit jejich posvátné letadlo. Jeden recenzent dokonce prohlásil, že má náš model
špatně profil křídla. To křídlo shora obrousil, nafotil to a pak psal: „Podívejte, jak je to
špatný!“ Ale našli se samozřejmě i japonští
modeláři, co jej přijali s nadšením.

O tom, proč zrovna Zero a proč právě teď
Tak proč ne? Je to typ v pomyslné první
lize, kam z našeho pohledu patří prvoliniové stíhačky, které odlétaly celou válku,
nebo aspoň její větší část. Lítala na nich
spousta slavných pilotů a byly většinou
i různě pomalované, se symboly sestřelů, nosearty a podobně. U Japonců je to
v tomhle ohledu sice trochu jinak, ale přesto Zero do první ligy jednoznačně patří. Je
srovnatelné s Mustangem, Spitfirem, P-40,
Wildcatem, v případě proudových typů pak
třeba s Phantomem, F-15 nebo MiGem-21.
A to jsou typy, které chceme dělat. Slavná
letadla, která každého zajímají. Modeláři
se sice leckdy ptají proč to děláme, když to
dělá každý, ale on si to pak taky každý koupí. Jsou to totiž typy, za kterými je spousta
příběhů a nabízejí spoustu pestrých zbarvení. Když vezmu Mustanga, tak i když
zůstanete jen u něj, tak to pokaždé bude
jiné letadlo. Když uděláme Kuňkadlo, tak
tam nemáte šanci si udělat víc než jedno,
protože jich ani víc nebylo… No a pokud jde
o načasování Zera, tak to je taky jednoduché, protože vloni bylo kulaté výročí přepadení Pearl Harboru. My jsme k němu
chtěli mít silnou novinku, a to se nám povedlo.
O tom, proč následoval Wildcat
To je taky jednoduché. Wildcat byl soupeřem Zera, jeho protiváha. A i my jsme to
tak pojali. Záměrem je střídat stavebnice
Zer a Wildcatů a procházet s nimi historií pacifické války od Pearl Harboru dál.
Limitku s názvem Midway už jsme sice na
rozdíl od Zera nestihli k výročí bitvy, nicméně vydávací schéma držíme. Takže po
Midwayi máme Guadalcanal a budeme dál
využívat všechny ty velké příběhy, které se
k Wildcatu vážou. To pak doplňují a podporují články v Infu nebo posty na Facebooku.
Tohle nám vydrží minimálně do roku 2025.
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O přijetí Wildcatu v USA
Z přijetí Wildcata v USA mě ještě teď bolí
záda, abych pravdu řekl. Na tamní výstavě jsme jich měli 500 kusů, ale v rozbaleném stavu. Stavebnice jsme kompletovali
až na výstavě. Chodili si nás při tom fotit
a měli takové hezké americké otázky jako:
„Proč to děláte? Proč to neoutsourcujete?“
Jeden měl i konkrétní návrh. Prý: „Máme
tady spoustu Mexičanů…“ Takže jsme tam
balili Wildcaty o sto šest a základním
úspěchem bylo, že jsme naučili Američany
stát frontu. Oni opravdu čekali, až to zabalíme a brali nám je z rukou.
O Trenéru
Trenér je cvičné letadlo a nepatří do té
zmíněné první ligy. Ale my jsme ho taky
použili pro výcvik, konkrétně pro výcvik
konstruktéra. Vždycky když se u nás objeví
nějaký typ mimo první ligu, tak to znamená,
že si na tom modelu něco ověřujeme, třeba
nové technologie nebo konstrukční postupy, případně se na tom učí noví lidé. Teď
třeba připravujeme Blaníka, a to je přesně
z toho důvodu. Nicméně ten Trenér byl trochu rozsáhlejší projekt, protože těch verzí
je hodně. A když už tyhle projekty děláme,
tak je většinou směřujeme na český trh,
aby z toho domácí modeláři taky něco měli.
O náročnosti některých civilních zbarvení
u Trenéra
Modeláři jsou hrdí a nepřiznají, že s tím
mají problém. Musejí si s tím poradit, stejně jako my. Je prostě potřeba naučit se
dělat přesná rozhraní barev, tenké proužky
a podobně. My se snažíme pomáhat aspoň
maskami a obtisky, kde to jde a dává to
smysl.
O možnosti „filmové“ limitky Trenéra
Úplně bych ji nevylučoval, koneckonců
spousta těch filmů se točila u nás v Mostě.
Například Most u Remagenu, Boj o Moskvu, Osvobození… A Z-526AFS hrály snad
každou stíhačku, co za války létala. Třeba
v českém filmu Stůj, nebo se netrefím byl
Kraťas v barvách 52nd FG. Sice to nebylo úplně přesně, ale dalo se to rozeznat.
Kraťas taky hrál něco s britskými zraky,
jestli to byl Spitfire nebo Mustang, to není
jasné, mohlo to být vlastně obojí.

O přebalech a problémech s nimi
V současné době jsou problémy s dopravou. Brečí nám i Američani, že se jim doprava prodražuje. Z Číny nebo Japonska je
doprava drahá, ale ještě větším problémem
je její nespolehlivost. U projektů, které jsme
v poslední době dělali, se k nám nakoupené
výlisky dostávaly později, než se původně
počítalo. Myslím si, že se bude situace zlepšovat, ale pro jistotu jsme na příští rok projekty z Asie zredukovali. Máme naplánovaný
F-104C z války ve Vietnamu, výlisky budou od
firmy Kinetic. Hodláme spojovat síly s jedním
naším obchodním partnerem, takže odtamtud bude putovat víc zboží dohromady, což
by mělo přinést cenovou úsporu. Ale budou
i další přebaly. Dlouhodobě kooperujeme
s Revellem a doufám že budeme schopni dál
spolupracovat s Ukrajinci.
O obchodování s Číňany a Japonci
Japonci jsou poměrně nepružný národ, udělat jakoukoli změnu už dohodnutého obchodu je u nich prakticky nemožné. Někdy je to
pro nás až nepochopitelné. Číňani jsou v tomhle uvolněnější, je s nimi možno dohodnout
poměrně širokou škálu možností a variant.
I oni sami jsou poměrně kreativní a taky díky
tomu nebylo zdržení z Číny v minulosti tak
velké. Číňan si prostě dokázal nějak poradit
a udělat věci i trochu jinak, než bylo naplánováno. A to Japonec neudělá. Nicméně my
neuzavíráme žádné obsáhlé smlouvy. Většinou se s nimi domluvíme na nějaké akci,
případně e-mailem na podmínkách, ceně
a dopravě a je to.
O dalších přebalech lodí
Uvažovali jsme o letadlovce a taky jsme
chtěli udělat HMS Repulse, ale výlisky pro
lodě jsou dost drahé, a tak jsme to zatím
pozastavili. Nicméně Arizona špatná nebyla,
prodalo se to dobře a tak by se mohly dobře
prodávat i další lodě. Ovšem pravdou je, že
Arizona má mezi loděmi dost výsadní postavení.

O Bunny Clubu
Hodláme v tomto ohledu trochu inovovat
a dát tomu modernější formu. Ale nechci
zatím nic konkrétního slibovat. Snad jen to,
že budeme rozšiřovat nabídku vstupních
modelů a zpřístupníme ho tím i lodičkářům
nebo technikářům.
O knížce s kresbami Eduardu, když je tady
monografie Jaroslava Velce…
O něčem takovém jsme neuvažovali. Je
pravda, že těch stavebnic bylo hodně a na
knížku už by ty boxarty asi vydaly. Ale pan
Velc je osobnost, pro nás pracovalo a pracuje víc umělců, bude to už takových deset jmen. A třeba Piotr Forkasiewicz nebo
Adam Tooby budou myslím jednou také
legendy. Zatím ještě nejsou, i když na tom
trvdě pracují. Takže asi budeme naše úsilí
věnovat jiným věcem, než takové knize...
O článcích, vztahujících se k boxartům
To jsou takzvané Boxart Story, jak jsme
ty články nazvali, a ty budeme dělat dál.
A možná z toho jednou přece jen uděláme
něco souborného. My jsme tyhle články
začali psát proto, aby bylo jasné, co se na
té kresbě vlastně děje. Někdo tam totiž vidí
jen letadlo, nebo letadla, a ani ho nenapadne, že se jedná o ztvárnění historické
události. Věnujeme hodně času výzkumu
a přípravě zadání boxartů, abychom je měli
správně. Musíme pak ještě vést malíře, aby
to tak udělali a ne tak, jak by si oni přáli,
protože oni mají většinou trochu jiné vidění.
O Zvezdě a vztazích s Rusy
My známe lidi ze Zvezdy léta, vždy jsme
se s nimi bavili přátelsky a oni osobně
pro nás nejsou žádný nepřítel. Koneckonců sami dobře víme, jaká byla situace u nás. Kdo nedržel „lať“, s tím zametli
a v Rusku je to už léta stejné. Není to tak,
že by všichni stáli za Putinem, ale musejí se tvářit jakoby nic, jestli chtějí žít.

O možnosti přípravy dalších československých typů
Bude Blaník, ale určitě ne letos a je otázkou, zda ho stihneme dokončit příští rok.
Konstrukce se sice blíží ke konci, ale hotová ještě není a pak bude čekat ve frontě na technologii, stejně jako v ní čeká
dvoumístný Čmelák. U toho je navíc několik verzí kabiny… Ale abych nezapomněl,
vlastně budeme mít jedno československé
letadlo: MiG-21F-13 se u nás vyráběl, takže
ho do téhle skupiny myslím taky můžeme
zařadit…
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Já jim to nebudu ztěžovat, vím co to obnáší, a že není jednoduché to nějak zvrátit.
My jsme to taky dlouho nedokázali. A nemluvím jen o Zvezdě, máme tam kamarády,
se kterými jsme prováděli zajímavé operace, když jsme například pomáhali ruským
historikům schovat jejich archivy, aby jim
je nezabavili a nezlikvidovali. Také pro nás
jeden Rus kreslí obtisky. Aktuálně myslím
z Finska… My to prostě nehodláme stavět
tak, že tady je Rus, tady Ukrajinec, tenhle
je špatnej a tenhle dobrej… Dobří i špatní
lidé jsou v každém národě. Takže od Zvezdy se sami odřezávat nebudeme, pokud to
neudělají oni. A doufám, že dokážeme příští rok zrealizovat limitku Su-25 od Zvezdy,
samozřejmě zaměřenou na československé letectvo.
O budoucnosti svastik na modelech
v souvislosti s legislativními změnami
a o rizicích, která nastanou
To je problém, se kterým se pereme už
léta. Naše legislativa víceméně přebírá německý pohled na věc, což je docela
peklo, protože tam jsou různá legislativní zákoutí. Pro nás nadcházející změny
znamenají to, že už nebude možno použít
hákový kříž nikde. Zatím je to tak, že pro
český nebo americký trh jsou svastiky
v obtisku v celku a umístěné v rohu. Pro
německý a některé další trhy se ten roh
s nimi odstřihává a zůstává tam rozdělená
svastika, aby si ji mohli modeláři sestavit.
Ale i to je bohužel z pohledu německého
práva obcházení zákona. Je to postižitelné
a u nás to bude postižitelné taky. Ještě nemám právní analýzu, co si můžeme dovolit,
ale myslím si, že už ve stavebnicích nebude nic, protože se bude postihovat zneužití
tohoto symbolu pro obchodní účely, a to
je myslím poměrně striktní výklad. Patrně
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to vymezí až nějaký precedent, až někdo
někoho z porušení zákona obviní, což doufám nebudeme my. Pak se budou řešit dva
pohledy na daný problém. My pak můžeme
tvrdit, že je plastový model zobrazením
skutečnosti, což naše legislativa dovoluje, ale německý pohled říká něco jiného.
Při tvorbě nějakého díla, kupříkladu knihy,
je možno využít dobové materiály, třeba
fotky, ale není možné namalovat svastiku
nově třeba do bokorysu letadla. Přitom filmaři ji použít můžou, tak nevím, proč bychom my měli být v jiné pozici. Ovšem pro
hájení takového pohledu bychom museli jít
takzvaně „na krev“, riskovat, že nás někdo
bude pokutovat a jít do sporu, který by se
mohl táhnout léta a stál by spoustu peněz…
O aktivačním modelu pro vstup do BFC pro
technikáře, když shořely při požáru výlisky
Shermana
Až skončí válka a budou zase standardně
fungovat Ukrajinci, tak si od nich koupíme
třeba T-55 a uděláme nějakou alternativu
k tomu Shermanu, kterého jsme bohužel
nestihli vydat. Máme pořád tu korbu a radlici, akorát k nim teď nemáme ten tank,
abychom takový tankistický vstupní model
zkompletovali.
O zmenšování a zvětšování konstrukce do
jiného měřítka
Je to komplikovanější, než si většina modelářů myslí. Třeba S-199 máme připravenou konstrukčně i technologicky a bylo
mi slíbeno, že ji stihneme vydat do příštího E-Daye. Ve skutečnosti byla nejprve
konstruována jako čtvrtka a z té jsme následně udělali 1/72, kterou jsme z různých
důvodů stihli vydat dřív. Ale připravujeme
jednu čtvrtku, kterou uděláme ze stávajícího modelu 1/72. Bude to MiG-15.

O možnosti vydávání sad Space
v měřítku 1/72
Sady Space mají technologické omezení, v měřítku 1/72 vycházela grafika buď
hrubá, nebo naopak byla špatně vidět,
pokud jsme ji udělali jemnější. Kolegové
technologii trochu poladili, výsledek vypadá použitelně, takže v blízké budoucnosti
nějaké dvaasedmdesátinové sady vydáme
a budeme sledovat reakci modelářské veřejnosti. Sady Space se celkově prodávají
velmi slušně, přestože tato řada byla dlouhou dobu pod silnou kritikou, byla srovnávána s konkurencí a obvykle byla konkurence vyhodnocena jako lepší. V letošním
roce tyto hlasy v podstatě ustaly, naopak
máme na Space dobré ohlasy. Vypadá
to, že naše řešení kombinace 3D obtisku
a ocelového leptu je dobré, že na něj modeláři slyší. Tiskové vyladění se také ustálilo v modeláři akceptované kvalitě a ty
sady získávají na oblibě. My bychom s nimi
rádi rozšířili záběr i do jiných segmentů trhu, než jsou modely letadel v měřítku 1/48, už je vydáváme i pro lodě v 1/700
a 1/350, a dvaasedmdesátinová letadla
jsou naším dalším cílem.
O možnosti dalších stavebnic Migů,
zejména v měřítku 1/48
No, třeba MiG-17 nepovažuju za první
ligu, on i ten MiG-15 je v té první lize na
sestupových příčkách, pokud bych měl
použít sportovní metaforu, ale pořád ještě je to letadlo co lítalo všude možně.
K MiGu-19 mám třeba osobní vztah, stejně jako k MiGům-23, takže kdybychom byli
bohatí, všechno šlo dobře a my bychom
nevěděli, co s penězi, tak bych si je já
osobně dokázal představit.
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pohledem Vladimíra Šulce

Prezentace novinek připravovaných pro rok 2023 obsahovala i poměrně rozsáhlou pasáž věnovanou novým produktům pro podzim letošního roku. Protože jsou ale říjnové novinky již v prodeji
a listopadovým se bude věnovat listopadové Info, omezím následující informaci jen na ty, které
připravujeme na prosinec 2022. A k tomu nastíním, co připravujeme pro rok 2023. Tato informace
nebude kompletní, protože velké části novinek příštího roku se budou věnovat prosincové a lednové Info.
PROSINEC 2022: SAMURAI (A6M3 Zero Model 22 & Model 32), LIMITED, Dual Combo, 1/48
Tato stavebnice navazuje na ProfiPACK A6M3 Zero Model 32, který měl premiéru na E-dayi. Stavebnice bude vydána jako Dual Combo,
tedy se dvěma sadami výlisků v balení. Kromě plastových dílů pro A6M3 Zero Model 32 bude obsahovat i výlisky pro A6M3 Zero Model 22.
V prosinci dále vydáme Bf 109E-3 v řadě ProfiPACK 1/72. Tato stavebnice bude obsahovat výlisky dodané firmou Special Hobby. V řadě
ProfiPACK 1/48 připravujeme Fw 190 D-9, což je stavebnice, kterou jsme původně připravovali jako reedici původního Profipacku, ale
nakonec jsme se rozhodli vydat ji jako novou položku s novou skladbou markingů a novým boxartem. A samozřejmě také s novým katalogovým číslem. V řadě WEEKEND najdete dvě nové stavebnice, Spitfire LF Mk.IXc v měřítku 1/72 a P-51D-10 Mustang v měřítku 1/48.
V reedici vydáme Bf 109G-10 (Mtt. Regensburg) v řadě ProfiPACK 1/48.

LEDEN–ÚNOR 2023: Mi-24V/Mi-35,
LIMITED, 1/48
Další stavebnice s knihou, jejímž autorem
bude Jaroslav Špaček. Výlisky Zvezda, deset obtiskových verzí, z toho devět českých
a jedna ukrajinská (ex-česká 3362 nebo
3370). Kromě obtisků bude součástí balení
sada masek, fotoleptů a resinových dílů.
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Na stejném základě vznikne ještě jedna speciální položka. V jejím balení sice nebude kniha, ale zato velký a netypický obtiskový aršík.
Bude se jednat o slavného „Vetřelce“, stroj s trupovým číslem 3360! Obtisky pro tuto verzi budou pojaty podobně jako sada nýtů pro Mi-24.
To znamená, že bude aršík rozdělen po segmentech, odpovídajících paneláži, a ty se budou aplikovat na příslušná pole na modelu. Tento
projekt je ve vývoji a nejsou v něm vyloučena ani překvapení.

JARO 2023: GUADALCANAL, LIMITED, 1/48
Obsahem této stavebnice bude F4F-4 Wildcat 1/48. Projekt je ve vývoji, bude koncipován buď se dvěma stavebnicemi F4F-4
ve dvou vývojových verzích v balení, nebo
s jedním Wildcatem a jednou Airacobrou.
Tematicky bude zaměřen na období Bitvy
o Guadalcanal a operace jí předcházející
i následující. V průběhu roku vydáme také
další položky řady ProfiPACK, FM-2 a F4F-4
Late.

JARO 2023: RUFE, A6M2-N, 1/48
Ačkoli je A6M2-N považován za variantu A6M2 Zero Model 21 a nová stavebnice
bude patrně považována za další variantu
či přebal Zera, jde v podstatě o zcela novou
stavebnici, která zachovává jen minimum
dílů z dosud vydaných verzí Zera. Pro tuto
stavebnici vznikají čtyři nové formy, nový je
nejen rámeček s plovákem, ale i rámečky
s trupem a křídlem. Čtvrtý rámeček obsahuje drobné díly do interiéru, pumy a pumové
závěsníky či díly pro přepravní vozík. Jako
první bude vydána stavebnice řady LIMITED,
následovat bude položka řady ProfiPACK
a později i WEEKEND.
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JARO 2023: WUNDERSCHÖNE NEUE MACHINEN, LIMITED, 1/72
Tato položka je první ve vydávacím schématu Messerschmittů Bf 109 F, G a K. První stavebnice řady LIMITED 1/72 bude obsahovat dvě
sady výlisků a bude zaměřena na Bf 109F-2 a F-4. Ve třetím čtvrtletí příštího roku bude následovat další položka řady LIMITED, věnovaná
Bf 109G-2 a G-4, ve čtvrtém čtvrtletí pak další, zaměřená na Bf 109G-6 a G-14. Mezitím budou vydávány i stavebnice v řadě ProfiPACK.
Předpokládáme, že celou řadu Bf 109F, G a K budeme postupně uvádět na trh několik let a celkový rozsah bude několik desítek položek.
Koncepčně stavebnice vychází z již vydaných stavebnic S-199 a CS-199.
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NOVINKY 2023
LÉTO 2023: KURFÜRST/Bf 109K-4, 1/48
Bf 109K-4 sice vychází ze starších stavebnic Bf 109F a G, konstrukce je ale modernější a obsahuje řadu změn a technologických vylepšení.
Model bude mít zcela novou sadu forem, ze starších stavebnic nebude použita žádná forma ani žádná součástka. Jako první vydáme položku řady LIMITED 1/48 s názvem KURFÜRST, která by měla mít premiéru v srpnu na IPMS USA National Convention v San Pedru v Texasu.
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NOVINKY 2023
PODZIM 2023: MEZEK/AVIA S-199 a CS-199, 1/48
Tato stavebnice by mohla být jedním z hlavních hrdinů E-daye 2023. Stejně jako Bf 109K vychází ze starších stavebnic řady Bf 109F a G,
a stejně jako Bf 109K bude mít všechny formy nově vyrobené. Koncepčně vychází z dvaasedmdesátinových stavebnic a bude mít i stejné
vydávací schéma, v jehož rámci budou využita i stejná zbarvení.

ZIMA 2023/2024: MiG-21F-13, 1/48
Budu se opakovat, ale i konstrukce této stavebnice vyšla ze staršího projektu, v tomto
případě MiG-21PF, a stejně jako Bf 109K-4
a S-199 s ním nakonec má jen málo společného. Prakticky všechny součástky prošly
revizí a rekonstrukcí, model je koncepčně
i technologicky naprosto odlišnou konstrukcí, mnohem modernější, detailnější a komplexnější. Má kupříkladu otevřené všechny
brzdicí štíty, přičemž pod pravým předním
štítem je průhled do zbraňové šachty, vybavené instalací palubního kanónu. Vydávací
schéma bude obvyklé, začneme stavebnicí
řady LIMITED, v tomto případě by měla být
součástí balení i kniha Martina Janouška,
věnovaná službě letounů MiG-21F-13 v Československém letectvu. Následovat budou
stavebnice řad ProfiPACK a WEEKEND.
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NOVINKY 2023
A ještě něco: P-51B Mustang, 1/48
V současné době dokončujeme souběžně s konstrukcí MiGu-21F-13 i konstrukci P-51B/C Mustang. Také ta vychází ze staršího modelu,
v tomto případě P-51D, a také ona má se svou předchůdkyní jen málo společného, jakkoli v případě Mustangů je těch shod více než u MiGů.
A protože je konstrukce Mustangu jednodušší než konstrukce MiGu-21F, může se stát, že formy budou hotovy dřív a první P-51B bude vydán
před MiGem-21F. Jak závod Mustangu s Migem dopadne, se teprve uvidí, situace na bojišti se mění každým dnem i každou hodinou, a cíl je
ještě daleko.
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NOVINKY 2023
Nakonec nepřijde Japonec…
…ale Němec, konkrétně Bf 109G-12 1/48. Není to projekt připravovaný na příští rok, počítáme s ním až na rok 2024. Bf 109G-12 také vychází
ze starší konstrukce Bf 109G. Máme připraveny tři verze tohoto cvičného stroje tak, jak byly skutečné letouny vyráběny konverzí draků tří
základních typů, tedy Bf 109G-4, G-6 a G-10. Na obrázcích je Bf 109G-12 konvertovaný z draku G-4.
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BRASSIN 2022-2023
Letošní rok byl na našem středisku Brassin ve znamení zásadní inovace. V prvním pololetí jsme zahájili přechod z odlévání na přímý tisk
Brassinových sad a v současnosti již vyrábíme většinu novinek přímým tiskem. Odlitky zůstávají zachovány prakticky pouze pro některé
sady podvozkových koleček, což je produkt, u kterého se výhody přímého tisku ani nevýhody odlitků významněji neprojevují. U zbytku
produkce jsou naopak výhody přímého tisku markantní. Kromě vyšší kvality detailů je to především stabilita výrobků. Odlitky jsou oproti
tiskům poměrně nestabilní, jak tvarově, tak objemově. Vlivem vlastností materiálu i technologie výroby dochází k tvarovým deformacím
odlitku i jeho dilataci, což vede při jeho aplikaci na model k potřebě jeho dotvarování, nebo naopak přizpůsobení modelu, do něhož se
odlitek aplikuje. Dalším problémem je oddělování odlitků od nálitků, které vyžaduje nejen hodně broušení, ale také je náročné na přesnou
práci. Výsledkem je to, že odlitky nikdy dokonale nepasují a jejich použití vyžaduje velké modelářské zkušenosti. Nezanedbatelná je také
zdravotní stránka věci, protože část populace je na materiál, z něhož jsou tyto sady vyrobeny, alergická.
Tisky všechna tato negativa eliminují. Jsou tvarově i objemově stálé, což zaručuje jejich přesné pasování jak v případě sestavování dílů
sady dohromady, tak i při instalaci do modelu. Oddělování od nosných podpor je jednoduché, nevyžaduje žádné velké broušení a začišťování. Pokud jde o zdravotní hledisko, tisky jsou zcela bezproblémové. V naší produkci dokonce využíváme vysoce kvalitní materiály, schválené pro použití ve zdravotnické výrobě. Na čtvrté čtvrtletí tohoto roku chystáme nákup dalších dvou tiskáren, čímž se jejich počet zvýší
na sedm. Používáme výhradně 3D tiskárny s vysokým rozlišením australské firmy Asiga, což spolu s certifikovanými tiskovými materiály
zajišťuje vysokou kvalitu naší produkce.
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SPACE 2022
Sady SPACE, kombinující technologii 3D obtisku a ocelového fotoleptu, jsou v naší nabídce již dva roky a jejich obliba stále stoupá, stejně
jako v případě obdobných, jen technologicky mírně odlišných sad řady Löök. Ty mají stejný typ potisku, jen místo tisku na obtiskový papír se
tiskne na tvarový odlitek (nebo tisk) palubní desky. Protože u sad řady Löök přetrvávají technologické problémy s tiskem bočních panelů,
připravujeme na příští rok doplnění palubních desek tohoto typu o boční panely typu Space, což umožní rozšířit produktovou řadu Löök ze
sad orientovaných pouze na palubní desky a upínací pásy na sady, díky kterým lze detailně vybavit celý interiér modelu. Sady Space a Löök
jsou doplňovány ocelovými fotolepty tam, kde je fotolept pro ztvárnění daného detailu vhodnější než technologie 3D tisku. V této souvislosti
je třeba upozornit, že technologie barevného 3D tisku, používaná pro výrobu sad Space a Löök, není identická s technologií 3D tisku, používaného pro sady Brassin Print, a neumožňuje tedy dosažení stejného výsledku.

EDDIE THE RIVETER
Výrobky řady EDDIE THE RIVETER jsou sady nýtů, vyráběné technologií barevného 3D tisku, stejnou, jaká se používá pro výrobu sad Space,
Löök a také barevných fotoleptů. Vzhledem k použité technologii jde o drahé doplňky, náročné na modelářské zkušenosti, pečlivost a čistotu práce. Doporučujeme je výhradně pro nejzkušenější modeláře. Jde o novou řadu, představenou v tomto roce, proto je nabídka zatím
malá, nicméně pracujeme na dalších projektech, jako je sada pro Su-25K (Zvezda, 1/48).

NOVINKY 2023
EDUARD INFO
Na konec tohoto roku připravujeme přechod Infa na publikační systém Triobo, od kterého očekáváme větší uživatelský komfort bez nutnosti stahování celého souboru, což usnadní četbu Infa kupříkladu na mobilních zařízeních. V druhé fázi nám tento systém přinese nové
možnosti v oblasti elektronického publikování, a to nejen Infa. Věříme, že se nám tímto krokem podaří dát našemu magazínu novou, modernější a přívětivější tvář. Dále také pracujeme na tištěné verzi Infa.
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Přelet Zlinů

Z-326/526
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
CZECH MODEL MASTERS 2022
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA CZECH MODEL MASTERS 2022
Letadla a vrtulníky - 1/61 a menší (1/72) - ŽÁCI
1. Grumman F6F-5 Hellcat 1:72		
KRYM Tobiáš
2. Focke-Wulf Fw 190 A-4 1:72		
GAKOVIC Branimir
3. Avia S-199 ’Mezek’ 1:72		
KLEJNA Tomáš
Letadla a vrtulníky - 1/60 a větší (1/48) - ŽÁCI
1. North American P-51D Mustang 1:48 PRŮŠOVÁ Barbora
Vojenská technika - 1/61 a menší (1/72) - ŽÁCI
1. Matilda II Mk.II Infantry Tank 1:72
2. KV-85 Heavy Tank 1:72		
3. Chevrolet C15 No 13cab Watertank 1:72

STRNAD Vojtěch
URBANEC Jan
KAVECKÁ Šárka

Vojenská technika - 1/60 a větší (1/48) - ŽÁCI
1. S.A.S. Land Rover Pink Panter 1:35
2. T-34/76 mod.1943/ChTZ 1:35		
3. Panzerbefehlswagen IV Ausf.J 1:35

KAVECKÁ Šárka
ŠUSTEK Jan
BEDNAŘÍK Jakub

Diorámy - všechna měřítka - ŽÁCI
1. Pak 40 Kaput 1:35			
2. Do švestek doma 1:35		

BROSSAUD Thomas
HÁLA Jakub

Letadla a vrtulníky - 1/61 a menší (1/72) - KADETI
1. Lockheed P-38 Lightning 1:72		
VYDRA Jan
2. Bell AH-1G HueyCobra 1:72		
HÁLA Matouš
3. Avia CS-199 1:72			
KLEJNA Jakub
Letadla a vrtulníky - 1/60 a větší (1/48) - KADETI
1. Zlín Z-226 Trenér 1:48		
ZDIARSKÝ Vít
2. Supermarine Spitfire F Mk.IX 1:48
RESHETNIKOV Ivan
3. Focke-Wulf Fw 190 F-8 1:48		
HOLAS Jan
Vojenská technika - 1/61 a menší (1/72) - KADETI
1. Merkava Mk.IIID - IDF Main Battle Tank 1:72 ŠUMA Michal
2. SU-100 Tank Destroyer 1:72		
VYDRA Jan
3. U.S. AMBULANCE & TOWING TRACTOR 1:72 WENDL Filip
Vojenská technika - 1/60 a větší (1/48) - KADETI
1. Grant Mk.I 1:35			
HURYTA Jan
2. Belgian Minerva 1:35		
DUKA Marek
3. Sd.Kfz.138M Marder III Ausf.M 1:35
STOPKA Viktor
4. Škoda Lt vz.35 Lehký tank 1:35		
OUŘADA Vít
Diorámy - všechna měřítka - KADETI
1. 1.sv.válka 1:35 			
2. Normandy 1944 ’crossroads’ 1:35
3. Revolucionář 1:48		

DUKA Marek
VYDRA Jan
ZDIARSKÝ Vít

Letadla a vrtulníky - 1/61 a menší (1/72) - JUNIOŘI
1. Bristol Blenheim Mk.IV F 1:72		
TUREK Ondřej
2. Me-1106T 1:72			
KISS Balint
3. Supermarine Spitfire LF Mk.IXe DU-X 1:72 NOVÁK Jakub
Letadla a vrtulníky - 1/60 a větší (1/48) - JUNIOŘI
1. North American P-51D Mustang 1:48
HRÁCH Jan
2. Hawker Tempest Mk.V early, R. P. Beamont 1:48 NOVÁK Jakub
3. Mitsubishi A6M2 mod.21 ’Zero’ 1:48
KOLEGAR Jakub
4. Avia B-534 IV 1:48		
PROCHÁZKA Vojtěch
Vojenská technika - 1/61 a menší (1/72) - JUNIOŘI
1. Landkreuzer P.1000 Ratte 1:72		
KISS Balint
2. Stuka 1:72			
HRÁCH Jan
Vojenská technika - 1/60 a větší (1/48) - JUNIOŘI
1. IDF Main Battle Tank Magach 6B 1:35
JANDA Jakub
2. 46M Görgei / Coelian 1:35		
KISS Balint
3. Sam2 1:35			
HRÁCH Jan

Říjen 2022

Diorámy - všechna měřítka - JUNIOŘI
1. Marder III, Belgie, 1944 1:35		
2. Pz.Kpfw.II 1:35			

JENÍČEK Ondřej
HRÁCH Jan

Letadla vrtulová - 1/91 a menší - SENIOŘI
1. D-7 /Junkers Ju 52/ 1:144		
2. Vought F4U-1A Corsair 1:144		
3. Focke-Wulf Fw 190 D-9 1:144		
4. Hawker Tempest 1:144		
5. Messerschmitt Me 323 E-1 Gigant 1:144

TICHÝ Pavel
HURYTA Pavel
HLOŽANKA Lukáš
SLUNÍČKO Václav
KOUT Roman

Letadla proudová - 1/91 a menší - SENIOŘI
1. Mikojan-Gurevič MiG-15 UTI 1:144
2. General Dynamics F-16 Falcon 1:144
3. General Dynamics F-16C Falcon 1:144
4. Horten Ho-229 1:144		
5. McDonnell Douglas A-4F Skyhawk 1:144

CHARVÁT Jaroslav
SLUNÍČKO Václav
KEMENYÍK Štefan
HLOŽANKA Lukáš
OLYSAR Marcel

Letadla vrtulová „Ready to Fly“ - {1/61 - 1/90} - SENIOŘI
1. Messerschmitt Bf 109G-10/U4 ’MKHL’ 1:72 UJ Zdeněk
2. Junkers Ju 87 D-5 Stuka 1:72		
MERTL Vojtěch
3. Iljušin Il-2m3 1:72		
KUBELÍK Miloš
4. Junkers Ju 88 A-4 1:72		
GAKOVIC Nino
5. Republic P-47D Thunderbolt 1:72
HÁTLE Jaroslav
6. Bell P-63E Kingcobra 1:72		
ŠIMON Jan
7. Supermarine Spitfire Mk.VIII 1:72
PERKO Pavel
8. Avia CS-199 1:72 		
OLYSAR Marcel
Letadla proudová „Ready to Fly“ - {1/61 - 1/90} - SENIOŘI
1. Mikojan-Gurevič MiG-17F ’Fresco-C’ 1:72
UJ Zdeněk
2. Mikojan-Gurevič MiG-21R ’Fishbed-H’ 1:72 SRB Petr
3. Mikojan-Gurevič MiG-21SM ’Fishbed-J’ 1:72 GOETHE Arnee
4. Mikojan-Gurevič MiG-21MF ’Fishbed-J’ 1:72 JIRÁSEK Kuba
5. Mikojan-Gurevič MiG-15bis ’Fagot’ 1:72
PERKO Pavel
Letadla „Detailed“ - {1/61 - 1/90} - SENIOŘI - SENIOŘI
1. Grumman F-14A Tomcat 1:72		
PETERKA Jakub
2. Avia S-199 Sakin 1:72		
BROUSIL Lukáš
3. Brewster SB2A-3 Buccaneer 1:72
VOJTÍŠEK Miloň
4. Messerschmitt Bf 109 E-4 1:72		
ČERNÝ Martin
5. Supermarine Spitfire Mk.Vb 1:72
SRB Petr
6. Messerschmitt Bf 109 E-1 1:72		
ŠIMON Jan
Letadla vrtulová „Ready to Fly“ - {1/41 - 1/60} - SENIOŘI
1. Hawker Tempest Mk.V late 1:48		
PROSEN Igor
2. Focke-Wulf Ta 154 A-0 Moskito 1:48
KOTEK Martin
3. Messerschmitt Bf 110 C-3 Adlertag 1:48
BARANEC Jan
4. Grumman F4F-3 Wildcat 1:48		
BLAŽEK Josef
5. de Havilland DH.98 Mosquito NF Mk.XVII 1:48 TOMAN Jiří
Letadla proudová „Ready to Fly“ - {1/41 - 1/60} - SENIOŘI
1. Saab J 29F Tunnan 1:48		
ŠEBESTA Zdeněk
2. McDonnell Douglas CF-18C Hornet 1:48
KRIŽMAN Grega
3. McDonnell Douglas F-4J Phantom II 1:48 BAKSA František
4. Messerschmitt Me 262 A-1a Schwalbe 1:48 BLAŽEK Josef
5. Mikojan-Gurevič MiG-21MT ’Fishbed-J’ 1:48 HÁTLE Jaroslav
Letadla „Detailed“ - {1/41 - 1/60} - SENIOŘI
1. Supermarine Spitfire LF Mk.IXc 1:48
2. General Dynamics F-16C Block 50 Falcon 1:48
3. Focke-Wulf Fw 190 A-4 1:48		

VRZÁK Marek
ŠEBESTA Zdeněk
BAKSA František

Letadla - 1/39 a větší (1/32) - SENIOŘI
1. Supermarine Spitfire F Mk.IXc 1:32
2. Avia BH-11 1:32			
3. North American P-51D Mustang 1:32
4. North American T-28B Trojan 1:32

ŠEBESTA Zdeněk
POLÁK Tomáš
SUCHÁNEK Robert
FLUDER Jaromír
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Letadla s lanovými výplety - 1/61 a menší (1/72) - SENIOŘI
1. IMAM Ro.43 1:350			
VODIČKA Petr
2. Sopwith Scooter 1:72		
BORSKÝ Ctirad
3. Supermarine Sea Otter Mk.I 1:72
ŠIMON Jan
4. Bristol Bulldog 1:72		
ŠEDIVÝ Radek
Letadla s lanovými výplety - {1/40 - 1/60} (1/48) - SENIOŘI
1. Caudron G.IV Hydravion 1:48		
ZIMANDL Pavel
2. Sikorski Ilja Muromec 1:48		
MACÁK Radovan
3. Supermarine Walrus Mk.I 1:48
MACHÁČEK Jiří
4. Ansaldo SVA-5 1:48		
PROSEN Igor
Letadla s lanovými výplety - 1/39 a větší (1/32) - SENIOŘI
1. LVG C.VI 1:32			
HURYTA Pavel
2. Airco DH.2 1:32			
MACHÁČEK Jiří
3. Gotha G.I 1:32			
BENKO Martin
Vrtulníky - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Sikorski MH-60K Night Hawk 1:48
2. MiL Mi-2 ’Hoplite’ 1:48		
3. MiL Mi-24D ’Hind-D’ 1:72		
4. Kamov Ka-8 1:72			

NOVOTNÝ Jan
ŠEBESTA Zdeněk
OLYSAR Marcel
SKLIAROV Ruslan

Civilní letadla a vrtulníky - všechna měřítka
1. Zlín Z-50L 1:72			
2. Zlín Z-126 Trenér 1:48		
3. Zlín Z-37A Čmelák 1:72		
4. Zlín Z-126 Trenér 1:48		

PAVLAS Aleš
BÍLEK Bohumír
OHAREK Roman
STANISLAV Petr

Civilní letadla dopravní - 1/96 a menší - SENIOŘI
1. Boeing 777-300ER 1:144		
ZIEGLER Zdeněk
2. Embraer E-Jet E190 1:144		
JIRÁSEK Kuba
3. Douglas DC-3 Dakota All Nippon Airways 1:200 HONZÍK Zbyněk
Vojenská technika obrněná - 1/51 a menší - SENIOŘI
PAVLÍK Tomáš
1. M36 90mm Gun Motor Carriage Jackson 1:72
2. Marmon Herrington Mk.I Armored Car & pak 36 1:72
KOUKOLÍČEK Jaroslav
3. Sd.Kfz.251/16 Ausf.C Flammpanzerwagen 1:72 LACINA Ladislav
4. T-26 1:72			
KOUTNÝ Jan
5. Raumer S 1:72			
MROZEK Przemyslaw
Vojenská technika neobrněná - 1/51 a menší - SENIOŘI
1. Oshkosh M1240A1 M-ATV 1:72		
VAŠKO Roman
2. Breda TP 32 1:72			
ŠINDELKA Karel
3. Platformwagen + Flak 88mm 1:72
LACINA Ladislav
4. Peugot DK5 Holzgas 1:72		
DUŠEK Petr
5. Ford G917t+Pak36 1:72		
KLOUČEK Milan
6. M1070 HET Oshkosh + Semitrailer M1000/D9R 1:72 POLANKA Petr
Vojenská technika - {1/40 - 1/50} - SENIOŘI
1. T-34/85 YEMEN 1:48		
2. KdF type 166 Schwimmwagen 1:48
3. Pz.38 Ausf.E/F 1:48		
4. Austin 10HP Utility Truck „Tilly“ 1:48
5. Autoblinda Fiat-Ansaldo AB.41 Armored Car 1:48

KUZMANIĆ Andrija
HORT Michal
LACINA Ladislav
TOMAN Jiří
RIEDEL Alfred

Vojenská technika obrněná - 1/39 a větší - SENIOŘI
1. Pz.Kpfw.IV Ausf.J 1:35		
KUBELÍK Miloš
2. German Armored Train Panzertriebwagen Nr.16 1:35 ŘÍHA Tomáš
3. Merkava Mk.I - IDF Main Battle Tank 1:35 NĚMEČEK František
4. M3A4 Shermen 1:35		
OBRZUT Gabriel
5. T-55 Enigma Main Battle Tank (Iraq) 1:35 BUGR Jaroslav
6. Sd.Kfz.138 Marder III Ausf.H 1:35
HORT Michal
7. FV510 Warrior Armored Vehicle 1:35
ŠKARKA Jiří
8. Sd.Kfz.164 Nashorn 1:35		
KOTEK Martin
Vojenská technika neobrněná - 1/39 a větší - SENIOŘI
1. U.S.ARMOURED BULLDOZER 1:35
URBÁNEK Roman
2. IDF M151A2 Djapas 1:35		
POLAK David
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3. Lanz Bulldog 1:35			
4. Škoda RSO typ 175 Radschlepper Ost 1:35

HORT Michal
VRAŠTIL Ladislav

Vojenská technika „Detailed“ - všechna měřítka - SENIOŘI
1. M1124 MaxxPro ’Svatý Václav’ 1:72
KOUTNÝ Jan
2. Oshkosh M1240A1 M-ATV 1:35		
VAŠKO Roman
3. 15cm Pz.Wf.42 Zehnling auf Gepanzerte sWS 1:35 KOTEK Martin
4. LVT-(A)1 Amtank 1:72		
VOJTÍŠEK Miloň
Diorámy s leteckou technikou - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Heinkel He 115B 1:48		
GAKOVIC Nino
2. ZASTAVENÍ ČASU 1:144		
URBÁNEK Roman
3. Joe Palko, Slovak 1:48		
FOUS Karel
4. Vsadíme se, kdo sundá prvního devítkou? 1:48 SVOBODA Michal
Diorámy s pozemní technikou - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Water Mill 1:72			
DAMEK David
2. TRENCH AGONY 1:35		
PERGL David
3. VIETNAM 1969 1:35		
URBÁNEK Roman
4. 30.5 cm Belagerungsmörser M.11 1:35
SMOLÍK Daniel
5. BL 9.2-inch howitzer 1:35		
ŠUTT Karel
Diorámy ostatní a vignety - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Kdo hledá, najde 1:72		
HAMBÁLEK Jiří
2. Jen krysy zůstávají. FT-17, US Army, Verdun 1918 1:35 LEBL Robert
3. On the road 1:48			
AMBROŽ Jan
4. Stalingrad 1:35			
BERNAT Jiří
5. After covid year 2033 1:35		
VALÁŠEK Jakub
6. Poslední bitva Bismarku 0,875
ŠPITÁLSKÝ Michal
7. DKW NZ 350, Kursk, July 1943 1:35
HUČEK Jan
8. CHECK POINT 1:35			
KUZMANIĆ Andrija
Automobily soutěžní - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Lotus 79 1:20			
DAMEK David
2. Red Bull RB1 -GP Monaco 2005 1:20
MERHAUT Jan
3. MB CLK DTM 2000 Original Teile 1:24
HLAVÁČEK Petr
Automobily civilní - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Toyota BJ44 Land Cruiser 1:24		
ŠEDIVÝ Radek
2. BMW i8 Policie ČR 1:24		
KYŠER Vítězslav
3. Aston martin DBS 1:24		
ZEITHAMMEL Jiří
Automobily nákladní, kamiony, autobusy - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Tatra 148 CAS 32 SDH Telnice 1:35
BUREŠ Jiří
2. Autocar DC100/Rogers trailer 1:25
BEHENSKÝ Pavel
3. Zetor 25 1:35			
KLOUČEK Pavel
4. Tatra 815 terno airbrush 1:43		
PÖTSCH Detlef
5. Kraz 6446 timber truck 1:35		
VALO Pavol
6. Opel Blitz speed racer X		
GREGA Juraj
Motocykly civilní a soutěžní - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Yamaha YZR-M1 #46 „Catalunya GP 2008” 1:12 KUNA Luboš
2. Suzuki Joan MIR 1:12		
BÍLEK Jan
3. Kawasaki Ninja ZX-14 1:12		
CHYTIL Jan
4. 1990 Harley-Davidson ’Fat Boy’ 1:12
KYŠER Vítězslav
Technika a vozidla H0 {1/87} - SENIOŘI
1. Zetor 35 Super 1:87		
2. Metro EČS 1:87			
3. OT-64 SKOT Střední Kolový Obrněný Transportér 1:87

LEBL Robert
ŽÍLA Vít
MOJ Vladislav

Figury malé - 89 mm a menší - SENIOŘI
1. Zima pod Moskvou 1941 54mm		
2. Ukrajinský front 50mm		
3. Moscal General on War Bull 30mm
4. HAPPY BIRTHDAY, JOE 54mm		
5. Roboute Guilliman 28mm		
6. Československý tankista Dunkirk 1945 55mm

BUREŠ Jiří
ŠROM Radim
GRUNT Štěpán
STRATÍLEK Marcel
GAKOVIC Nino
MOJ Vladislav
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Figury velké - 90 mm a větší - SENIOŘI
1. German Machine Gunner 120mm

VYDRA Jan

Busty - všechna měřítka
1. Soviet Sniper 10mm		
2. Baba Yagha the Black mother 72mm
3. King Charles 9mm		

ŽATKOVIČ Milan
KVAPIL Břetislav
KORBELÍK Martin

Lodě malé - 1/501 a menší (1/700) - SENIOŘI
1. SMS Kronprinz 1:700		
2. HMS Ark Royal 1915 1:700		
3. HMS Nelson (1945) 1:700		
4. USS Independence LCS-2 1:700		
5. Yamato 1:700			

ŠVIHOVEC Petr
FENCL Jiří
MINCBERGR Marek
TICHÝ Pavel
DAMEK David

Lodě velké - 1/500 a větší (1/350) - SENIOŘI
1. USS Saratoga 1:350		
2. USS Fletcher DD-445 1:350		
3. USS Reuben James (FFG-57) 1:350
4. USS Guam CB-2 1:350		
5. SUBMARINE-CHASER class No.28 1:350

KOPIČ Petr
PROCHÁZKA Tomáš
ŠVIHOVEC Petr
BROUSIL Lukáš
VODIČKA Petr

Ponorky - všechna měřítka - SENIOŘI
1. U-1004 TYPE VII C/41 1:350		
2. submarine transport MARU-YU 1 1:350
3. I-400 1:700			
4. IJN I-400 1:350			
5. Verne 1:35			

BROUSIL Lukáš
VODIČKA Petr
ŠÁMAL Petr
FLUDER Jaromír
ŽÍLA Vít

Plachetnice - všechna měřítka - SENIOŘI
1. HMS Victory 1:100			

SOBOTKA František

Modely ze vstupenek na E-Day - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Mikojan-Gurevič MiG-21 1:144		
CHARVÁT Jaroslav
2. Spirfire IXe (11x 13.8.1945) 1:144
BŘÍZA Zdeněk
3. Supermarine Spitfire Mk.XVI 1:72
ĎURIŠ Jan
4. Mikojan-Gurevič MiG-21bis 1:144
HLOŽANKA Lukáš
5. Velorex Royale Napoleon 1:72		
KYŠER Vítězslav
6. North American F-51D Mustang 1:144
NOVÁK Michal
7. Zmrdův pršiplášť 1:72		
KRESTA Roman
Sci-fi a Fantasy - všechna měřítka - SENIOŘI
1. BYLI JSME A BUDEM 1:200		
2. AT-AT / Snowspeeder 1:52		
3. Küster & Friedrich 1:20 		
4. Mini Mad Dog Prime 1:72		
5. Ironstrider 1:64			
6. Wazbom Blastajet 1:48		
7. Viper MK VII Battlestar Galactica 1:32

URBÁNEK Roman
NOVÁK David
ROJDL Adam
ŠVIHOVEC Petr
VAŇHA Vojtěch
KOVANDA Matěj
DAMEK David

Jinam nezařaditelné - všechna měřítka - SENIOŘI
1. Pražský orloj 1:25			
GREGA Juraj
2. Helibus 1:48			
BÍLEK Bohumír
3. Gas Pump with Rat Rod
1:25
VALO Pavol
4. PKZ 2 - první vrtulník Wiener Neustadt 1918 1:48 BUREŠ Jiří
5. CIWS 3K87 Kortik (CADS-N-1 Kashtan) 1:35 BŘÍZA Zdeněk
6. Arachnok spider 1:87		
KVAPIL Břetislav
7. Bf 109 E-3 1:72			
ŠPITÁLSKÝ Michal
8. Warmachine 12mm		
KADLEC Petr
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ABSOLUTNÍ VÍTĚZ &
VÍTĚZNÝ MODEL

Marek Vrzák
48

INFO Eduard

Říjen 2022

Autor poháru: MgA. Stanislav Müller

www.stanislavmuller.com
CENA PRO CZECH MODEL
MASTERS / EDUARD
Navrhl a vybrousil jsem skleněný pohár,
který toužíte mít doma na prestižním
místě. Zvolil jsem optické sklo, materiál
se specifickými vlastnostmi, které ovlivňuje dopadající světlo, odráží ho a láme.
Jedná se o sklo vysoké kvality, jehož
výroba je nákladná. Metodou skládání
z přesně vybroušených segmentů jsem
vystavěl originální celek s příběhem.
Inspirací mi byly prvky, které se v různých variantách vyskytují na modelech,
jako jsou stylizovaná raketová křidélka,
která zde nejsou nositelem zkázy, ale
na poháru představují výraz krásy
a vítězství.
Jsem vděčný za příležitost vzdát hold
umění, které souvisí s obdivem k samotnému stroji a oslavuje mechanický věk,
podobně jako jsem v roce 2018 vytvořil
cenu pro Mistra světa elitní letecké série
Red Bull Air Race, v letecké akrobacii,
kterou získal v Portu, Martin Šonka.
Vítěz soutěže CZECH MODEL
MASTERS / EDUARD získal skleněný
pohár za mistrovskou práci a já věřím,
že pohár ho naplní pocitem výjimečnosti
a dělá mu radost. Gratuluji a děkuji!
Dík patří také úseku nástrojárna ve které
mi vyšli vstříc s výrobou kovového dílu
poháru.
Stanislav Müller
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FOTO: MAREK VRZÁK
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VZPOMÍNKA NA RADOVANA PAVLÍČKA,
ZAKLADATELE A MAJITELE REZAVÉ VRTULE
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NA ZÁVĚR…
Přestože jsme s průběhem letošního E-daye
spokojeni, jsme si vědomi také mnoha nedostatků a drobností k dotažení. Po pravdě
řečeno, máme k tomu několik stránek poznámek. Už před výstavou jsme věděli, že
dalším vývojem projde soutěžní část akce,
kterou od letoška nazýváme Czech Model
Masters. Chceme jí dát větší náboj a atraktivitu, čehož chceme dosáhnout nejen změnou struktury kategorií a udělovaných cen,
ale i úpravou hodnoticího systému. Jedním
z nových poznatků je i to, že bude potřeba dodat na atraktivitě závěrečnému ceremoniálu.
Naší velkou ambicí do budoucna bude udržet
na něm účastníky až do konce. Fakt, že ho drtivá většina z nich opustila ihned při převzetí
ceny, je smutný.
Zrychlení obsluhy u stánků s občerstvením
není tak úplně v naší moci, protože je v gesci
majitele areálu, ale věříme, že to bude menší
problém, stejně jako parkování na parkovišti
pro vystavovatele. To nebylo letos dokončeno, příští rok by tam měly být výrazně lepší
podmínky. Naopak jednoznačně pozitivní bylo
umístění soutěžních modelů na galeriích.
Obavy z obtížné dostupnosti se nenaplnily,
stejně jako obavy z nedostatečného prostoru na prodejních stáncích. Na našem stánku
nebyly fronty ani tlačenice kolem zboží, které
pamatujeme z posledních E-dayů, fronty se
netvořily ani u vchodu a nemám žádné poznatky o nějakých zádrhelech při odbavování
aut na parkovišti pro návštěvníky. Doprava
z parkoviště k hale a zpět parním vlakem
fungovala, co haprovalo a co potřebuje napříště výrazně zlepšit, je kyvadlová doprava
z nádraží v Lysé na Tankodrom. Velkou výzvou pro další zlepšování bude doprovodný
program, který má po letošku díky křestu
knihy pana Velce V oblacích, oběma pátečním
diskusím s pány Velcem a Mikuleckým i bravurní letecké ukázce laťku nasazenou zatraceně vysoko. Že byl letošní E-day nejlepší ze
všech a bude těžké ho překonat, jsme si ale
v posledních letech říkali často a vždy se
to až na ten zpropadený Top hotel podařilo
a úroveň jsme průběžně posouvali dál a dál.
Tak ať se to za rok opět povede!
Za rok na shledanou na E-dayi 2023!
Vladimír Šulc
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