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ÚVODNÍK
Kdo si počká, ten se dočká...a dnes jsme se 
dočkali tajemného měsíce Miguary. Na tuto chvíli 
čekal modelářský svět dlouhou řadu eduardích 
měsíců, ale výsledek stojí za to. To čekání má 
svůj důvod a svoji pointu. V posledních dvou 
letech jsme se snažili zbavit různých, právem 
kritizovaných nectností našich starších modelů. 
Zajisté si dobře pamatujete, o co jde – díly 
posunuté v dělících rovinách formy, zástřiky, 
přílišná komplikovanost některých sestav modelů 
a tak. Nemusím to opakovat všechno, že?  
Šli jsme na změnu od lesa, zachovali jsme základní 
principy, to vámi zákazníky ceněné, a ten zbytek 
jsme předělali. Doslova totálně překopali,  
od základu. MiG není zdaleka prvním výsledkem 
naší snahy o pokrok, už předchozí modely,  
Fw 190D a především OEFFAG, jasně ukázaly, 
kam směřujeme, ale OEFFAG tak trochu zapadl. 
MiG už nezapadne, tím jsem si naprosto jist. 
Nemyslím, že by mělo velký smysl model do 
podrobna popisovat. Už o něm hodně víte  
z Facebooku, jen virtuálně, pravda, ale už brzy 
se se svým MiGem setkáte tváří v tvář. Já jsem 
se s kompletním MiGem poprvé setkal před pár 
dny, kdy jsem měl tu čest slepit zkušebního MiGa 
z prvních zkušebních výsledků, a i když jsem 
po celou dobu sledoval vznik tohoto modelu, 
výsledek mě samotného překvapil. Skoro bych 
řekl, že mě až šokoval. Jsem si jist, že vás šokuje 
také, a jsem si jist, že tomuto modelu jen málokdo 
odolá. 
MiG s sebou přináší ještě další důležitý moment, 
a to je provázání produkce modelů a Brassinů. 
Pro MiG-21 máme připravenou velice vydařenou 
kolekci Brassinových doplňků. Kolečka, trysku, 
výzbroj, cockpit včetně sedačky, a abych 
nezapomněl, součástí sedačky je i pilotní helma! 
Kolečka přicházejí na trh současně se stavebnicí, 
další sady budou následovat v dubnu a květnu. 
Standardní součástí  stavebnice jsou Brassinové 
raketnice UB-16, v předplatitelské edici najdete 
navíc sedačku. A pokud je stavebnice MiG-21MF 
výjimečným kouskem nejen v eduardí produkci, 
pak Brassinové doplňky představují jen obtížně 
překonatelnou úroveň detailů. A bude hůř, 
chystáme na vás velmi sugestivní projekty.
V souvislosti s MiGem 21 nejčastěji padají 
dotazy, co bude dál, jak je ostatně v naší branži 
zvykem. Tak já to zopakuji. Za dva měsíce 
přijde MiG-21SMT, na přelomu roku verze bis.  
Ve druhé polovině roku přijdou Weekendy 
MiGu-21MF a MiGu-21SMT. Co se dalších verzí 
týče, budou také, byť s jistým časovým odstupem. 
Na konci roku se pustíme do konstrukce verzí PF, 
PFM a R, a přidáme i F a UM. Častý je i dotaz 
na dvaasedmdesátinu. I ta bude. Tak pánové, 
teď jsem vám právě slíbil doslova modré z nebe! 
Možnost předplatit si speciální předplatitelskou 
edici MiGu-21MF skončila 1. března ráno. 
Expedice těchto modelů začíná 15. března 
dopoledne. Děkuji všem předplatitelům za důvěru 
a přeji jim, aby si svých MiGů náležitě užili. 
A užijte si i naši neotřelou, politicky zcela 
nekorektní reklamu na nový model. Žádný MiG 
v ní není, a to proto, že MiGa bylo, je a bude 
kolem nás až až. Tak si taky užijte trochu srandy, 
a neberte to moc národně ani osobně! 

Buď kit!

Vladimír ŠULC



eduard 5Info eduard - březen 2011

MODELY BŘEZEN

Albatros D.III Oeffag 153  Weekend Edition  
1/48 Cat.No. 14001

153.27, Georg Kenzian, Flik 55/J, 
Pergine, zima 1917

Tento stroj převzalo letectvo v září 1917  
a přidělilo jej k Flik 55/J, kde se stal osobním 
strojem Georga Kenziana von Kenzianshausen.  
Ten na něm 18. a 27. listopadu 1917 dosáhl 
svého čtvrtého a pátého vítězství. Avšak v pro-
sinci byl stroj poškozen při přistání a následně  
v lednu 1918 zrušen.
Kenzian zahájil svou bojovou kariéru let-
ce - pozorovatele u Flik 24. Prvního vítězství  
dosáhl spolu se svým pilotem Rudolfem Forstem  
16. června 1916, kdy mu padl za oběť nepřá-
telský Farman, úspěch si čtyři dny nato zopa-
koval, tentokráte byl pilotem Josef Kiss. Ovšem 
na konci července osádku Alois Ježek – Georg 
Kenzian sestřelila skupina italských stíhačů.  
Po léčení, službě v letecké škole a pilotním 
výcviku byl Kenzian v srpnu 1917 zařazen  
k Flik 55/J jako Chefpilot (zástupce velitele). 
Zde ke svým dvou dosavadním vítězstvím při-
dával další a jeho skóre se zastavilo v březnu 
1918 na čísle devět. Na konci války sloužil jako 
velitel Flik 68/J a 42/J.

KOUPIT Albatros D.III Oeffag 153 1/48 Weekend

http://www.eduard.cz/info/photos/84150/
http://www.eduard.cz/info/photos/3402/
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MODELY BŘEZEN

1/48

MiG-21MF, Egyptian Air Force, unit unknown. 
Tanta airbase, 1988

MiG-21MF No. 9712, Československá lidová armáda, 
Bechyně airbase, Československo, 1989-1993

MiG-21MF No. 7809, Polish Air Force, 10. Eskadra  
lotnictwa taktyczego, Lask airbase, Polsko, 2001 – 2003 

MiG-21MF No. 127, 812th UAP,  
Kupjansk airbase, SSSR, srpen 1991

MiG-21MF No. 7713, Slovak Air Force,  
4th Flight, Sliač airbase, 1999

MiG-21MF No. 687, NDR, Jagdfliegergeschwader 3, 
Preschen airbase, 1990  

ProfiPACK Edition  Cat.No. 8231

EDUARD BRASSIN
UB-16 rocket pods

- 9 rámečků s plastovými díly  
- 2 štítky s fotoleptanými doplňky 
- krycí maska

- 2 raketnice UB-16 (Eduard Brassin) 
- celobarevný plánek 
- obtisky pro 6 kamuflážních variant 

KOUPIT 8231 MiG-21MF 1/48 ProfiPACK

http://www.eduard.cz/info/photos/8231/
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KOUPIT na e-shop Eduard

MODELY / KITS
8231     MiG-21MF   1/48 ProfiPACK
84150   Albatros D.III OEFFAG 153 1/48 Weekend
BRASSINY / BRASSIN
648025   Rocket launcher UB-16 and UB-32 1/48
 
648026   MiG-21 wheels  1/48 Eduard
632008   F-4 exhaust nozzles USAF early 1/32 Tamiya 
LEPTY / PE-SETS                               
32263    MiG-23MF Flogger B exterior 1/32 Trumpeter
32270    Il-2 single seater Ski exterior 1/32 Hobby Boss
32276    Il-2 landing flaps 1/32 Hobby Boss
32682    Bf 109F-4 interior S.A. 1/32 Hasegawa
32686    Il-2 single seater interior S.A. 1/32 Hobby Boss
32691    Ar 196A-3 seatbelts 1/32 Revell
32694    AV-8 late formation lights 1/32 Trumpeter
36147    SPz Marder 1A5 1/35 Revell
36150     Wiesel 2 LeFlaSys (Ozelot) 1/35 Revell
36151    Camo netting “Barracuda” Woodland       1/35
 
36154    Camo netting “Barracuda”Desert              1/35 
36160     Leaves Fern / colour 1/35
 
48677     Tornado ADV exterior 1/48 Hobby Boss
48686     EF-2000 two-seater exterior 1/48 Revell
48688     Spitfire Mk.I/II landing flaps 1/48 Airfix
49524     Tornado ADV interior S.A. 1/48 Hobby Boss
49533     F-4B S.A. 1/48 Hasegawa
49539     Spitfire Mk.I S.A. 1/48 Airfix
49544     F-5E S.A 1/48 AFV Club
49547     Tornado ADV seatbelts 1/48 Hobby Boss
72514     B-17G landing flaps 1/72 Revell
72516     B-17G bomb bay 1/72 Revell

73371     A-7D S.A. 1/72 Hobby Boss
73382     B-17G front interior 1/72 Revell
99015     Railings 3 chain bars   1/350 
 
99016     Railings 3 chain bars   1/700
ZOOMY / ZOOMS                           
33062     Il-2 single seater interior S.A.   1/32 Hobby Boss
33074     AV-8B Night Attack interior S.A.   1/32 Trumpeter
33075     Bf 109F-4 interior S.A.   1/32 Hasegawa
FE524      Tornado ADV interior S.A. 1/48 Hobby Boss
FE533      F-4B interior S.A. 1/48 Hasegawa
FE539      Spitfire Mk.I interior S.A. 1/48 Airfix
FE544      F-5E interior S.A. 1/48 AFV Club
SS371      A-7D interior S.A. 1/72 Hobby Boss
TP532      Soviet insignia 1940 -1943 1/35 
TP533      Soviet insignia 1944 and medals 1/35
MASKY / MASKS
CX281    C-27J Spartan  1/72 1/72 Italeri
EX326     S-2F  1/48 1/48 Kinetic
EX327     Ju 87B  1/48 1/48 Italeri
EX328     Fw 190D  Weekend  1/48 1/48 Eduard
EX329     Bf 110G-2  Weekend  1/48 1/48 Eduard
JX120     Hawk T1 Mk.53  1/32 1/32 Revell
JX121     Bf 109E-3  Weekend  1/32 1/32 Eduard
JX122     Su-25 Frogfoot A  1/32 1/32 Trumpeter

BIG-ED
BIG3297     P-40N EARLY  1/32 1/32 HAS
BIG3298     SWORDFISH Mk.II  1/32 1/32 TRU
BIG4943     MH-60K  1/48 1/48 ITA
BIG7263     F/A-18A  1/72 1/72 ACA

eduard

NOVINKY BŘEZEN

http://www.eduard.cz
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BRASSIN MĚSÍCE

KOUPIT  F-4 exhaust nozzles USAF early 1/48

KOUPIT  MiG-21 wheels 1/48

KOUPIT  Raketnice UB-16 a UB-32 1/48

1/32
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1/48

1/48

648025 
Rocket launcher UB-16 and UB-32 

1/48  

648026 
MiG-21 wheels  

1/48  (Eduard)

632008 

F-4 exhaust nozzles USAF early 
1/32  (Tamiya)

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=632008&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=648023&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=648026&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=648023&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=648025&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=648023&button_submit.x=0&button_submit.y=0
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VÝBĚR

LEPTY MĚSÍCE

eduard Info eduard - březen 2011

32263 MiG-23MF Flogger B exterior 1/32 Trumpeter

32686 Il-2 single seater interior S.A. 1/32 Hobby Boss

32263 MiG-23MF Flogger B 
exterior 1/32 Trumpeter

36147 SPz Marder 1A5 1/35 Revell

32276 Il-2 landing flaps 1/32  Hobby Boss

32270 Il-2 single seater Ski exterior 1/32 Hobby Boss

10

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=36125&button_submit.x=0&button_submit.y=0&button_submit=Search
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=36125&button_submit.x=0&button_submit.y=0&button_submit=Search
http://www.eduard.cz/newsletter/i2011-03.php
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LEPTY MĚSÍCE

49539 Spitfire Mk.I S.A. 1/48 Airfix

32691  Ar 196A-3 seatbelts 1/32 Revell 72516   B-17G bomb bay  1/72  (Revell) 

73371 A-7D S.A.  
1/72  Hobby Boss

    48686   EF-2000 two-seater exterior  1/48   Revell

    49544   F-5E S.A   1/48    AFV Club

73382 B-17G front interior 1/72 Revell

72514 B-17G landing flaps 1/72 Revell

eduardInfo eduard - březen 2011

FOTOLEPTY

11

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=36125&button_submit.x=0&button_submit.y=0&button_submit=Search
http://www.eduard.cz/newsletter/i2011-03.php
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BIG ED MĚSÍCE

32250 Swordfish Mk.II exterior (BIG3298)

32240  Swordfish hinges (BIG3298)

49009 Remove Before Flight

32671 Swordfish Mk.II interior S.A.  (BIG3298)

BIG3297 P-40N EARLY 1/32 (Hasegawa)

BIG4943 MH-60K 1/48 (Italeri)

BIG3298 SWORDFISH Mk.II  1/32  (Trumpeter)

BIG7263 F/A-18A  1/72 (Academy)

BIG4943 MH-60K 1/48 (Italeri)

BIG3297 P-40N EARLY 1/32 (Hasegawa)
32259  P-40N exterior 32677 P-40N early interior S.A.

32260 P-40N landing flaps

48 659 MH-60K exterior

49009 Remove Before Flight

49497  MH-60K interior S.A.

32261 P-40N gun bay

JX109  P-40N

EX289  MH-60K

BIG7263 F/A-18A  1/72 (Academy)

BIG3298 SWORDFISH Mk.II  1/32  (Trumpeter)
32240  Swordfish hinges 
and surface panels

32252 Swordfish Mk.II  bombs and rockets

32671 Swordfish Mk.II interior S.A.

73355 F/A-18A S.A. CX257 F/A-18A

73008 Remove Before Flight

32654 Swordfish seatbelts

32250 Swordfish Mk.II exterior
JX094
Swordfish Mk.I/Mk.II

eduard12 Info eduard - březen 2011

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=big3295&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=big3296&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=big4942&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=big7262&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/newsletter/i2011-03.php
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EDUARD INFO

Z PŘEDCHOZÍCH ČÍSEL

JE ZDARMA  
VOLNĚ STAŽITELNÉ 
K MÁNÍ KAŽDÝ MĚSÍC

ZMEŠKALI JSTE NĚJAKÉ ČÍSLO INFO EDUARD? WWWW.EDUARD.CZ

Únor 2011

Modely měsíce: DH-2,
palubka Bf 110, 
Bf 110G-2
Novinky: MiG-21MF, 
maskovací sítě
Historie: Bf 110G-2
Postaveno: Airacobra

Listopad 2011

Modely měsíce: 
Fw 190 JV 44
Spad XIII Early
Události: Frézka,
Nymburk, MiG-21
Historie: Velitel 
u Dor JV 44
Postaveno: Fw 190F-8
Workshop: Krycí masky

Leden 2011

Úvodník: plány roku 2011
Modely měsíce: 
Yak-3, Liberator B.MK 
in CBI, Fw 190D-9 
Události: Edayový Blaník
Postaveno: Fw 190A-8/R2

Říjen 2011

Modely měsíce: 
Albatros D.III Oeffag 253
Su-22M4/Su-17M4 
Události: E-day 2010
Historie: Viribus Unitis 
Postaveno: Oeffag 253

Prosine 2010

Modely měsíce: 
Mirage IIICJ, Bf 109E-4,
Bf 108B 
Události: Eduard v Tokyu
Historie: Třetí 
nejúspěšnější Mirage
Postaveno: Nieuport N-17

Září 2010

Modely měsíce: 
P-39 Airacobra, La-7 
Historie: Japonští orli
proti americkým kobrám
Postaveno: I-16 Type 17
Workshop: Jak znázornit 
dřevo a plátno

http://www.eduard.cz
http://www.eduard.cz/info/download/files/info_eduard_listopad_2010.pdf
http://www.eduard.cz/info/download/files/info_eduard_leden_2011.pdf
http://www.eduard.cz/info/download/files/info_eduard_rijen_2010.pdf
http://www.eduard.cz/info/download/files/info_eduard_prosinec_2010.pdf
http://www.eduard.cz/info/download/files/info_eduard_zari_2010.pdf
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POSTAVENO

Tuto přístrojovou desku 
postavil Zdeněk Šebesta...

eduard14 Info eduard - březen 2011

   Není v této rubrice zvykem, abychom předsta-
vovali dva stejné modely najednou. Nyní tomu 
ale nahrává zvláštní situace, kterou vám chceme 
ukázat, že stavba této přístrojové desky je re-
lativně snadná a že ji zvládne takřka kdokoli, 
a to přinejmenším s uspokojivým výsledkem...  
V našem příkladu je totiž velmi rozdílná úro-
veň autorů. Zatímco jeden (Zdeněk Šebesta)  
je vynikajícím a známým modelářem, ověnče-
ným vavříny z přehršle prestižních soutěží, tak 
druhý (já...) je naprostým nováčkem, vracejícím  
se k „praktikující modelařině“ po více než 20 letech  
(ačkoli mne plastikové modely již několik let živí –  
ovšem z té druhé strany, jako součást týmu Edu-
ardu) a tento model měl být prvním, na kterém 
jsem si ozkoušel, jak dobře ještě vidím a jak moc 
se mi klepou ruce... ;-) 

   Nutno poznamenat, že Zdeněk postavil tento 
model již v době, kdy byla včleněna jako bo-
nus do Royal Classu Bf 110 a já jsem ji stavěl 
z předprodukčních výlisků aktuálně vydávaného 
modelu 14001. Tak zkoumejte, porovnávejte, 
buďte shovívaví  a především se těšte na stavbu 
své vlastní přístrojové desky Zerstöreru... link na 
přímé objednání najdete na konci stránky.

(P.S. - nepřehlédněte článek v rubrice Workshop, 
který je tomuto modelu rovněž věnován)
           JZ

Bf 110 INSTRUMENT PANEL
Kat. č. 14001

KOUPIT 14001 Instrument panel 1/4

http://www.eduard.cz/info/photos/14001/
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...a tuto postavil 
Jan Zdiarský.

POSTAVENO

eduard 15Info eduard - březen 2011

Z NAŠÍ RODINY Bf 110:

R0005 Bf 110 ROYAL CLASS 1/48
8206   Bf 110G-4 1/48 ProfiPACK
8205   Bf 110G-2 1/48  ProfiPACK
8202   Bf 110D 1/48      ProfiPACK
8201   Bf 110C 1/48      ProfiPACK
8403   Bf 110E 1/48      Weekend
8403   Bf 110G-4 1/48  Weekend
84140 Bf 110G-2 1/48  Weekend

VÍCE ZDE

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=4&scale=&pgroup=&name=Bf+110&product_month=&product_year=&catalogue_nb=&button_submit.x=20&button_submit.y=9
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WORKSHOP

ných stavitelů prezentačních modelů, ale rozhodl 
se troufale zhostit se úkolu sám. Troufalost byla  
o to větší, že to měl být můj první model po více 
než 20 letech(!). Jak to dopadlo, můžete posou-
dit na těchto fotografiích a zejména v rubrice 
„Postaveno“ tohoto čísla našeho magazínu. A to 
v porovnání se stejným modelem z dílny Mistra 
Modeláře, Zdeňka Šebesty. 
   Nyní bych se s vámi chtěl podělit o pár po-
střehů, které vyplynuly z velmi pohodové stavby, 
přinést pár nápadů na ozvláštnění vašeho pří-
strojového panelu a upozornit na drobná úskalí, 
která by vás při stavbě mohla potkat.
   Model samotný obsahuje okolo 120 plas-
tových dílů, barevně tištěnou samolepící folii  
s ciferníky přístrojů a dvě fotoleptané planžety  
s ručičkami přístrojů a popisnými štítky. Konstruk-
ce interiérů jednotlivých přístrojů a popisných 
štítků je velmi podobná řešení skutečné přístro-
jové desky a proto s velmi malou námahou do-
sáhnete poměrně realistického vyznění. Pak už 
je jen na vás, nakolik přidáte efekty opotřebení 
a uplatníte další pokročilé modelářské techniky, 
abyste celkovou plochu propracovali.

ÚPRAVA VÝLISKŮ

   Se základní povrchovou úpravou nebude-
te mít mnoho práce. Díly jsou totiž vylisovány 
velmi čistě a tak většina „hrubé“ práce padne 
pouze na začišťování vtoků jednotlivých dílů. 
Poněkud náročnější pak bude začištění stop po 

vyhazovácích, které jsou sice umístěny do středu 
přístrojů, takže neruší celkový povrch, avšak po 
vlepení folií s ciferníky u některých dojde k mír-
nému propadu nebo výstupku a proto je třeba je 
zatmelit, eventuelně zbrousit. Jak můžete vidět 
na mé palubní desce (str. 15), tuto věc jsem pod-
cenil a výsledek je patrný. Zdeněk Šebesta tyto 
mírné prohlubně a vyvýšeniny odstranil (str. 14). 
Nejvýraznější jsou tyto stopy u motorových pří-
strojů na pravé straně (K20 , K19, K10), a také 
u palubních hodin (K40).

ZÁKLADNÍ BARVENÍ

     Barevné řešení plastů, ze kterého jsou jed-
notlivé díly vylisovány, umožňuje postavit celý 
model bez jakéhokoli barvení. Přesto však do-
poručuji díly přestříkat, byť odstíny plastu jsou 
opravdu velmi věrné (např. při stříkání základní 
desky do odstínu RLM 66 bylo velmi obtížné na 
první pohled odlišit kde již barva je a kde není). 
Dosáhnete tak mnohem jemnějšího povrchu.  
A to jak u základní desky, tak i rámečků přístrojů. 
Obecně lze napsat, že základní deska by měla 
být matná až polomatná, zatímco rámečky pří-
strojů mohou být polomatné, až mírně lesklé.

Jan Zdiarský

JAK NA PALUBKU Bf 110  1/4
   Přístrojový panel Bf 110 v měřítku 1/4 byl  
u Eduardu původně zkonstruován jako bonus pro 
Royal Class Bf 110 (kat. č. R0005 – zatím ješ-
tě stále možno koupit zde. Vzhledem k povaze 
sběratelských Royal Classových edicí se mu po-
chopitelně nedostalo tak široké známosti, jak by 
si zasloužil. Již v tu dobu bylo ale jasné, že bude 
v budoucnu vydán samostatně a jeho čas dozrál 
v únoru 2011, kdy byl vydán v limitované edici 
pod katalogovým číslem 14001. Už katalogové 
číslo napovídá, že jeho „001“ nezůstane osamo-
cená a že k němu ve stejném měřítku v budouc-
nu přibudou další přístrojové panely nebo další 
zajímavé části, zejména v návaznosti na typovou 
škálu strojů v portfoliu stavebnic Eduardu.  
   Výhodu modelu přístrojového panelu spatřu-
ji nejen v kráse a rozmanitosti této specifické 
součásti letadla, ztvárněné ve velkém měřítku,  
ale i ve skutečnosti, že takový model – po po-
stavení – nezabere mnoho z prostoru na vysta-
vení, o který většinou každý modelář bojuje.  
Přístrojový panel 1/4 se dá jednoduše zarámovat  
a pověsit na zeď jako efektní bytový doplněk, 
nebo opřít o stěnu vitrínky s modely a nezabere 
mnoho místa. U nás v Čechách říkáme „hodně 
muziky za málo peněz“. Nevím, jak tohle kdo 
vyjadřujete u vás doma, ale zajisté mi rozumíte.
   Postavit tento panel jako model mne přiměla 
snaha mít jej k prezentaci na letošním veletrhu 
v Norimberku, již na začátku měsíce kdy tato 
stavebnice oficiálně vyšla (únor 2011). Tento-
krát jsem neoslovil žádného z našich osvědče-

www.eduard.cz/info/photos/R0005
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v „klidovém stavu“. Pochopitelně je lze předě-
lat do údajů, které by ukazovaly za letu, ale 
tam je pak nutno si nastudovat patřičné pro-
vozní hodnoty jednotlivých přístrojů. Avšak i pro 
letoun, který stojí na zemi, můžete mít některé 
přepínače a přístroje v jiné než nulové hodnotě 
(výškoměr, kompasy, některé tlakoměrné přístro-
je). Dodá to panelu na zajímavosti, ale i zde  
je třeba mít na paměti, aby jejich údaje a polohy 
byly realistické.
  Po celou stavbu je nutná pečlivost a čistota 
provedení. Jakýkoli omyl nebo zanedbání se při 
tomto stylu stavby snadno projeví.

FINÁLNÍ ÚPRAVA

  Konečná úprava panelu, poté co jsou všechny 
přístroje a hejblátka osazeny, spočívá zejména 
v naznačení opotřebení. Zde je nutno zohlednit 
zejména použité materiály na samotnou desku  
a rámečky jednotlivých přístrojů.
   Pokud jde o desku, z tvaru hlavního velkého 
dílu je patrno, že znázorňuje lisovaný plechový  
„Instrumentenbrett“ (nikoli překližkový, jaké bý-
valy používány u pozdějších verzí Bf 110) a proto 
může jeho opotřebení mít jemný kovový nádech. 
Zde je nutno připomenout, že přístrojové panely     
Luftwaffe bývaly stříkány červenohnědou zá-
kladovou barvou, přes kterou byla aplikována 
RLM 66 nebo 02. Takže i tato základová bar-
va se může v rozumné míře v nějakém škrábanci  

   Barvením neprošly pouze díly č. 9 (šroubky 
orámování přístrojů), protože u nich mi původní 
lesklý povrch vyhovoval. Tedy při jejich úpravě 
jsem pouze jemně odstranil vtoky nožem. 

   Jistou možností velmi efektního ozvláštně-
ní přístrojové desky oproti stavebnímu plánku  
 je probarvení přístrojů. Některé z přístrojů Luft-
waffe bývaly pro rychlou orientaci pilota opatře-
ny dodatečně nátěrem. Obvyklá byla žlutá, bílá, 
modrá a červená barva, přičemž každá z nich 
měla svůj specifický význam. V tomto je dobré 
prostudovat doporučené reference uvedené na 
konci článku. Také detaily obou postavených pří-
strojových desek v tomto magazínu jsou o obdob-
né reference opřeny. Barva natíraná na rámečky 
přístrojů nebývala uměleckým dílem, existovaly 
zde přetahy mimo rámeček, oprýskání, atd. Pro-
to ani vy se nebojte, nebude-li výsledek naprosto 
uhlazený. V měřítku 1/4 mohou zmíněné nepřes-
nosti být i patrné a zvyšovat realističnost ztvár-
nění jednotlivých přístrojů.
U mé stavby jsem rámečky obarvených přístrojů 
nabarvil v případě světlejší modré barvy velmi 
malým štětečkem a v případě tmavší modré bar-
vy a žluté barvy snadnějším použitím fixů Gunze.

Základní deska, přestříkaná RLM 66 (Gunze C116)

Nabarvení hran rámečků.

Aplikace kapičky vteřinového lepidla na kolíček  
orámování přístroje ze zadní strany panelu postačuje 
k jeho fixaci. Vyvarujete se tím potřísnění nabarvené-
ho povrchu panelu, který snadno může nastat, pokud 
by byl rámeček přilepován zpředu, nebo vzniku stop 
po výparech lepidla na čirých částech.

Rámečky přístrojů jsem po očištění přilepil na malířskou zakrývací papírovou pásku  
a přestříkal matnou černou barvou (Gunze C033). Táhla magnet, nouzová ovládání 
podvozku a vztlakových klapek (vlevo dole) budou oproti instrukcím v plánku nastříká-
na barvou hliníku (Gunze MC218). 

OSAZOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ 

  Pokud budete postupovat s barvením černých 
rámečků přístrojů tak, jak popisuji, patrně se do-
stanete do stavu, že u některých ztratíte jejich 
identitu.  Orámování malých přístrojů je totiž 
(stejně jako u skutečných) pro některé přístro-
je shodné. Plastové dílky však naprosto shodné 
nejsou, liší se řešením kolíčků, kterými se zasazují 

do panelu. Toto řešení považuji za skvělý nápad 
konstruktéra modelu - nemůže se vám totiž stát, 
že zaměníte dva rámečky. Proto si před aplikací 
těchto zdánlivě shodných dílků dejte velký pozor 
na to, který rámeček se chystáte osadit na který 
přístroj. Poznáte to velmi snadno, podle nákresu 
těchto usazovacích kolíčků ve stavebním plánku.
   Př  lně jiné kovové doplňky. V této fázi je 
třeba počkat s usazením skel přístrojů, dokud vý-
pary z vteřinového lepidla nevyprchají, protože 
by vám jinak mohly z vnitřku přístroje průhledný 
plast poleptat.
    U skel přístrojů dbejte na jejich polohu. Sta-
vební plánek se o tom sice nezmiňuje, ale boky 
všech „skel“ jsou tvarovány do kónusu. Proto  
si pečlivě před zasazením do desky zkontrolujte 
jejich správnou polohu (užší stranou do prohlub-
ně přístrojové desky). Skla jsem nijak nepřile-
poval, neboť do svých pozic zapadnou obvykle 
velmi přesně. Rámečky pak jdou osadit snadno, 
pouze u přístrojů v sekci H a J stavebního plán-
ku vyžaduje osazení rámečků a jejich přilepení 
trochu trpělivosti. Důrazně doporučuji rámečky 
vsazovat natupo a lepit až kolíček, který pro-
nikne otvorem v desce – a to z druhé strany  
(viz. obrázek).

  Po zaschnutí rámečků můžete vsazovat šrouby, 
kterými byly přístroje na desku uchyceny. Také ty 
je vhodné přilepit až z druhé strany desky. Při 
lepení šroubků dejte velký pozor na to, abyste 
nějaké neztratili... Při jejich velikosti je to velmi 
snadné a jejich počet je ve stavebnici přesný, 
nedovolující žádnou chybu. Při finalizaci jednotli-
vých rámečků dbejte instrukcí a obrázků. Snad-
no totiž při „sázení“ šroubků můžete opomenout, 
že pod některými z těch přístrojových jsou uchy-
ceny i kovové štítky s popiskami a dolování již 
přilepeného šroubku (tím spíše, že za něj nemáte 
náhradu) je nepříjemná věc... ;-)

  Táhla ovládání podvozku a vztlakových kla-
pek, stejně jako magneta (sekce „A“ stavební-
ho návodu), nevyžadují žádný zvláštní přístup 
a jsou jednou z mála částí celého modelu, kde 
jsem místo vteřinového lepidla použil klasické na 
plast.
  Polohy ručiček přístrojů a dalších ukazatelů  
a přepínačů v plánku představují desku letounu 



eduard18 Info eduard - březen 2011

WORKSHOP
objevit. Pro desku svého modelu jsem volil pouze 
méně výrazné opotřebení hran.
   Složitější je to se samotnými rámečky přístro-
jů. Korpusy přístrojů Luftwaffe, včetně vnějších  
rámečků byly totiž vyráběny z různého materi-
álu. Byly buď kovové, nebo lisované z černého 
bakelitu. Dokonce se nezřídka vyskytovaly i kor-
pusy přístrojů z červeno-hnědého bakelitu, který 
byl někdy následně přestříkáván černou bar-
vou, většinou však nikoli. Opotřebení takového 
rámečku přístroje, kde černá barva oprýskává  
a ukazuje červeno-hnědý bakelit, nabízí v měřít-
ku 1/4 zajímavé modelářské řešení.

  Podle použitého materiálu korpusů přístrojů  
a přepínačů se odvíjí i možné naznačení opo-
třebení. Bylo by chybou odřít na kov přístroj,  
který byl vyroben z černého bakelitu. Modelářům  
extrémistům se zde nabízí i možnost rozlišení těch-
to přístrojů podle stupně jejich lesku   (bakelit by 
byl lesklejší). Jako u všeho i zde mohly být v reálu 
být odlišnosti a výjimky. Ve většině však byly pří-
stroje vyrobeny z těchto materiálů (a tomu může 
odpovídat eventuelní opotřebení nebo lesk):  
viz. tabulka.
   Jak jsem psal dříve, šroubky jsem povětšinou ne-
chával v barvě plastu. To neplatí ale pro všechny. 

číslo hlavního 
dílu stavebnice

český název původní název
(přístroje pro Bf 110C)

materiál / poznámka

K15, 18, 39 přepínače magnet Zündschalter Kovové, kulatá páčka obvykle v barvě hliníku.

K4, 16 táhla ovládání podvozku a klapek Betätigung für Fahrwek u. 
Landeklappen

Kovové. Popisky mohly výt i barevné (EIN – červe-
ně, AUS – zeleně)

K13 kontrolky podvozku Fahrwerkanzeige Kovové, včetně přepínací páčky. Kontrolka s 
nápisem EIN mohla mít (ale také nemusela) červené 
orámování a nebo i červený popis; to se ale týká 
spíše pozdější varianty přístroje z roku 1944.

K36 ukazatel tlaku vzduchu Pressluft-Druckmesser Kovový, obvykle s modrým orámováním a červený-
mi značkami mezních hodnot

K14 páky nouzového ovládání podvozku 
a vztlakových klapek

(Notbetätigung für Fahr-
werk u. Landeklappe

Obvykle v barvě kovu  s černým okrajem (patrně 
tvrdá pryž).

K23 táhlo nouzového řízení kursu Notzug für Kurssteuerung Povrch černý bakelit s červenou popiskou

K3     skříňka přepínače ke zbraním Schaltkasten Kovová. Její řešení v modelu představuje jedinou 
výraznější odlišnost od skutečnosti. To, co je vymo-
delováno, jako černé výstupky v horní části jsou ve 
skutečnosti červené kontrolky a naopak čiré díly 
ve spodní části ve skutečnosti reprezentují černá 
tlačítka. Nejde však o problém, který by zručnější 
modelář nemohl odstranit.

(viz. link http://www.cockpitinstrumente.de/
instrumente/katalog/Schaltkasten/gross/
Fl.47292.gif)

K21 přepínač zbraní Kippwechselschalter Kovové tělo s umělohmotnou páčkou

K37 radionavigace Anzeigegerät für Funkna-
vigation

Kovový

K22 elektrický ukazatel kursu elektrischer Kurszeiger Obvykle bakelitové čelo

K38 kompas Führertochterkompass Otočná růžice kovová s šedou nebo černou barvou. 
Černý střed umělohmotný

K2 počítadlo ran Zähl- und Verschlusskont-
rollkasten

Kovové, s plastovými tlačítky. U tohoto přístroje 
se objevuje podobný drobný problém, jako u dílu 
K3. Horní dva otvory jsou ve skutečnosti červenými 
kontrolkami, zatímco čiré dva díly dole mají být 
tlačítka. 

(viz. link http://www.cockpitinstrumente.de/
instrumente/katalog/anzeigen/gross/Fl47298-
1.gif)

K41 zatáčkoměr a sklonoměr Wendezeiger Použitý materiál mohl být jak kov, tak i černý 
bakelit

K34 (1) variometr Variometer Kovový rámeček

K35 gyrokompas Kurskreisel Kovový rámeček s plastovou kličkou

K34 (2) výškoměr Höhenmesser Rámeček i seřizovací knoflík bakelitový, často v 
červenohnědé barvě (vyskytovala se však i kovová 
varianta korpusu)

K24 kontrolky Warnleuchte - ve střední části panelu - střed zpravidla bílý 
(alternativa žlutá)
- ve spodní části panelu – střed červený
- tělo kovové s barvou černou nebo RLM 66

K32 umělý horizont Pneum. Horizont Rámeček zpravidla z černého bakelitu

K1 kontrolka vyhřívání pitotovy trubice Rechteckschauzeichen mit 
Staurohrbeschriftung

Kovový rámeček 

K12 Rychloměr Kovový rámeček

K17 ukazatel teploty chladicí kapaliny  Temperaturanzeiger 
(Kühlstoff)

Bakelitový rámeček. Mohl být obkroužen barvou. 
Zpravidla světle modrá nebo světle zelená. Méně 
často se objevovala žlutá, červená nebo oranžová.

K10 ukazatel stavu paliva Vorratsanzeiger bakelitový rámeček. Mohl být obkroužen žlutou 
barvou.

K31 ovládání klapek chladiče Kühlerklappensc Kovový rámeček. Mohl být obkroužen modrou 
barvou.
Páčka bakelitová.

K11 kohout přepínání palivových nádrží Umschalter für Kraftsto-
fftanks

Kovový rámeček. Páčka kovová, v barvě hliníku 
nebo černá.

K40 palubní hodiny Borduhren Kovový (obvykle mosazný!) rámeček, často černý, 
mohl mít i jinou barvu, zpravidla zelenou, červeno-
fialovou, nebo šedomodrou. Vzhledem k materiálu 
by páčky a otočný rámeček měly být ohmatané na 
mosaz, nikoli na šedý kov.

K10 ukazatel nastavení náběhu vrtulo-
vých listů

Luftschraubenstellungsan-
zeiger 

Rámeček mohl být kovový nebo i bakelitový

K20 otáčkoměr elektrischer Drehzahlan-
zeiger

Černý nebo červenohnědý bakelit

K19 ukazatel tlaku plnění Ladedruckmesser Černý nebo červenohnědý bakelit

Rozmístění jednotlivých přístrojů uvedených  
v tabulce dle čísel plastových dílů rámečků.

Model připravený na opotřebení...

Některé jsou totiž vylisovány již jako součást 
rámečků a získaly s nimi tedy matný nádech. 
Po osazení všech šroubků jsem je přebarvil čer-
nou tenkou fixou Gunze. Na tomto místě je nutno 
poznamenat, že šroubky na palubních deskách 
letounů Luftwaffe mívaly stejnou barvu jako 
rámečky přístrojů, mohly však být ponechány  
i v barvě kovu (anebo pochopitelně v kombinaci 
obojího).
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REFERENCE:

- www.cockpitinstrumente.de  
- http://www.cockpitinstrumente.de/Panelnachbau/Cohausz/Cohausz%20Me%20110/Bf_110-6.JPG )
- Large Scale Planes (http://forum.largescaleplanes.com/index.php?showtopic=16010).
(pozor - většina fotografií  v těchto odkazech se vztahuje k palubním deskám pro verze G, zatímco modelovaná verze je C. Zároveň nezapomeňte, 
že v použitých přístrojích bývaly i u strojů v rámci jedné výrobní série určité rozdíly (tím spíše po nějaké době bojové činnosti) a tak berte fotografie 
spíše jako inspirativní a neomezujte se pouze na ně).
- dobové RLM manuály pro Bf 110 a konstrukční listy přístrojů.

Finální podoba střední část panelu s obarvenými přístroji a značkami mezních hodnot na výškoměru a rychloměru.

Pravá horní část s palubními hodinami Junghans a záslepkou po neinstalovaném přístroji.

PATINA

  U opotřebení přístrojů jsem „se uhlídal“ pouze  
v naznačení oprýskání barvy na místech, kde se 
oděr opravdu dá předpokládat a u přepínačů 
a kovových přístrojů na které bylo saháno (kom-
pas, palubní hodiny), a také u hran šroubků ně-
kterých přístrojů. To jsem dělal pevnou vatovou 
tyčinkou a  hliníkovou barvou. Poslední úpravou 
bylo mírné zašpinění a lokální ztmavení samot-
né šedé desky , což posílilo dojem plastičnosti.  
K tomu pomohl i jemný černohnědý popel z bu-
kového dřeva (v pozdní modelářský večer vyha-
sínajících krbových kamen našeho domova... ;-) )

   Ačkoli jsem se do stavby pustil opět jako nová-
ček, myslím, že její výsledek není zcela špatný. 
Výše popsané drobné úpravy dílů K2 a K3 by 
jistě výsledný dojem zvýšily. Patřičné reference 
k těmto součástem jsem však bohužel nastudo-
val až po jejich sestavení (i modelářské chyby  
a přehmaty je dobré ve stavebním článku uvést).
Jak ale zajisté vidíte, samotnou desku můžete 
postavit rovnou z krabičky a svůj zajímavý efekt 
udělá. 
   Stavba tohoto modelu má svou určitou výhodu 
i v tom, že pokud nebudete stavět přístrojový 
panel konkrétního zdokumentovaného letounu, 
můžete v rámci mezí popustit uzdu své fanta-
zii a v rozumné míře doplnit jemné detaily, jako 
jsou různé rukou psané popisky, obvyklé u ně-
meckých palubek (viz. model Zdeňka Šebesty 
v rubrice Postaveno). Nabízejí se různé kabelá-
že upnuté k okraji panelu, kontrolní rysky nebo 
pohyblivé ukazatele na sklech přístrojů či jejich 
rámečcích, atd. Nakolik desku ještě ozvláštníte, 
záleží jen na vaší fantazii podpořené dobrými 
podklady a modelářském umu. Určitě vám ale 
stavba přístrojového panelu Bf 110 1/4 a její 
výsledek přinesou radost.

KOUPIT Bf 110 Instrument panel 1/4

www.cockpitinstrumente.de
http://www.cockpitinstrumente.de/Panelnachbau/Cohausz/Cohausz%20Me%20110/Bf_110-6.JPG
http://forum.largescaleplanes.com/index.php?showtopic=16010
http://www.eduard.cz/info/photos/14001/
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Rolf Schmidt z německého Renningenu se s námi 
podělil o fotografie svého Fokkeru Dr.I s figurkou 
Manfreda von Richthofena. Model byl postaven 
ze stavebnice 1/48 Eduard kat. č. 1136 „Der 
rote Flieger“ obsahující Fok.Dr.I, Albatros D.V  
a resinové figurky bratrů Richthoffenových s je-
jich psem.
Model byl postaven přímo z krabičky, s využitím 
rotačního motoru a motorového krytu od firmy 
Vector. K povrchvé úpravě byly použity barvy 
Gunze, a hojně také olejové barvy (především 
pro psa a vrtuli). Výsledek je skvělý! Poznáváte 
Manfreda?

DETAILY STAVBY

Fokker Dr.I 
„Der rote Flieger

(záměrně necháváme autorovy dialogy v původním znění ve snaze potěšit naše německé čtenáře 
a těm ostatním umožnit zdokonalení svých jazykových schopností...)



eduard 21Info eduard - březen 2011 eduard 21Info eduard - březen 2011

POSTAVENO



eduard22 Info eduard - březen 2011

POSTAVENO

Doporučená literatura a doporučený model. Limitka Eduardu Der rote Flieger z května 2008  
je prakticky nedostupná. Můžeme vám však nabídnout jiné naše stavebnice Fokkeru Dr.I v měřítku  
1/72 a 1/48.

7017   Fokker Dr.I DUAL COMBO  1/72   ProfiPACK8161   Fokker Dr.I DUAL COMBO   1/48   ProfiPACK

eduard Eduard Fokker Dr.I Edice

7405   Fokker Dr.I  1/72  Weekend
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KOUPIT 8161 KOUPIT 7017

KOUPIT 7405

„Když se počátkem roku 1917 objevil na západní frontě britský Sopwith 
Triplane, předčil stoupavostí a obratností německé Albatrosy i Pfalzy.  
Inspektorát letectva (Idflieg) proto požadoval po výrobcích letadel po-
dobný typ. Fokker tehdy připravoval pro rakousko-uherské letectvo stíhací 
dvouplošník V.4. Po výzvě Idfliegu jednoduše přidal k tomuto stroji třetí 
křídlo. Nový letoun neměl žádné mezikřídelní vzpěry, ale ty byly později 
přidány, aby zajistily souhlasné kroucení křídel. Zkoušky proběhly v červnu 
1917 a byly natolik úspěšné, že již v červenci bylo objednáno prvních 20 
sériových strojů.
   Dva prototypy, mírně odlišné od pozdějších sériových Dr.I, označené 
Fokker F.I, byly od srpna zkoušeny v bojových podmínkách, dodávky Dr.I 
pak začaly v říjnu. Avšak poté, co došlo ke dvěma smrtelným nehodám 
po zhroucení konstrukce horního křídla, byly všechny stroje vráceny do to-
várny k přepracování. Dodávky byly obnoveny teprve v polovině prosince.  
Byly jimi vyzbrojovány elitní stíhací jednotky,  kde s nimi létala zkušená stí-
hací esa. Stroj byl velmi obratný, ale počátkem roku 1918 již ve větších výš-
kách nestačil rychlostí britským letounům a rychle zastarával. Průběžně byly 
Dr.I nahrazovány novými Fokkery D.VII, přesto si několik pilotů své trojploš-
níky ponechalo až do konce války.  Přes malý počet 320 vyrobených strojů  
se Dr.I stal legendou a synonymem německého stíhacího letadla.“

http://www.eduard.cz/info/photos/8161/
http://www.eduard.cz/info/photos/7017/
http://www.eduard.cz/info/photos/7405/
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Norimberk 2011
International Toy Fair

Jako každoročně jsme se na začátku února 2011 
zúčastnili mezinárodního veletrhu International 
Toy Fair v Norimberku. Tato největší hračkář-
ská a modelářská událost na světě vždy přináší 
mnoho novinek z modelářského světa. Pro mnoho 
společností je to právě tento veletrh, kde před-
stavují své programy a novinky pro aktuální rok.
Zároveň tento veletrh, jak už je jeho posláním, 
přináší mnoho nových informací, kontraktů, dis-
kuzí a nových zkušeností celému modelářskému 
světu. Naše pocity z letošního ročníku byly velmi 
pozitivní a inspirativní.
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Pravá část s fotoleptanými šperky.

Milou poctou pro nás byla ocenění od německého modelářského webzinu MOJOON Germany (MOdelbau 
JOurnal ONline). http://www.mojoon.de/
Získali jsme dvě ceny, jednu za limitovanou edici Fw 190D JV 44 Dual Combo a druhou za brassinový motor 
DB 601 pro naše Bf 109E. Na fotografii vidíte Danielu Barth z Mojoon a Vladimíra Šulce s oceněními.

Střední vitrína obsahující příklady naší produkce stavebnic 
plastikových modelů.

Model z oceněné stavebnice Fw 190D JV 44 (Sachsen-
berg’s Platzschutzschwarm) s cenou Mojoon.

Brassin DB 601 1/32 byl dalším oceněným.
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Část levé vitríny věnovaná Brassinům.

Oeffag 253 postavený Slávou Vaňousem.

Velký zájem pochopitelně vzbudily první výlisky na 
MiG-21MF. Bylo to zde úplně poprvé, kdy se s nimi 
mohla širší modelářská i odborná veřejnost setkat  
(pouze prvotiny rámečků s čirými díly byly k vidění  
již na E-Dayi).

Další ocenění “Model of the Year 2011” přišlo od magazínu Modellfan. Oceněným byla opět kolekce našich 
stavebnic dlouhonosých Dor... Fw 190D. Na fotografii Kai Feindt z Modellfanu předává ocenění Vladimíru Šulcovi.

Daisuke Yasutake, manažer našeho japonského distributora Beaver corporation (vlevo) v rozhovoru s Karlem 
Pádárem nad novým projektem výroby realistických předtištěných desek PSP Airfield a palub letadlových lodí.

Kolekce eduardích Bf 109E v měřítku 1/32.

Celou fotoreportáž si můžete prohlédnout  
v galerii naší facebookové fanstránky:
Facebook page.

Web International Toy Fair Nurnburg:
http://www.spielwarenmesse.de

eduard24 Info eduard - březen 2011

http://www.facebook.com/album.php?aid=61589&id=116570475024575
http://www.spielwarenmesse.de
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Another award “Model of the Year 2011” came from Modellfan magazine. The winner was again  
the Fw 190D line... Kai Feindt from Modellfan is presenting the award to Vladimir Sulc.

Daisuke Yasutake, manager of our Japanese distributor Beaver corp. (left) discuss the new project for developing 
of realistic pre-painted PSP airfield and career deck displays. Right, Karel Padar, chief of our PE branch.

Eduard Bf 109E in 1/32 collection

UDÁLOSTI
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Náš spolupracovník Eyal Reinfeld z Izraelské-
ho modelářského webu www.degem.net přináší 
fotoreportáž z hlavní izraelské modelářské sou-
těže, která se konala v prosinci 2010. Eduard 
byl přítomen nejen modely postavenými z našich 
stavebnic, ale také tím, že poskytoval ceny pro 
některé kategorie soutěže.

Eduard na IPMS
Izrael 2010

Rozsáhlá kolekce Shachara Leviho se zastoupenými Fw 190 od Eduardu.

Eduardí Fw 190A-5 s fotolepty byl zakomponován do diorámatu během údržby.

První cenu ve velkých měřítcích techniky získal Tiran 5 
Nissima Tzukduyana s úžasnými detaily, prezentovaný 
ve vitríně.

Soutěž měla katagorii také pro papírové modely, ve kte-
ré první místo získal SdKfz 9 FAMO Igora Torgovetskiho.

Úžasné dioráma Benny Tuchtermana s US tahačem 
vezoucím V1 v měřítku 1/35 získalo první místo  
v kategorii diorámat.



eduard26 Info eduard - březen 2011

HISTORIE

MOZAIKA MiG-21

Martin Ferkl

Zajímavosti o letounech, které byly předlohou pro 
aktuální edice MiGu-21MF 1/48 od Eduardu.
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MiG-21 byl další konstrukcí kanceláře Mikojan-
-Gurjevič, která se zařadila do výzbroje Sovět-
ského svazu, zemí Varšavské smlouvy a dalších 
ozbrojených sil. Jeho předchůdci byly tak vý-
znamné typy jako MiG-15, MiG-17 či nadzvu-
kový MiG-19.
Kořeny vývoje letounu sahají do první poloviny 
50. let minulého století. V roce 1954 byl dokon-
čen projekt Je-1, velmi rychle nahrazený dru-
hým prototypem Je-2. Oba měly šípové křídlo.  
Prvním strojem s delta křídlem byl prototyp Je-4, 
který se do vzduchu dostal poprvé 16. června 
1955. Představil se také na letecké přehlídce, 
která se konala o rok později na moskevském 
letišti Tušino.
Jako první se do sériové výroby dostala verze 
MiG-21F, která společně s MiG-21P a MiG-
-21F-13 reprezentovala první generaci tohoto 
typu, vyráběnou na přelomu 50. a 60. let minu-
lého století. Následovaly další, pokročilejší ver-
ze – PF, FL, PFM, R, S, N a PD, jejichž produkce 
vyvrcholila ve druhé polovině 60. let. Od roku 
1968 probíhala výroba třetí generace, která 
zahrnovala například verze M, SM, MF, SMT, bis 
a další.
Souběžně se stavěly také dvoumístné cvičné jed-
nadvacítky MiG-21U, UM a US.
Výroba MiGů-21 skončila v roce 1985 a do vý-
zbroje je zařadilo okolo 50 zemí světa.
MiG-21 měl během studené války své protějšky 

v typech Northrop F-5 Freedom Fighter či Dass- 
ault Mirage III. Vojska NATO dalo typu kódové 
označení Fishbed. Stal se v největších počtech 
vyráběným nadzvukovým letounem. Nové stro-
je v Sovětském svazu sjížděly z továrních linek  
v Moskvě, Gorkém a Tbilisi. V licenci se stavě-
la verze MiG-21F-13 v Československu a MiG-
-21FL, M a bis v Indii u Hindustan Aeronautics 
Ltd. V Sovětském svazu vzniklo 10 645 exem-
plářů všech verzí, v Československu 194 kusů  
a v Indii 657 strojů.
Kromě ozbrojených sil Sovětského svazu létal  
s řadě zemí, s výjimkou Austrálie na všech kon-
tinentech. Zúčastnil se řady válečných konfliktů, 
včetně války ve Vietnamu, indicko-pákistánských 
potyček, kubánského tažení v Angole či arabské 
snahy o zničení Izraele. Díky největšímu zapo-
jení do bojových akcí se největší počet stíhacích  
es zrodil ve Vietnamu. Na čele žebříčku stojí 
Nguyen Van Coc s devíti sestřely.
V roli přepadového stíhacího letounu sloužily 
MiGy-21 v Sovětském svazu a dalších zemích 
Varšavské smlouvy až do 80. let, kdy jej jako  
plnohodnotná náhrada začaly z prvoliniové 
služby vytlačovat nové MiGy-29 Fulcrum.
Z této stavebnice si můžete postavit zejména mo-
dely letounů MiG-21MF. Jde o exportní variantu 
verze SM, kde písmeno „M” znamená „moděr-
nizirovanyj” a písmeno „F” pak „forsirovannyj” 
– tedy modernizovaný s přídavným spalováním. 

V tovární dokumentaci figuruje pod označením 
Izdělje 96F. Poháněl ji motor Tumanskij R-13-
300 s přídavným spalováním a nesl radar Sa-
fir-21/RP-22. Výzbroj tvořil kanon GŠ-23-2L 
ráže 23 mm se zásobou 200 ran. Na závěsníky 
bylo možné podvěsit kombinaci pum FAB až do 
ráže 500 kg, raketnic UB-16-57U a raket R-3S,  
Ch-66, S-24, včeně rakety vzduch-vzduch R-60 
a její infračerveně naváděné varianty R-60M.
V kódu NATO nesly MiGy-21MF označení Fish- 
bed J.

Titulní foto:
MiG-21M varianta a, 4. stíhací letecký pluk, 
základna Pardubice, léto 1989
Autor: Antonín Fidranský
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Vietnam People´s Air Force, 921st Fighter Regiment „Sao Do“, pilot Pham Tuan, 
Válka ve Vietnamu, 70. léta minulého století

MiG-21MF, Vzdušné síly Slovenské republiky, 4. letka, letisko Sliač,  
Slovensko, přibližně 1999

MiG-21MF s označením 5121 se nyní nachází  
v Muzeu vietnamského lidového letectva v Ha-
noji. Na tomto stroji měl dne 27. prosince 1972  
pilot Pham Tuan po startu ze základny Yen Bai 
sestřelit americký bombardér Boeing B-52,  
který se zúčastnil náletu na Vietnam v rámci 
operace Linebacker II. Jde o jediný klasický se-
střel Stratofortressu, dosažený na typu MiG-21,  
ačkoliv americké zdroje tvrdí, že bombardér 
zničila raketa země - vzduch.
Pilot ozbrazeného MiGu-21, Pham Tuan, se poz-
ději proslavil jako dosud jediný vietnamský kos-
monaut. V červenci 1980 se zúčastnil letu rakety 
Sojuz 37 a na palubě orbitální stanice Saljut 6 
obletěl 142krát Zemi. Za svou kariéru obdržel 
vysoká vietnamská vyznamenání a jako jeden  

z mála cizinců také titul Hrdina Sovětského svazu.
Je zajímavé, že vietnamské zdroje hovoří ještě  
o jednom bombardéru B-52 zničeném MiG-
em-21. Tentokrát se však nejednalo o sestřel 
palubními zbraněmi či raketami, ale o taran. 
Měl jej uskutečnit Vu Xuan Thieu, když dne  
28. prosince 1972 narazil se svou stíhačkou do 
jednoho ze Stratofortressů. Oba stroje byly zni-
čeny, vietnamský pilot padl. Zajímavostí zůstává, 
že ani ostatky pilota, ani trosky jeho MiGu se 
nepodařilo, na rozdíl od B-52, který dopadl do 
provincie Son La, najít. Tato skutečnost vrhá na 
celý příběh stín pochybností.
V otázce duelu B-52 vs. MiG-21 na vietnamském 
nebi panuje zajímavá rivalita. Zatímco se Viet-
namci snaží stůj co stůj dokázat, že se jim podaři-

lo s jednadvacítkami Stratofortressy sestřelovat, 
Američané ztráty bombardérů vytrvale připisují 
zásahům raket země-vzduch.
S MiGy-21 létaly ve Vietnamu tři jednotky 921. 
letecký pluk „Sao Do“ (Rudá hvězda), 923.  
letecký pluk „Yen The“ (Pahorek míru) a 927. 
letecký pluk (Modrý pahorek). České fanoušky 
jistě zaujme, že jediným ne-vietnamským čestným 
názvem letecké jednotky byl název „Julius Fučík“ 
(český komunistický novinář), kterým se pyšnil 
910. výcvikový letecký pluk.

Kamufláž tohoto letounu vznikla v červenci 1997 
a postarali se o ni příslušníci 31. letecké základ-
ny Sliač. Právě oni dali stroji výr. číslo 967713 
unikátní zbarvení, pro které se později vžilo 
označení „Milka“. Za tímto netradičním pojmeno-
váním stojí podobnost barevného kabátu letou-
nu se zbarvením skotu v kombinaci s maskotem  
cukrovinkářského nadnárodního gigantu.
Letoun byl československým ozbrojeným silám 
dodán ze Sovětského svazu v roce 1973 a na 
Slovensko se dostal v rámci dělení vojenské tech-

niky po rozpadu Československa v roce 1993. 
Stroj na slovenském nebi létal až do srpna 2000, 
kdy došlo během letu ke ztrátě překrytu kabi-
ny a poškození stabilizátoru. Stroj se sice po-
dařilo opravit, ale do vzduchu se již nedostal.  
Rok 2010 znamenal pro „Milku“ poslední rok 
existence. Byla vyřazena ze stavu, převezena 
do Přelouče v České republice k sešrotování.
Jednotlivé odstíny vznikly smícháním bílé a černé 
barvy, dostupné v běžných obchodech, nejedná 
se tedy o použití oficiálně schválených kamuf-

lážních barev. Stálé se vyvíjející bádání ze stra-
ny modelářů dnes ukazuje, že jako nejvhodnější  
na ztvárnění obou šedých se jeví barvy C 305 
a C 306 ze vzorníku firmy GSI (Gunze) nebo 
odstíny UA-22 a UA-36 ze sortimentu Lifecolor. 
Na levé straně přídě najdete znak 4. letky,  
na pravé pak znak 31. letecké základny Sliač  
a slovenského armádního letectva. Do kokpitu 
usedal pplk. František Zsoldos, velitelem pozem-
ního personálu byl kpt. Krucina.

Subscriber 
limited edition 1153X

P r o f i PAC K
Cat. No. 8231

http://www.eduard.cz/info/photos/8231/
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MiG-21M varianta a, 4. stíhací letecký pluk, základna Pardubice, červen 1989

Tento letoun byl dodán Československé lidové 
armádě ve verzi „M varianta a“, někdy psáno 
v podobě „MA“. Během střední opravy prošel 
modernizací na standard verze MF. Tato mo-
dernizace kromě dalších úprav zahrnovala také 
zástavbu motoru Tumanskij R-13-300. Vizuál-
ně se od standardních MF-ek odlišoval tvarem  
brzdicích štítů.
Kresbu dívky a nápisy na příď dostal letoun na 
počátku léta 1989. Tehdy probíhalo rušení 4. stí-
hacího leteckého pluku, který měl svou základnu 
v Pardubicích. I přes dosud panující (a dosti pru-
dérní) komunistický režim, který podporu zdo-
bení bojové techniky rozhodně neposkytoval, 
se stroj dočkal pohledné výzdoby touto kresbou 
a nápisem „Pardubice 1989“. Po velmi krátkou 
dobu se na pravé straně přídě skvělo také ozna-
čení uživatele stroje – 4. slp, ale ten velmi záhy 
zmizel. Zodpovědné velitelské kádry se totiž 
domnívaly, že by mohl nepříteli na druhé stra-
ně železné opony prozradit důležitou informaci  
o identitě vojenského útvaru.
Vyzdobený letoun putoval v rámci rušení  
4. slp na letiště Líně k novému uživateli, k 5. slp.  
Po rozdělení Československa připadl Armádě 
Slovenské republiky.

Autor: Antonín Fidranský

Autor: Antonín Fidranský
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MiG-21MF, Polish Air Force, 10. Eskadra lotnictwa taktyczego, 
základna Lask, Polsko, 2001 – 2003

Na počátku tohoto tisíciletí začalo v Polsku 
přezbrojení stíhacího letectva. Z typů sovětské,  
potažmo ruské provenience přesedlali polští letci 
na americké Lockheed Martin F-16 Fighting Fal-
con. Přezbrojení na moderní techniku, které vyvr-
cholilo příletem prvních F-16 v listopadu 2006, 
mělo samozřejmě vliv na starší letouny, včet-
ně MiGů-21. Jednou z jednadvacítek, kterým  
se jejich kariéra chýlila ke konci, byla také 7809, 
sloužící u 10. ELT (letky taktického letectva).  
Tato jednotka sídlila v letech 2001 až 2003  
na základně Lask.
MiG-21MF výr.č. 697809 byl první strojem, 
který dostal novou kamufláž složenou z šedých 

Letoun výr. č. 969712 byl vyroben v roce 1974 
a následně dodán do Československa. Poté slou-
žil u 4. slp v Pardubicích, až do května 1989, 
kdy putoval do Bechyně k 9. slp. V tomto pů-
sobišti pak létal se znakem města Bechyně na 
levé straně přídě. V rámci rozdělení Českoslo-

Žraločí tlamou a okem vyzdobený stroj létal  
u 812. cvičného leteckého pluku, zařazeného  
v organizační struktuře Charkovského vyššího  

barev. Jednalo se o soukromou iniciativu prapor-
číka Piotra Polity a tento typ kamufláže se v létě 
2002 objevil ještě na dalších šesti strojích MiG-
21, včetně jedné spárky UM. Odstíny barev  
se na strojích vzájemně lišily, protože je přímo 
na místě míchali mechanici z bílé, černé a světle 
modré barvy.
Letoun 7809 sloužil veliteli 2. brigády taktického 
letectva, pplk. Janu Śliwkovi. Tento pilot původně 
velel 10. stíhacímu leteckému pluku, proto znak 
této jednotky najdete na přídi stroje. Kresba wa-
welského draka na kýlové ploše byla původním 
10. stíhacího pluku, ale od roku 1993 jej použí-
vala pouze 1. eskadra tohoto útvaru.

MiG-21MF,  ČSLA, 9. stíhací letecký pluk, základna Bechyně, 
Československo, 1989-1993

MiG-21SM, 812th UAP, Charkovské vyšší vojenské učiliště, 
základna Kupyansk, SSSR, 1991

venska se tento MiG stal součástí leteckých sil 
Slovenska a nyní je k vidění v leteckém muzeu  
v Trenčíně Letoun nese kamufláž, která odpovídá 
původnímu zbarvení, ve kterém byl stroj dodán 
ze Sovětského svazu.

P r o f i PAC K
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vojenského učiliště. Byl jedním ze strojů, které 
byly předvedeny veřejnosti během dne otevře-
ných dveří dne 18. srpna 1991.

http://www.eduard.cz/info/photos/8231/
http://www.eduard.cz/info/photos/8231/
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MiG-21 MF, NDR, Jagdfliegergeschwader 3, základna Preschen, 1990

MiG-21MF No.8460, Egyptian Air Force, základna Mansoura, 1981

MiG-21MF No.7628, Egyptian Air Force, neznámá jednotka, 
základna Tanta, 1988.
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Letoun „červená 687“ patřil na sklonku 80. let  
a počátku 90. let minulého století do stavu JG-3, 
diskolované na základně Preschen poblíž města 
Forst. V té době jednotka létala s MiGy-21MF  
a MiGy-29, piloti měli k dispozici také dvou-
místné cvičné MiGy-21 UM a MiGy-29 UB. Tato 
jednotka patřila do letectva Německé demokra-
tické republiky, tedy komunistického východního 

Německa. Nesla čestný název „Wladimir Koma-
row“ na počest sovětského kosmonauta, který 
zahynul v dubnu 1964 při přistání kosmické lodi 
Sojuz 1.
Zobrazený stroj je v současné době součástí 
expozice Deutsches Museum Flugwerft v Ober-
schleißheimu.

Kamuflážní schéma zvané „údolí nilu“ se na 
egyptských letounech začalo používat na konci 
70. let. Egyptské velené v té době došlo k závě-
ru, že dvoubarevná kamufláž, v níž byly letouny 
sovětské provenience dodávány, se pro blízko-
východní bojiště nehodí. Výsledkem byla třító-

Výrazné oranžové, černě lemované doplňky se 
na egyptských letounech objevily jako důsledek 
bojů s Libyí a kromě MiGů-21 je nosily i další 
stíhačky, např. MiGy-19, F-4 Phantom či Mirage. 
Egyptsko-libyjská válka, či spíše potyčka, pro-
běhla během několika červencových dní roku 
1977. Její kořeny sahají až do období po pro-
hrané válce Yom Kippur a následnému otep-
lování vztahů mezi Egyptem, Izraelem a USA.  
Libyjský vůdce Kaddáfí, se sovětskou podporou 
v zádech, se však s touto orientací svého souse-
da nechtěl smířit. Vše vyvrcholilo pozemními boji, 

nová kamufláž horních ploch, tvořená pískovou, 
zelenou a tmavošedou barvou.
Na přídi letounu je kresba hlavy „červeného 
ďábla“, dosud se však nepodařilo zjistit její  
význam. Je možné, že se jedná o znak jednotky.

které začaly 21. července 1977 na libyjsko-
-egyptské hranici. Na počáteční útok ze strany 
Libye Egypt rychle zareagoval a podařilo se mu 
obsadit některá pohraniční města. Od invaze do 
hloubi libyjského území odradila tehdejšího pre-
zidenta Anwara Sadata jen diplomatická inter-
vence ze strany dalších arabských států. Oficiální 
příměří bylo uzavřeno již 24. července 1977. Jako 
prostředníci v mírových rozhovorech figurovali alžír-
ský prezident a také palestinský terorista a držitel 
Nobelovy ceny míru Jásir Arafát. Do těchto bojů 
se na libyjské straně zapojily také stroje Mirage.  

Aby Egypťané dokázali odlišit vlastní letouny 
stejného typu, začali na své stroje, včetně MiGů-
21, malovat oranžová, černě lemovaná pole.  
V jejich tvaru a umístění se nechali inspirovat  
izraelským letectvem. Na egyptských letounech 
je tento výrazný marking k vidění až do dneš-
ních dní.
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MiG-21MF, Krasnodarské vyšší vojenské učiliště, 
základna Kuscevskaya Airfield, SSSR, 1979

Tento stroj sloužil v roce 1979 u Krasnodarského 
vyššího vojenského učiliště, nesoucího jméno ge-
nerála Sergeje M. Štemenka, bývalého náčelní-
ka generálního štábu sovětských ozbrojených sil. 
Toto učiliště zajišťovalo výcvik pro piloty, kteří 
byli do Sovětského svazu vysláni ze zemí, které  
s tehdejší velmocí úzce spolupracovaly. Mezi nimi 
byli například piloti Iráku, Kuby, Angoly, Jemenu 
či Vietnamu.

Zda jde o exportní verzi MF, či o sovětskou SM, 
zůstává nejasné. Pro verzi MF svědčí fakt, že se 
zde učili létat zahraniční studenti. Pro verzi SM 
pak zase dvouciferné trupové číslo „03“, které 
by mohlo znamenat, že jde o stroj převedený 
od bojové jednotky (školní jednotky měly typicky 
trojciferné označení letounů).
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Za pomoc a konzultace při přípravě textů patří 
dík Martinu Královi, Miroslavu Irrovi a Liboru 
Spůrkovi.

KOUPIT 8231 MiG-21MF 1/48 ProfiPACK
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8189     Fw 190D-9 LATE  1/48   ProfiPACK
2111     B-24D    1/72    Limited edition
84152   Albatros D.III OEFFAG 253 1/48  Weekend

Modely na duben:

648030     MiG-21 seat late   1/48   Eduard
632009     Bf 109E MG 17 mount 1/32 Eduard
632010     F-4 exhaust nozzles USAF late 1/32 Tamiya

Brassiny na duben:

BIG-ED sady na duben:
BIG3299     Su-30 FLANKER G   1/32    TRU
BIG4944     F-22A      1/48    HAS
BIG4945     MC.200       1/48    ITA
BIG7264     F-16I SUFA    1/72    HAS

ON APPROACH

648030

632009

632010

2111

84152

8189
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ON APPROACH

Fotoleptané doplňky na duben:

32273 MiG-23MF weapons 
1/32  Trumpeter

32267  Ar 196A-3 exterior 
1/32  Revell

36146  BMP-3 MICV early 
1/35  Trumpeter

36155  M-7 Mid production fenders 
1/35  Dragon

49554  Ju 87B interior S.A. 
1/48  Italeri

49555   Mirage 2000B interior S.A. 
1/48   Kinetic

32275  Il-2 armament and bomb tails 
1/32  Hobby Boss

32681 Ar 196A-3 interior S.A. 
1/32   Revell

LEPTY / PE-SETS                               

32263      MiG-23MF Flogger B exterior 1/32     Trumpeter

24013     Sparco Black 2005  1/24 1/24
 
32266     Bf 109F-4 exterior 1/32     Hasegawa

32267     Ar 196A-3 exterior 1/32     Revell

32273     MiG-23MF weapons 1/32     Trumpeter

32275     Il-2 armament and bomb tails 1/32     Hobby Boss

32673     AV-8B Night Attack interior S.A. 1/32     Trumpeter  
 
32681     Ar 196A-3 interior S.A. 1/32     Revell

36146     BMP-3 MICV early 1/35     Trumpeter

36148     Camo netting US 1940-1960 Spring 1/35
 
36149     Camo netting US 1940-1960 Autumn 1/35
 
36155     M-7 Mid production fenders 1/35     Dragon

36156     M-7 Mid production ammo boxes 1/35     Dragon

36162     Radio equipment WWII Wehrmacht - colour 1/35
 
48692     Tornado F.3 exterior 1/48     Hobby Boss

49516      HAR. Mk.3 interior S.A. 1/48     Hasegawa

49548      Tornado F.3 interior S.A. 1/48     Hobby Boss

49549      Tornado F.3 seatbelts 1/48     Hobby Boss

49554      Ju 87B interior S.A. 1/48     Italeri

49555      Mirage 2000B interior S.A. 1/48     Kinetic

53050      Admiral Graf Spee   1/350   Academy

72515      B-17G exterior 1/72     Revell

73373      Meteor F.3  S.A. 1/72     Dragon

73385      Rafale B S.A. 1/72     Hobby Boss

99017      Railings 2 chain bars   1/700
 
99018      Railings 2 chain bars   1/350

ZOOMY / ZOOMS                           

33076      Ar 196A-3 interior S.A.  1/32 1/32     Revell

FE516       HAR. Mk.3 interior S.A. 1/48     Hasegawa

FE548       Tornado F.3 interior S.A. 1/48     Hobby Boss

FE554       Ju 87B interior S.A. 1/48     Italeri

FE555       Mirage 2000B interior S.A. 1/48     Kinetic

FE559       Bf 110G-2  Weekend 1/48     Eduard

SS373      Meteor F.3 interior S.A. 1/72     Dragon

SS385      Rafale B interior S.A. 1/72     Hobby Boss

BIG3299     Su-30 FLANKER G   1/32    TRU
BIG4944     F-22A      1/48    HAS
BIG4945     MC.200       1/48    ITA
BIG7264     F-16I SUFA    1/72    HAS
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MiG-21MF, Egyptian Air Force, unit unknown. 
základna Tanta, 1988

MiG-21MF No. 9712, Československá lidová armáda, 
základna Bechyně, Československo, 1989-1993

MiG-21MF No. 7809, 10. Eskadra lotnictwa taktyczego, 
základna Lask, Polsko, 2001 – 2003 

MiG-21MF No. 127, 812th UAP,  
základna Kupjansk, srpen 1991

MiG-21MF No. 7713,  4. letka,  
letisko Sliač, Slovensko 1999

MiG-21MF No. 687, DDR, Jagdfliegergeschwader 3, 
základna Preschen, 1990  

EDUARD  
1/48  Kat. č. 8231 ProfiPACK 

9 rámečků s plastovými díly  
2 štítky s fotoleptanými doplňky 
krycí maska 

2 raketnice UB-16 (Eduard Brassin) 
obtisky Cartograf
celobarevný plánek 
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