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chceme mít na titulcích Profipacků 
akční scény, které nebudou nudit a už 
vůbec ne uspávat. Chceme tam scény, 
které budou ladit našemu i vašemu oku,  
a které budete chtít mít nejen na krabici, 
ale také na stěně nebo na obrazovce 
svého monitoru. K tomu zároveň 
spustíme prodej tisků vybraných boxartů 
v rámci projektu EduArt. První tisky série 

EduArt budou k mání již během května, 
pro podrobnosti sledujte náš Facebook  
a www.eduard.cz. Rád bych v této 
souvislosti předeslal, že ne vždy budou 
tyto obrazy znázorňovat skutečnou 
scénu. To není v našem oboru ostatně 
zvykem a dohledávání podobných 
situací je nad naše (a nejen naše) síly.  

V některých případech tomu ale tak 
bude. Příkladem může být nový boxart 
pro připravovanou reedici Fokkeru Dr.I  
v měřítku 1/48.  

Na samém konci dubna jsme významně 
pokročili v modernizaci naší nástrojárny. 
Dorazila nová CNC frézka, kterou servisní 
technik právě dnes oživuje a zítra na ní 
proběhne první zkušební frézování pod 
dohledem dodavatele. Od zprovoznění 
tohoto stroje očekáváme další zkrácení 
časů frézování forem a elektrod pro 
elektroerozivní obrábění. Sice jsem již 
dlouho neslyšel dříve populární hlášku 
o Eduardím měsíci, přesto řeknu, že 
naší snahou je zkrátit tuto bájnou 
časovou jednotku na nějaké tři týdny. 
Zároveň vytváříme dodatečnou výrobní 
kapacitu, kterou budeme moci využít 
pro tvorbu projektů, na které jsme dosud 
dostatek výrobní kapacity neměli. Také 
se mohou těšit pravidelní návštěvníci 
Novemberfestu, protože některé části 
naší firmy při své letošní návštěvě 
nepoznají. Nebude se to týkat jen 
nástrojárny, dalším krokem v inovacích 
v Eduardu je nákup nové tiskárny pro 
barevné lepty, která má dorazit v květnu.

Pojďme se podívat na novinky, připrave-
né na květen. O dvaasedmdesátino- 
vém Fw 190A-8/R2 v edici Profipack  
a jeho masakrózním boxartu již byla řeč. 
Pětici markingů jsme vybrali se zřetelem 
na pestrost nabídky jak z hlediska zbarvení 
nabízených strojů, tak z hlediska jejich 
služby u různých jednotek. Hellcat ve 
stejném měřítku je pak poslední dobou  
v různých hodnoceních označován za naši 
nejlepší dvaasedmdesátinu, s čímž sice 
tak úplně nesouhlasím, ale na druhou 
stranu mi to vůbec nevadí. V květnu 
ho vydáváme ve verzi F6F-3 v edici 
Weekend. Zbylé dva modely jsou čtvrtky. 
Naše zatím poslední novinka SE.5a se 
právě teď prodává ve verzi s motorem 
Wolseley Viper. Květnový Royal Class 
bude obsahovat dva kompletní modely, 
třináct markingů obsahuje jak verzi  
s Viperem, tak s Hispano-Suizou, k tomu 
je ve výběru ještě jedna noční stíhačka. 
Obtisky dodává Cartograf, v balení 

Vážení přátelé, 
nadešel Máj, lásky čas, což se dnes 

projevilo jednodenním zdržením vydání 
vašeho oblíbeného e-zinu, neboť První 
máj je též dnem pracovního klidu,  
a proto jako řádní zákona dbající občané 
na Prvního máje nepracujeme. Věnujeme 
se jiným činnostem, kupříkladu účasti  
v májovém průvodu, líbání se pod 
břízou či střízlivění po předchozím pálení 
čarodějnic. Každý dle svého založení  
a osobních preferencí. Dnes jsme zpět  
v pilné práci a věnujeme se tvorbě 
hodnot, mezi něž dnešní vydání Infa 
bezesporu patří.

Duben byl poměrně živý měsíc, 
během něhož jsme zaznamenali několik 
vášnivých diskusí na internetu, což bylo 
po několika měsících téměř hřbitovního 
klidu poměrně zábavné. Jedna věc je 
mi na těch diskusích divná. Vždy, když 
se začne řešit něco zajímavého, co by 
mohlo veřejný diskurs v našem oboru 
posunout někam dál, okamžitě se najdou 
ukázňovači, kteří volají po rychlém 
ukončení diskuse, protože se jim (zřejmě) 
zdá příliš vypjatá. To je pravda. Diskuse 
o něčem bývají vypjaté, diskutující 
strany zaťaté a neústupné, zdá se, že 
pokroku nelze dosáhnout, neb nikdo 
není ochoten slyšet argumenty druhé 
strany. To tak bývá, my chlapi jsme ješitní 
a neradi připouštíme, že se mýlíme. Mojí 
zkušeností ale je, že časem se názory 
vyvíjí, rozumný člověk o argumentech 
protistrany zapřemýšlí a někam se 
posune. Ač pokrok nemusí být velký, je 
to nakonec pokrok a o to jde. On ten 
Haškův mírný pokrok v mezích zákona 
není zase tak směšný, jak na první pohled 
vypadá. Ale bez diskuse se neposuneme 
nikdy nikam, a pokud je diskuse vedena 
slušně, neanonymně a argumentuje 
se, je v obecném zájmu diskusi vést. 
Vedla se kupříkladu poměrně vypjatá 
diskuse na boxartem pro dvaasedm-
desátinový Fw 190A-8/R2, jehož kom-
pozice se některým diskutérům zdála 
nepravděpodobná a divoká. Shodou 
okolností ale právě tato scéna zobrazuje 
skutečnou událost, přičemž kompozice 
obrazu byla velmi pečlivě připravena 
a zadána výtvarníkovi, jímž je v tomto 
případě Piotr Forkasziewicz. O tom, co 
se 18. července 1944 na Kemptenem 
odehrálo, si můžete přečíst v článku 
Jana Zdiarského v dnešním čísle Infa, na 
stranách 15-32. Vřele ho doporučuji, je 
to jeden z nejzajímavějších historických 
článků, jaké jsem kdy četl. 

Divoký boxart není jen poněkud 
drsnou ukázkou toho, jak drsná válka ve 
skutečnosti byla, ale je také příkladem 
stylu, který chceme nadále v tvorbě 
našich boxartů držet. Tímto ohlašujeme 
odklon od politicky korektních obrázků. 
Kde si jen tak nezávazně poletují letadla 
kolem sebe, aby se jejich piloti v ideálním 
případě přátelsky pozdravili. Nadále 
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jsou obvyklé masky, lepty a v tomto 
případě i resiny. Jako speciální bonus 
je přibalena kovová placatka na rum či 
whisky s gravírovaným emblémem. Na 
závěr odstavce věnovaného stavebnicím, 
jsem si nechal Crusadera. Položka řady 
Limited Edition s prostým názvem 
CRUSADER, obsahuje Vought F-8E 
Crusader původem od Hasegawy, obtisky 
tištěné Cartografem, lepty, masky, 
Brassiny. Konstrukci obtiskového archu 
a barevné bokorysy dodala firma Furball 
Aerodesign, jak je ostatně u amerických 
letadel v našem balení poslední dobou 
zvykem. Crusadera vydáváme v sérii 
3000 kusů a osobně očekávám, že bude 
ze všech květnových novinek největším 
tahákem.

Co se doplňků týče, obsahem květnové 
nabídky jsou především doplňky pro naše 
vlastní právě vydané modely. Mezi lepty 
tak najdete sadu 48925 F-8E Upgrade 
set, v nabídce Brassinů jsou pak sady pro 
Crusadera a SE.5a. Lepty a masky pro Fw 
190A-8 a F6F-3 máme v nabídce již delší 
dobu, v květnové nabídce najdete ještě 
obtiskovou sadu popisek pro F6F Hellcat 
v 1/72 pod číslem D72014.  Mezi lepty 
jsou dále sady pro novou H8K2 Emily od 
Hasegawy (1/72), které vydaly na pět 
sad a jednoho Zooma. Masku v tomto 
případě nevydáváme, neboť je součástí 
stavebnice. U druhého modelu v 1/72, 
kterým se pro květen zabýváme, už to 
neplatí, pro MiG-29UB od Trumpeteru 
vydáváme jak plnou sadu, tak Zoom 
i masku. Stejně tak je tomu u sad pro 
novou Bf 109G-6 od Zvezdy, i pro Su-
17M3/M4 od Kitty Hawku v měřítku 
1/48 a pro Mirage IIIE/R v 1/32 od Italeri. 
Nad rámec fotoleptů vydáváme sadu 
masek pro Su-25UB/UBK v 1/48 (Směr/

ex-OEZ) a poměrně unikátní sadu pro 
vymaskování antireflexních panelů na 
B-17G v měřítku 1/72. Je určena pro 
model firmy Airfix, a aby to nebylo 
tak jednoduché, pro stroje vyrobené  
v továrnách Boeing a Douglas. V květnu 
začínáme také s vydáváním sad pro HMS 
HOOD v měřítku 1/200 (Trumpeter),  
v nabídce najdete první dvě z plánovaných 
osmi. Vaší pozornosti doporučuji také 
sady řady BigEd a pochopitelně i sadu 
BIG Sin pro Bf 109F v 1/48, v tomto 
případě pro model naší vlastní produkce. 
Tím se dostávám k řadě Brassin, v níž 
kromě již zmíněných sad pro F-8E a SE.5a 
najdete i cockpit pro Spitfira Mk.VIII 
1/72 (opět Eduard), dvě sady pro stále 
ještě novou Ki-61 od Tamiyi v 1/48 a tři 
výzbrojní sady – kontejner Sniper ATP  
a sdružené závěsníky TER a MER v 1/32. 

Pokud neznáte rozdíly mezi závěsníky 
TER a MER, tak doporučuji si je zjistit, 
pro každého modeláře to bude dozajista 
významná vědomost k nezaplacení! 

A to je k novinkám ode mne vše, 
další a podrobnější informace najdete 
uvnitř tohoto materiálu. V květnu 
budeme zastoupeni na Kit Show  
v Kopřivnici. Nebudeme tam prodávat, 
jen představíme novinky na neprodejním 
displayi. Přesto můžete Kit Show využít k 
nákupu na našem e-shopu www.eduard.
cz, protože v době akce proběhne 
výstavní Afterpárty, během níž můžete 
nakupovat za výstavních slevových 
podmínek. Vážení přátelé, přeji vám 
příjemné chvíle při studiu dnešního INFA!

Vladimír Šulc

Instalace nové CNC frézy.
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Fw 190A-8/R2 1/72

73033 Fw 190A-8 seatbelts SUPERFABRIC (fotolept)

672081 Fw 190A-8 cockpit (Brassin)

672084 Fw 190A-8 MG 131 mount (Brassin)

672082 Fw 190A-8 engine (Brassin)

672086 Fw 190A propeller (Brassin)

672085 Fw 190A exhaust stacks (Brassin)

1/72,  kat. č. 70112
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
5 markingů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 05/2017

672082
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MODELY 05/2017

W. Nr. 682989, 5./JG301, Německo, květen 1945

Hptm. W. Moritz, IV.(Sturm)/JG 3, Memmingen, Německo, červenec 1944

W. Nr. 682958, Uffz. P. Lixfeld, 6.(Sturm)/JG 300, Löbnitz,  
Německo, prosinec 1944

W. Nr. 681424, Oberstlt. H. - G. von Kornatzki, II./ JG 4, Welzow,  
Německo, září 1944

W. Nr. 682204, Oblt. K. Bretschneider, 5./ JG 300, Löbnitz, Německo, prosinec 1944
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48925  F-8E upgrade set  1/48  Eduard  (fotolept)

648301  Crusader air intakes (Brassin)

648302  Crusader exhaust nozzle (Brassin)

1/48,  kat. č. 11110
plastové díly Hasegawa
fotoleptané díly 
krycí maska 
brassinová sedačka a kola podvozku 
obtisky Cartograf
5 markingů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 05/2017
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MODELY 05/2017

BuNo. 150326, VF-191 „Satan´s Kittens“, USS Ticonderoga, 1967

BuNo. 150909, VF-194 „Red Lightnings“, USS Ticonderoga, 1966

BuNo. 149190, VMF(AW)-235, „Death Angel´s“, letecká základna Da Nang, Vietnam, 1968

BuNo. 149159, VF-162 „The Hunters“, USS Oriskany, září 1966

BuNo. 149150, VF-211 „Fighting Checkmates“, NAS Miramar, srpen 1967

eduard 9INFO Eduard - květen 2017



MODELY 05/2017

Stránka produktu 

plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Cartograf
13 markingů

Placatice ve stylu 
RFC (210 ml)

Kat. č. R0015

Brassinové kulomety a tlumiče výfuků 
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MODELY 05/2017

C1803, Capt. C. J. Truran,  
No. 143 Squadron, Detling,  
Velká Británie, květen 1918

B189, Capt. J. H. Tudhope,  
No. 40 Squadron, Bruay, Francie, 
duben 1918

B4863, Capt. J. T. B. McCudden,  
No. 56 Squadron, Estrée Blanche, 
Francie, září 1917

C1904, Maj. W. A. Bishop,  
No. 85 Squadron, Petit Synthe,  
Francie, červen 1918

F9029, No. 1 Squadron Canadian Air 
Force, Shoreham, Velká Británie, 1919
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MODELY 05/2017

B603, Training Unit,  
Velká Británie, 1918

B525, Lt. A. P. F. Rhys - Davids,  
No. 56 Squadron, Estrée Blanche,  
Francie, říjen 1917

B507, 2/Lt J. J. Fitzgerald,  
No. 60 Squadron, Sainte-Marie-Cappel, 
začátek října 1917

D362, 5th and 6th Training Squadron,  
Australian Air Force, Minchinhampton,  
Velká Británie, 1918/1919

D278, Capt. E. Mannock,  
No. 74 Squadron, Clairmarais North, 
Francie, duben 1918
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MODELY 05/2017

A2-24, F/O F. C. Even,  
No. 3 Squadron Australian Air Force, 
Canberra, Austrálie,  
začátek května 1927

F5687, Lt. J. A. Roth,  
No. 60 Squadron, Quiévy,  
Francie, listopad 1918

648298

F8005, Capt. R. G. Landis,  
CO of 25th Aero Squadron,  
Collombey-les-Belles, Francie,  
listopad 1918

DOPORUČUJEME pro SE.5a 1/48
48915  SE.5a stretchers  (fotolept)

648296  SE.5a propeller two-blade (left rotating) (Brassin)

648297  SE.5a propeller two-blade (right rotating) (Brassin)

648298  SE.5a radiator - Wolseley Viper (Brassin)

648318  SE.5a propeller four-blade  (Brassin)

648319  SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop (Brassin)

648320  SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop  (Brassin)

648319

648320
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MODELY 05/2017

1/72,  kat. č. 7441

 2 markingy
 obtisky Eduard

F6F-3

Stránka produktu 

F6F-3, Lt. Lochridge, VF-38,  
Guadalcanal, konec roku 1943

F6F-3, LTJG Arthur Singer,  
VF-15, USS Essex,  
říjen 24-25, 1944
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F6F-3, Lt. Lochridge, VF-38,  
Guadalcanal, konec roku 1943

Nestává se často, aby boxart určený pro stavebnici modelu vyvolal tak rozsáhlou polemiku a emoce ještě před tím, než se ona 
stavebnice dostane na trh, jako tomu bylo u obrazu pro dvaasedmdesátinový Fw 190A-8/R2 Sturmbock od Piotra Forkasiewicze. 
Protože téma obrazu má velmi blízko k historii, kterou se již delší dobu zabývám, byl jsem rád, že jsem se mohl ujmout přípravy 
podkladů a s Piotrem spolupracovat na vytváření celkové atmosféry a detailů. 
Předlohou pro boxart byl zvolen starší ze dvou známých Sturmbocků velitele IV.(Sturm)/JG 3, Hptm. Wilhelma Moritze. Pro konk-
rétní událost padla má volba na 18. červenec 1944, den, který je v Moritzově příběhu poněkud zastíněn rozsáhlejší a krvavější řeží 
ze 7. července 1944. Když jsem při přípravě podkladů k obrazu pronikal stále hlouběji do událostí z 18. července 1944, vyvstával 
přede mnou příběh ohromných rozměrů. Ne snad co do prostoru – ten ostatně býval v případě útoků jednotek Sturmbocků spíše 
menší, ale po stránce osudů jeho účastníků...

NA SEVER
Brzy ráno v úterý 18. července 1944 se na stínítcích obsluhy ra-

darových stanic v jižní části Německa objevily známky seskupujících se 
formací bombardérů 15th USAAF. Schweinfurt? Norimberk? Regensburg?

Na sever směřovalo z italských základen na 500 čtyřmotorových 
bombardérů. Trasa byla naplánována nad Jaderským mořem, přes 
krátký úsek severní Itálie a nad Alpy, přičemž měly bombardéry přísný 
zákaz překročit hranice Švýcarska.  Nad územím Německa již měl každý 
z wingů pokračovat samostatně ke svým specifickým IP (iniciační bod 
zaměřování). 

47th Bombardment Wing (BW), sestávající ze čtyř bombardovacích 
skupin s B-24, měl napadnout leteckou základnu Friedrichshafen-Lovent-

K tématu Fw 190A-8/R2 a vzniku taktiky používané jednotkami 
Sturmbocků proti spojeneckým bombardovacím svazům doporučuji 
dva dřívější články našeho magazínu: 

Info 07/2010 Sturmbock: Panzerglass, Panzerplatte a oči zadního střelce

Info 04/2015: Pauke! Pauke!

Úvodní obraz: Piotr Forkasiewicz
Portrét Hptm. Wilhelma Moritze: Petr Štěpánek st.
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hal. 55th BW, rovněž o síle čtyř skupin B-24, mířil nad rafinerii syntetick-
ého benzínu v Ober-Raderachu, a další čtyři skupiny B-24, tvořící 304th 
BW, směřovaly k továrně na letecké motory v Raybachu. O něco menší 
uskupení 49th BW o síle 3 skupin vyzbrojených B-24, mělo za cíl továrnu 
Dornierwerke v Manzellu. Všechny cíle Liberatorů se nacházely v malé 
oblasti v okolí Friedrichshafenu. Liberatory se měly nad své cíle dostat v 
časovém rozmezí 10:40 – 11:10 hod.

Celý proud bombardérů vedl 5th BW o síle šesti skupin B-17 (každá po 
28 strojích), který měl napadnout o něco vzdálenější letiště Memmingen 
ležící 60 mil západně od Mnichova, kde podle zpravodajských poznatků 
mělo být umístěno 70 - 75 letounů Luftwaffe včetně Bf 110 a Me 410, 

“nepříliš dobře rozmístěných.” Především však měla základna poskytovat 
zázemí pro náročnější opravy a sestavování nových letounů. O tom, zda 
spojenci věděli i to, že v Memmingenu sedí také pancéřované Focke-
Wulfy IV.(Sturm)/JG 3, se zpravodajský materiál nezmiňuje. A zajisté 
zpravodajci už vůbec netušili, že se právě tato jednotka stane hlavním 
aktérem dramatu, který se v oblasti za několik málo hodin odehraje.

Jakousi představu o možné opozici obrany Říše však spojenečtí zpra-
vodajci jistě měli. Proto také dodatek ke zpravodajským informacím 
k této misi uvádí nebezpečí, že se v případě dobrého počasí na odpor 
bombardérům může postavit až 125 jednomotorových a 115 dvou-
motorových stíhacích letounů. K nim by se mohlo přidat také 30 – 40 
nepřátelských stíhačů ze základen v severní Itálii.

Doprovod bombardérů tvořilo 7 stíhacích skupin s P-38 a P-51. Čtyři  
z nich doprovázely Liberatory do oblasti Friedrichshavenu a zpět, tři 
měly krýt formace B-17 5th BW mířící na Memmingen. 

Sestavení formací jednotlivých Bomb Group proběhlo nad oblastí 
základen mezi 7:29 a 7:41 hod. Následně se jednotlivé Wingy mezi 7:47  
a 7:53 setkávaly nad ostrovem Caprara a řadily do proudu. 483rd Bom-

Skupina B-17G od 301st BG vedená radarovým PFF (Pathfinder, sroj s radarem H3S 
namísto spodní střelecké věže) při přeletu Alp. [NARA]

Trasa 483th BG k cíli. 18. 7. 1944. [podkladová mapa: Google Earth]
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bardment Group (BG), která letěla na čele proudu, čekalo 1026 mil k cíli 
a zpět. Většina cesty probíhala nad oblačností 8-10/10 ve výšce 18 000 
stop, ovšem na sever od Alp se oblačnost rozplynula a poskytla neomeze-
nou dohlednost. To mělo později velký vliv na výsledky bombardování.

Německá očekávání vzrušujícího a nebezpečného dopoledne se 
brzy naplnila, když se proud bombardérů nezpochybnitelně blížil k sev-
erní Itálii a směřoval přes Alpy. Předpoklad byl správný! Bombardérům  
a jejich stíhacímu doprovodu, se měly postavit na odpor JG 300 (I. a II. 
Gruppe) s letouny Bf 109G, resp. Fw 190A-8 (Poznámka *4), II./JG 27, I./JG 
302 a 2./JG 51 (*3) s Bf 109G a IV.(Sturm)/JG 3 s Fw 190A-8/R2. Základním 
předpokladem německé taktiky byl útok těžce vyzbrojených Fw 190A-8/
R2 a také standardních Fw 190A-8 na formace bombardérů, přičemž krytí 
jim měly poskytnout tři Gruppe Bf 109G, které se měly rovněž podílet na 
dorážení bombardérů vypadlých z formací. Okolo 10:00 odstartovalo z 
Welsu také 19 Bf 110G od II./ZG 1 a takřka ve stejnou dobu ze Seyringu 
rovněž 19 Me 410 od II./ZG 76. U obou jednotek však dvouhodinová  
operace proběhla bez kontaktu s nepřítelem (*5).

K prvním střetům došlo v oblasti mezi Trevisem a Udine, kde se zhru-
ba 30 Bf 109 a Fw 190 pokusilo napadnout poslední článek bombardo-
vacího proudu. Byli však brzy rozehnáni stíhacím doprovodem.

Detail trasy letu 483rd BG v poslední části před cílem, směr příletu 
IV.(Sturm)/JG 3 a hlavní oblast bitvy (zaznačeno do náčrtku z hlášení  
o ztrátách z mise 18. 7. 1944).

Liberatory od 461st BG při přeletu Alp.  
Dne 18. 7. 1944 byla jejich cílem továrna 
Dornieru v Manzellu. 
[NARA]
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Klasický combat box neidentifikované skupiny B-17G od 15th USAAF. Uprostřed letí vedoucí squadrona (A), horní squadrona (B) a spodní squad-
rona (C).  Případná 4 – “D” squadrona nelétala v závěsu za vedoucí squadronou, ale o něco níže, kvůli kondenzačním pruhům (contrails). [NARA]
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ÚTOK! 
Okolo 9 hodiny byli piloti Focke-Wulfů od IV.(Sturm)/JG 3 na 

základně Memmingen povoláni do ostré pohotovosti a krátce před půl 
desátou odstartovali. Velitel, Hptm. Wilhelm Moritz, soustředil svých 
45 Sturmbocků s černě nabarvenými příděmi do formace. Odhaduji, že 
v letu k nepříteli pokračovalo 42 strojů. Během letu na jih, kde byl 
předpokládán včasný kontakt s čelem bombardovacího svazu, spatřili 
ve slunci před sebou stříbrná těla bombardérů. 

483rd BG se za Alpami ocitla bez svého stíhacího doprovodu, který 
na plánované rendezvous nedokázal dorazit. Skupina se právě přiblížila 
ke svému IP (*1), kterým bylo město Kempten, a začala formaci combat 
boxu přeskupovat do sestavy pro bombardování s jednotlivými squad-
ronami za sebou.  

Zástupce velitele jednotky, Lt.Col. Williard Sperry, později ve 
svém hlášení uvedl: „Když byl dosažen iniciační bod pro zaměření cíle,  

objevilo se přibližně 75 nepřátelských stíhačů, kteří skupinu minuli  
zprava a provedli širokou zatáčku pro útok zezadu...“. 

Poté, co Hptm. Moritz navedl své piloty okolo formace 483rd BG, 
kterou minuli mimo účinný dostřel, zatočil takřka o 180° na sever a tím 
se dostal nejen do výhodné pozice k útoku zezadu, ale také do slunce  
v pohledu palubních střelců B-17G. Průletem okolo čela bombardovacího 
svazu přišel o moment překvapení, ostatní trumfy však Sturmjägerům 
zůstávaly. Navíc nikde nebylo vidět doprovodné stíhače (*2). Zdálo se,  
že úspěch, kterého Gruppe dosáhla o jedenáct dní dříve v boji s bom-
bardéry 8th USAAF nad Merseburgem, by se mohl opakovat. 

První útok se soustředil na poslední ze čtyř squadron, kterou během 
půl minuty smetl z oblohy. Během velmi krátké doby byly všechny 

Výklad jediné známé fotografie Moritzova staršího Sturmbocku (např. Peter Rodeike; Focke Wulf Jagdflugzeug Fw 190 A Fw 190 „Dora“ Ta 152 
H; vydání v němčině, str. 344) nebývá jednotný. Spornou otázkou je přítomnost znaku JG 3 na motorovém krytu, způsob zakrytování otvorů po 
odstraněných trupových kulometech a rovněž barva pancéřových plátů na boku trupu. Pancéřové pláty jsou ve světle šedé základní  barvě bez 
následného nástřiku kamufláží. Nelze vyloučit, že světlejší byl pouze pancéřový trojúhelník u čelního štítku. Černý Adlerflügel byl pravděpodobně 
aplikován přes pancéřové pláty. Aplikace emblému JG 3 na motorovém krytu (kde se interpretace fotografie nejčastěji různí) je modelářsky řešitelná 
nejsnadněji – obtisk použijete nebo nepoužijete podle vlastního uvážení. Boxart na krabici emblém nese. Pro velkoformátový tisk edice EduArt 
(dostupný od poloviny května 2017) tento emblém vynecháme. U řešení otvorů po 13 mm kulometech nad motorem jsme se přiklonili k výkladu 
Petera Rodeikeho, který fotografii interpretoval tak, že zakrytování bylo provedeno otočením výstřelných kanálků na horním krytu motoru, což bylo 
u IV.(Sturm)/JG 3 někdy praktikováno. Stavebnice opět nabízí obě řešení.

Fw 190A-8/R2, Hptm. Wilhelm Moritz, Gruppenkommandeur 
IV.(Sturm)/JG 3, Memmingen, červenec 1944

[profil: Karel Vorlíček]

letouny zadní formace zapáleny 
dobře mířenými 20mm a 30mm 
kanony. V bojových hlášeních 
amerických letců se často obje-
vuje popis zásahů 20 mm municí.  
Ve skutečnosti šlo o ještě mno-
hem ničivější projektily ráže 
30mm. Jejich samoexplozivní 

„Minnengeschoss“ munici někdy 
považovaly osádky bombardérů 
za rakety. Trhala a zapalovala vše, 
co jí stálo v cestě. 

Těsná formace B-17G od 99th BG, 15th USAAF. 
[NARA]
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Létání v sevřených formacích nebylo pro piloty B-17 jednoduché. Vyžadovalo mnohem větší a neustálé soustředění, větší nebezpečí v případě 
zásahu některého z letounů flakem, poskytovalo však lepší vzájemnou ochranu v případě napadení formace nepřátelskými stíhači. [NARA]
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Mnoho členů osádek zasažených B-17 bylo zabito nebo vážně zraněno 
při útoku první vlny. Hlášení o ztrátách a výpovědi přeživších letců po 
návratu ze zajetí promlouvají o hrůzách, které se na palubách jednot-
livých B-17G odehrály. 

Opět Lt.Col Sperry, 483rd BG: „...celá nepřátelská síla se soustředila 
na sedm letounů posledního boxu. Tři z těchto B-17 byly rozstříleny 
na kousky během vodorovného letu, kdy se snažily držet své místo ve 
formaci, a čtvrtý, evidentně neovladatelný, padal dolů a rozpadl se, 
jakmile přešel do vývrtky. Tři zbývající letouny opustily formaci, jak se 
zdálo, pod kontrolou, dva z nich začínaly hořet. Bylo možno pozorovat 
několik padáků...

... stíhací útok byl proveden ve vlnách o 5 a 6 strojích v uzavřených 
formacích tvaru kopí, které se přiblížily ve stejné letové hladině k zádi 
každé z B-17. Vlny stíhačů se během útoku soustředily na 2 či 3 letouny 
a střílely pouze na ty nejzadnější...“

Po zničení zadního (čtvrtého) boxu se stíhači přesunuli k boxu č. 3  
a tam stejným způsobem zničili dalších pět letounů. 

Jak vyplývá z operačního hlášení 483rd BG, ne všechny Sturmbocky 
během útoků prolétávaly formací: „... taktika nepřátelských stíhačů 
dovolovala střelcům jen malou obranu. Němci přišli velmi nablízko, 
ubrali plyn a udržovali téměř stejnou letovou rychlost jako formace 
a provedli velmi precizní útok, pak se přetočili a střemhlav zmizeli  
z dosahu...“

Nároky sestřelů pilotů IV.(Sturm)/JG 3, hlavní síly Luftwaffe toho 
dne, se oblastí i časem shodují se ztrátami 483rd BG. Podle německých 
záznamů padaly k zemi první B-17G v čase 10:49 – 10:50 hod. V 10:55 
bylo po všem. Někteří piloti Moritzovy skupiny tento den dosáhli prvních 
úspěchů, někteří skórovali hned dvakrát. Sám Hptm. Wilhelm Moritz 
dostal „svou“ B-17G nad Kemptenem v 10:50 a vlastní skóre tak navýšil 
na 41 sestřelů. Nejúspěšnějším stíhačem toho dne byl Lt. Oskar Romm, 
který získal potvrzený nárok dvou B-17G a jednoho P-51B. 

Historici zabývající se 15th USAAF obvykle parafrázují přezdívku 8th USAAF „Mighty Eighth“ (Mocná Osmá), v případě 15th USAAF jako „Forgot-
ten Fifteenth“ (Zapomenutá Patnáctá). Je překvapující, jak málo historických materiálů existuje pro Patnáctku v porovnání s Osmičkou a jak málo 
veteránských asociací a badatelů se její historií skutečně seriózně zabývá. To se týká i dohledatelnosti informací o konkrétních letounech 483rd BG 
ztracených 18. 7. 1944. Jejich podoba je pro obraz zrekonstruovaná podle detailů odpovídajících konkrétnímu výrobnímu bloku, se standardním 
markingem jednotky.  
Otázku, kdy začala 483rd BG zbarvovat pohyblivé části kormidel na červeno, jsme nedokázali v době přípravy boxartu spolehlivě vyřešit. Zvolili 
jsme nenabarvenou variantu. Později se slovenský historik Peter Kaššák se přiklonil k názoru, že by červená barva v červenci 1944 spíše ap-
likovaná být měla. Jistotu v této otázce přineslo až bližší studium některých německých materiálů týkajících se sestřelených strojů. Hlášení o havárii 
jedné z B-17G, zmiňovaných v tomto článku, červenou barvu kormidel vysloveně zmiňuje. Boxart na krabici tuto skutečnost zachytit nedokázal, tisk 
edice EduArt (dostupný od poloviny měsíce května 2017) ji zohlední.

Hlášení o boji nad Kemptenem od Lt. Col. Williarda S. Sperry. [NARA]

B-17G 44-6267, pilot Capt. James D. Clark, 817th BS, 483rd Bomb Group,
havarovala 10 km NE od Kemptenu, 1 KIA, 10 POW

B-17G 42-107170, pilot Lt. James R. Haley, 817th BS, 483rd Bomb Group,
havarovala u Altmanshofenu (Wengen), 1 KIA, 9 POW

[profily: Jan Zdiarský]
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ŠPATNÁ HRA NA KOČKU A NA MYŠ
Sestavy squadron 483rd BG se pod náporem Sturmbocků hroutily 

jako domky z karet. Skupina přišla během několika málo minut o čtrnáct  
B-17G, několik dalších bylo poškozeno.

Zkázu B-17G s/n 42-102927 „Bunky“ ve svém debriefingovém hlášení 
popsali hned tři letci:

Lt. Paul E. Ray, pilot 42-32077:  „Letoun č. 927 byl zasažen 20mm 
střelou do hlavní nádrže č. 3, což způsobilo velkou díru, ze které vyra-
zily plameny. Pilot odpoutal letoun od formace a ten provedl několik 
otoček ve spirále a explodoval...“

S/Sgt. James R. Bullock, pravý boční střelec letounu 42-107081: 
„Viděl jsem stíhače, který zasáhl letoun 927 do motoru č. 1 a ten začal 
hořet. Stroj se převrátil přes levé křídlo a poté na záda. Zadní střelec 
vyskočil, nikoho jiného vidět nebylo. Po nějaké době letoun explodov-
al...“

Lt. Henry R. Gajda, co-pilot 42-32044: „Pozoroval jsem letoun  
Lt. Vanden Driese, jak sklouzává z formace na dvou hodinách a velmi 
rychle klesá. Zdál se být pod kontrolou.  Plameny byly evidentně pod 
trupem a motorem č. 3... klesání se zrychlilo a během toho na něj 
útočily Fw 190. Ztratil se mi z pohledu, když ho zakrylo naše pravé 
křídlo... víc jsem ho neviděl.“ 

Z desetičlenné osádky Lt. Williama P. Vanden Driese se zachráni-
lo pět letců. Palubní střelec Sgt. W. H. Barlow, který letěl svou první 
misi, byl zabit stíhači po prvním útoku. Sgt. Robert K. Bell se snažil 
pomoci svému dobrému příteli, Sgt. Allardovi, který byl vážně zraněný 
nebo již mrtvý, a odmítl vyskočit. Oba byli později nalezeni v troskách 
mrtvi. Drama se odehrávalo i na přední části paluby. Navigátor, Lt. 
Wojciechowski byl zasažen střepinami a úlomky perspexu do obličeje, 
přičemž přišel o jedno oko. Bombometčík Lt. Herbert F. Rosoff byl 
zasažen střelbou, následkem čehož později přišel o levou nohu, která 
mu byla amputována nad kolenem. Letoun byl v plamenech, Rosoff viděl 
vyskočit zraněného Wojciechowskiho, sám se snažil dostat také ven.  
V tu chvíli se stal letoun neovladatelným, což ho odhodilo zpátky do 
přídě, kde ztratil vědomí. Krátce poté B-17G explodovala a Lt. Rosoffa 
síla exploze vyhodila ven. Ve volném pádu však nabral vědomí a dokázal 
otevřít padák...  

  
Trup letounu 42-102422 „Old Shillelagh“ se po útoku stíhačů rozlomil 

na dvě části. Z desetičlenné osádky Lt. Timothy A. Gunna se zachránil 
pouze palubní střelec Sgt. Stephen Jaski. Po zásahu stíhači se pokoušel 
postarat o vážně zraněného Sgt. Nicholase a poté otevřít poklop spodní 
střelecké věže, přičemž letoun explodoval a on byl otvorem po spodní 
věži vyhozen do volného prostoru.

Po dopadu vybuchly pumy v přední části stroje a exploze rozmetala 
těla osádky v přídi do širokého okruhu. Zadní část dopadla poblíž.

Lt. M. P. Hildreth, pilot jiného sestřeleného letounu, 42-107008: 
„Těsně před tím, než jsem vyskočil, jsem viděl explodovat nebo jít dolů, 
letouny těchto pilotů: Timothy A. Gunn, Eugene A. Jackson, Hans B. Gus-
sarson, Richard F. Coombs, John M. Hommel and Howard B. Smithers... 
Poté, co jsem byl zajat německými civilisty, mne odvedli do malé vesnice, 
jejíž jméno si nepamatuji, a tam jsem byl donucen sbírat ostatky členů 
osádky Timothy A. Gunna. Poslední tři číslice letounu byly 422. Ze zadní 
části, která byla celá, jsem vyprostil spodního, zadního, levého bočního 
střelce a radiooperátora. Přední část patrně vybuchla. Musel jsem sbírat 
malé části těl z plochy asi 2 akrů a nakládat je na vůz...“

Z jedenáctičlenné osádky radarového (PFF) letounu 42-97584  
zahynulo 5 mužů, včetně pilota Lt. Johna M. Hommela. Co-pilot  
Lt. Garden C. Ball později po válce vzpomínal:  „Po prvním útoku jsme 
zůstali ve squadroně jediní. Sklopili jsme letoun dolů a vpravo ve snaze 
uhasit požár pravého křídla, ale bez úspěchu. Po vyrovnání do vodo- 
rovného letu jsme zjistili, že levé křídlo je také v plamenech a že 
stíhači pokračují v útocích. Tehdy dal John příkaz vyskočit.

Pat Rooney opustil letoun první, za ním Fitzgibbons, Peterson,  
Herbie a já, všichni předním poklopem. Těsně před tím, než jsem 
vyskočil, natáhl jsem ruku nahoru a zatahal Johna za nohu, protože byl 
ještě pořád na sedadle. Naznačil mi, abych šel, ale nijak se nepokusil 
vstát. Kokpit letounu byl ošklivě rozstřílený, ale ani John, ani já jsme 
nebyli zasaženi. Myslím si, že John věděl, že na palubě je zraněný muž, 
Trevor, a kvůli tomu nechtěl letoun opustit...“  

Zmiňovaný Lt. Thomas A. Trevor byl radarovým „Mickey“ navigá-
torem, jehož pozice byla v radio roomu, kde byl zasažen střelbou stíhačů 
při prvním útoku. Zraněného Lt. Trevora se pokoušel zachránit i T/Sgt.  
W. L. Leukering. Ani on explozi a následnou havárii letounu nepřežil.

Na pilota Lt. Hommela vzpomínal i bombometčík Lt. Herbert  
P. LeBlanc: „Často říkal, že kdyby náš letoun někdy začal hořet, doufá,  
že bude mít dostatek duchapřítomnosti a odvahy k tomu, aby udržel 
svůj letoun dostatečně dlouho na to, aby se osádka dokázala dostat ven. 
Upřímně mohu říci, že neselhal a věřím, že takové hrdinství by nemělo 
zůstat nepovšimnuto...“

 

S/Sgt. Owen C. Hurst byl jediným přeživším z jedenáctičlenné  
osádky Lt. Hanse B. Gussarsona. Jejich B-17G 42-97671 po zásahu 
stíhačů přešla do vývrtky a havarovala. 

Obdobně u osádky letounu 44-6174 (pilot Lt. Eugene A. Jackson), 
kde se z deseti mužů zachránil pouze hřbetní střelec Sgt. Erickson. 

Lt. John M. Hommel 
byl velitelstvím 483rd 
BG navržen již 23. 7. 

1944 na vyznamenání 
Silver Star, a to i přes 
to, že velení nevědělo 

nic o dramatu na 
palubě letounu ani o 

Hommelově hrdinství, 
o kterém po válce 
vypovídali přeživší 

členové jeho osádky.  

B-17G 42-97584, PFF, pilot Lt. John M. Hommel, 816th BS, 483rd Bomb 
Group,
havarovala u Memholzu (Kempten), 5 KIA, 6 POW

[profil: Jan Zdiarský]
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Větší štěstí měla celá osádka letounu č. 42-107008 „Flak Off Limits“, 
která se na rozkaz pilota Lt. Majora P. Hildretha během minuty zach-
ránila z hořícího letounu na padácích. 

Z  letounu 42-107172 pod velením Lt. Richarda R. Combse se podařilo 
zachránit pouze dvěma mužům osádky. Hřbetní střelec Wright W. NcGee 
se chystal vyskočit bočními trupovými dveřmi, u kterých uviděl ležet  
v bezvědomí palubního střelce Sgt. Russela E. Beckera. Vystrčil ho 
dveřmi ven a následoval ho. Oba letci se zachránili a padli do zajetí.

Ačkoliv všech deset členů osádky Lt. Howarda B. Smitherse opustilo 
letoun 42-107179  v pořádku, jednu ztrátu utrpěli. Byl jí S/Sgt. Thomp-
son, který letoun opustil nezraněn, ovšem podle členů osádky jeho 
otevřený padák zachvátily plameny...

Jednoho muže, palubního střelce Sgt. R. D. Jamiesona, ztratila také 
osádka Lt. Russela M. Warda, letící s B-17G 44-6177 „Dry Run“.

 Boční střelec z letounu 42-107081 Sgt. Melvin H. Sinquefield na de-
briefingu uvedl: „Letoun č. 177 Lt. Warda byl zasažen do levého křídla 
v oblasti vnější nádrže. Přetočil se přes levé křídlo a ztratil asi 500 
stop. V tu chvíli vyskočili tři muži. Pravý boční střelec zůstal na palubě 
a sestřelil jeden Fw 190. To už byl letoun celý v plamenech. Na to 
vyskočili další tři muži. Asi 1500 stop pod formací letoun vybuchl...“ 

T/Sgt. L. P. Studnicka, hřbetní střelec letounu 42-32044: „Během 
útoku vystoupal letoun č. 177 Lt. Warda nad náš box a sklouzl vlevo 
s motory č. 3 a 4 v plamenech. O několik sekund později jsem viděl 
otevřít se tři padáky a těsně na to další tři...“

Co se dělo přímo na palubě, popsal boční střelec Sgt. Durham. Sám 
zraněný pomáhal raněnému druhému bočnímu střelci Sgt. Alfanovi, 
když se ze spodní střelecké věže vyškrábal omámený a z hlavy silně 
krvácející veterán více než 40 misí, Sgt. Jamison. Připnul si padák  
a posadil se vedle věže. Poté, co oba ranění boční střelci vyskočili, 
letoun explodoval.

Nejasnost do dění vnáší mj. výpověď Lt. Ishama O. Teasleye, pilota 
letounu 42-107081: „...letoun č. 177 byl kompletně v plamenech, včetně 

levého i pravého křídla a kokpitu. Viděl jsem jeden padák, který hořel. 
Letoun se obrátil na záda a nemyslím si, že by se někdo jiný mohl dostat 
ven...“ Popisovaný hořící padák mohl však pocházet i z jiné B-17G.

Po opakovaném útoku stíhačů zezadu zachvátily plameny pravou 
polovinu křídla B-17G 42-102382 „Virgil’s Virgin“. Letoun se přetočil na 
záda a padal pod formaci, než explodoval ve vzduchu.

Tým pod velením Lt. Donalda W. Bentzena byl pro tuto misi posle-
pován z 5 různých osádek. V troskách zůstal zadní střelec Sgt. Daven-
port, který byl naposledy spatřen zhroucený přes své zbraně v tratolišti 
krve. Podle výpovědi bočních střelců byla záď rozstřílena takovým 
způsobem, že nebylo možné, aby to zadní střelec přežil.  

Poté, co zbytek osádky vyskočil na padácích, letoun explodoval. 

Zásahy Sturmbocků způsobily spoušť také na palubě B-17G 42-107862, 
pilotované Lt. Donem R. Maclinem. Radiooperátor Sgt. Ricciardo byl 
spatřen ležící na podlaze radio roomu, pilot ležel sesunutý přes své 
sedadlo, spodní střelec Sgt. Barney opustil svou věž a ač byl viděn na 
cestě k bočním dveřím, mezi zachráněnými nebyl. Sgt. Travis G. Keeling 
dostal těžký zásah do nohou. Dokázal se z letounu dostat a po zajetí 
mu byla ještě během nadcházející noci v nemocnici v Kemptenu jedna 
noha amputována. Druhou, vážně poraněnou, se podařilo zachránit. 

Z okolních letounů byly pozorovány plameny od hořícího motoru č. 2, 
přecházející na celý letoun... Pět z deseti mužů osádky zahynulo.

Stejný poměr přeživších a padlých osud namíchal také v osádce  
Lt. Stantona M. Rickerta, letící s B-17G 42-102923 pojmenovanou 

„Baraz Twins II“. Hlášení T/Sgt. Jamese W. Schofielda, radiooperátora 
osádky 703: „Letoun č. 923 Lt. Rickerta, který letěl na pozici č. 7, se 
přesunul nad nás se všemi motory hořícími. Motory stále pracovaly  
a letoun se zdál být pod kontrolou. Žádné padáky jsem nepozoroval.“

Krátce před tím hlásil náhradník u osádky Sgt. John. H. Huntley 
ze zadní střelecké věže stíhače na 7 hodině nahoře. Po chvíli se ozval 
znovu, že jeho zbraně dostaly zásah a on opouští věž. Více ho nikdo 
neslyšel. 

B-17G 42-107172 byla předána USAAF na základně Tulsa, OK dne 13. 3. 1944. Fotografie letoun zachycuje ještě před tím, než byl 19. 4. 1944  
dodán 483rd BG a obdržel marking jednotky.
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Když se radiooperátor, Sgt. Andrew R. Greeny snažil dostat  
z hořícího letounu ven, narazil v trupu na mrtvé boční střelce a pozo-
roval rozstřílenou zadní sekci. 

Elektrické ani hydraulické systémy nefungovaly, v přídi zápasil copi-
lot s poklopem nouzového otvoru, který se nedařilo odhodit... 

Lt. Frederic A. Hicks (navigátor): „Náš letoun byl sestřelený během 
30 vteřin až minuty poté, co bitva začala. Neměli jsme čas zkoumat 
jaké poškození letoun utrpěl. Myslím však, že přešel do vývrtky, než 
jsem vyskočil. Co-pilot vyskočil přede mnou, bombometčík mne násle-
doval. Radiooperátor mi řekl, že on vyskočil střešním poklopem radio-
roomu. A pilot mi řekl, že on vyskočil, když byl letoun ve výšce asi 5000 
stop. Stalo se to někde poblíž Kemptenu.“

Poté, co část osádky vyskočila, se letoun rozlomil ve vzduchu  
a havaroval v horách asi 10 km od Kemptenu.    

Jeden z pěti přeživších, bombometčík Lt. John W. Galt: „Němci 
mne přivedli k letounu a řekli mi, že uvnitř byla tři těla. Pak přinesli 
otevřený a zakrvácený padák Sgt. Wertembergera. Později u výslechů 
jsem viděl mezi dalšími osobními věcmi také jeho náramek, který byl 
pokryt zaschlou krví.“

Střelba stíhačů rozpárala i B-17G 42-107170 Lt. Jamese R. Haleye. 
Spodní věž dostala přímý zásah, který zabil střelce Sgt. Jacka C. Burnse. 
Oheň propukl v radioroomu a vyřadil intercom. Pravá polovina křídla 
byla v plamenech. Letoun opustil formaci a explodoval dříve, než 
dopadl na zem. Přesto se ostatním členům osádky podařilo vyskočit  
a zachránit na padácích. Ne všichni byli pozorováni ze země, což  za-
vdalo příčinu úvahy majora četnictva ve Wangen:

„18. července 1944, okolo 11 hodin a 5 minut byl v leteckém 
boji, který se odehrál na hranicích Haeberlings/Lanberg, sestřelen 
čtyřmotorový bombardér. Havaroval v obci Altmanshofen, okres 

Osádka Lt. Haleye na základně Sterparone, Itálie: stojící (zleva)  J. J. Blanchard, C. H. Dreps, R.S. Yarnell, C. W. Kleinknecht, a V. J. Rosczewski.  
Klečící (zleva)  P. W. Moewe, E. J. Lafferty, J. C. Burns (zahynul), J. R. Haley, D. J. Lionette. [Clint E. Daniel Collection]

O tom, že ani vypětí prožité při sestřelu vlastního letounu nebránilo 
mladým mužům poohlédnout se za tragédií s nádechem černého humoru, 
svědčí mj. kresba Lt. Parke W. Moewe, co-pilota B-17G 42-107170, který 
v zajateckém táboře Stalag Luft I. v Barthu tímto způsobem ztvárnil konec 
jejich letounu.
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Wangen 1. A. Stroj byl roztrhán na kousky ve vzduchu. Zemědělcem 
Geigerem byl zastaven a mnou zatčen Lt. James Haley, 0-807840. 
Jeden člen osádky byl nalezen mrtvý, rozdrcený tak, že jeho identi-
ta nemohla být zjištěna. Byl tmavého vzezření a měl černé kudrnaté 
vlasy. Identifikační známka nemohla být nalezena. Mrtvý byl pohřben 
na hřbitově v Seibranz. Lieutnant Haley potvrdil, že jich v letounu 
bylo deset. Zemědělec Geiger viděl pět padáků. Někteří členové  
osádky museli uniknout. Já jsem viděl prchnout jednoho muže. Pouze 
pět padáků bylo viděno a jeden mrtvý byl nalezen, což znamená,  
že další čtyři musí stále ležet pod letadlem. Hlavní část letadla stále leží 
tam, kde dopadla, protože ji lze vyzdvihnout jedině strojně. Letecký 
velitel v Memmingenu byl informován a bombardér byl prohlédnut.  
Na vyzdvižení trosek byl rezervován den, protože letoun je daleko  
v lesích a místo je bažinaté. Několik set metrů dále, v Seibrans, byli 
pohřbeni členové osádky. Identifikační známka byla nalezena. Na dvou 
kouscích uniformy bylo objeveno jméno John T. Blanchard a na zápisníku, 
který byl odeslán na radnici, bylo napsáno Carl Kleinnecht. Zápisník je  
amerického původu. Jakmile bude provedeno vyzdvižení trosek, bude 
doplněno hlášení k mrtvým.“

    Randel, major četnictva

Také desetičlenná osádka Capt. Jamese D. Clarka přišla o jednoho 
muže. Zkázu jejich B-17G 44-6267 mimo jiné líčí výpověď Lt. Hugha M. 
Roweho, Jr., pilota 817 Sq.: „V úterý 18. července 1944 jsem během 
mise na letiště v Německu pozoroval sestřelení letounu č. 267 Capt. 
Clarka.  Na začátku intenzivního útoku vybuchovaly 20mm střely 20 

– 50 stop před letounem. Výbuchy pokračovaly dozadu, dokud neexplo-
dovaly všude okolo. Nejdřív byla ustřelena směrovka a zadní střelec 
zastavil svou palbu. Poté byly ustřeleny výškovky, levé a pravé křidélko. 
Jeho křídlo začalo hořet. Když jsem uhnul pryč, on se odklonil dop-
rava...“

Střelbou soustředěnou do prostoru zadního střelce byl zabit S/Sgt. 
Pat Dadson. Jeho tělo vypadlo z roztrhané zádě ven.  

Po přistání na padáku objevil boční střelec Sgt. Kidwell tělo Pata 
Dadsona, sejmul mu identifikační známky a přikryl větvemi. 

Sgt. J. C. Catherine dodává: „Byl jsem posledním, kdo opouštěl 
letoun a když jsem šel trupem, viděl jsem, že celá zadní část je 

zničena... po přistání, když jsme objevili tělo našeho zadního střelce, 
Pata J. Dadsona ASN 17127805, byl mrtvý, prakticky s každou kostí 
v těle zlomenou, vzhledem k pádu z 23 000 stop bez padáku. Musel 
být vyhozen do volného prostoru, když nepřátelští stíhači stříleli do 
našeho letounu.  My všichni z osádky doufáme, že byl zabit před pádem, 
vzhledem k strašlivé smrti (představte si padat 23 000 stop vašemu 
konci vstříc).“

Pilotům IV.(Sturm)/JG 3 bylo potvrzeno 27 sestřelů B-17 a 11 HSS (*7).  
Krom toho ve stejném prostoru a přibližně stejném čase nárokovali 
sestřely také piloti JG 27, JG 51 a obou Gruppe JG 300. Dohromady se 
nároky na sestřely bombardérů, potvrzené OKL, vyšplhaly na 38 B-17 
sestřelených a 13 vyražených z formace (HSS). Ve skutečnosti 5th BWz-
tratil „pouhých“ 16 letounů.

K nevoli pilotů IV.(Sturm)/JG 3  a II. (Sturm)/JG 300 patřilo 
to, že nároky sestřelů B-17 vznášeli také piloti Messerschmittů od  
I./JG 51, kteří se vrhali na bombardéry, ačkoliv se měli podílet na 
horním krytí pro obě Sturmgruppe a nedovolit americkým stíhačům 
dostat se těžkooděncům na kůži. 

I. /JG 300 s Bf 109G se také chystala napadnout bombardéry, když 
se objevili doprovodní stíhači. Přesto část z nich provedla jeden výpad. 
Následně se několik minut po boji IV.(Sturm)/JG 3 a 483rd BG ve ste-
jném prostoru a ve všech letových hladinách odehrálo mnoho stíhacích 
soubojů mezi piloty Bf 109G od I./JG 300 a II./JG 27 a P-51 od 332nd 
a částí 31st Fighter Group, která byla původně určena pro doprovod 
formací B-24 na cíle v oblasti Friedrichshafenu. 

Skupiny doprovodných Mustangů přišly o 6 strojů (rozděleno rovným 
dílem mezi 332nd FG a 31st FG). 

Memorandum velitele 483rd BG 
Col. Bartona z 19. 7. 1944. Mělo 
jeho mužům pomoci překonat 
katastrofu, která jednotku postihla 
předešlý den [483rd BG records, via 
Peter Kaššák].
Fotografie zachycuje Paula L. 
Bartona v poválečném období v 
hodnosti Brigádního Generála 
[USAF]  
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TVRDÁ DAŇ
I přes nadsazené nároky zaznamenala 18. července 1944 nad Kemp- 

tenem IV.(Sturm)/JG 3 další výrazný úspěch. Nebyl však rozhodně za-
darmo. Palubními střelci bylo zasaženo mnoho z útočníků. 

V čase závěrečných útoků IV.(Sturm)/JG 3 na decimovanou 483rd BG 
konečně dorazily doprovodné stíhačky, které piloty Sturmbocků donu-
tily hledat spásu v nižších letových hladinách. 

Ačkoliv množství sestřelů nárokovaných palubními střelci 
bombardérů (a to ještě především těch, které se vrátily na základnu) 
bylo i v tomto případě značně nadhodnoceno (nárok činil 53 útočníků), 
přeci jen to byli oni, kdo Sturmgruppe uštědřil největší rány. Také piloti 
samotné IV.(Sturm)/JG 3 udávali jako největší příčinu vlastních ztrát 
obrannou palbu bombardérů. 

Moritz ztratil 12 Fw 190A-8/R2 ze 45, které odstartovaly, sedm 
pilotů zahynulo, nejméně pět bylo vážně zraněno. Protiváhou bylo 
prokazatelné sestřelení 14 létajících pevností.

Jeden z nejlepších pilotů skupiny, Oblt. Hans Weik byl zasažen 
obrannou střelbou bombardérů, když dosáhl svého 36 sestřelu. Vážné 
zranění paže mu do konce války už nedovolilo létat. Velení 10. Staffel 
převzal Ltn. Walter Hagenah, který v ten den rovněž nárokoval sestřel  
B-17G. Raněný Willi Unger přistál nouzově v Memmingenu (některé 
zdroje udávají, že musel letoun opustit na padáku).  Gefr. Erich 
Erck z 11. Staffel zahynul poté, co dosáhl svého prvního vítězství.  
Podobný osud dostihl také Uffz. Hanse Scheua ze stejné Staffel.  
Ten sice dokázal vyskočit na padáku, ještě týž den však zraněním 
podlehl. 12. Staffel ztratila čtyři piloty, kteří ve stejném boji nárok-
ovali svá vzdušná vítězství: Fw. Hubert Borowski (první vítězství),  
Fw. Otfried Baisch (druhé vítězství), Fw. Helmut Starke (první vítězství), 
a Ogefr. Alfred Schwarz (nárokoval ve stejném boji své první a druhé 
vítězství... Lt. Karl-Dieter Hecker z 12. Staffel byl zasažen obrannou 
střelbou bombardérů, přičemž nárokoval sestřel B-17G.  

 
Gerhard Vivroux z 11. Staffel dosáhl 18. 7. 1944 nad Kemptenem svého 7 vítězství, když náro-
koval HSS   B-17G (*7). Na fotografii dole stojí u Fw 190A-7/R2 v době působení u Sturmstaffel 1. 
Dne 6. 10. 1944 utrpěl vážná zranění, kterým podlehl v lazaretu v Teupitz 25. 10. 1944. Mimo 
jiných vyznamenání byl držitelem Deutches Kreuz in Gold, Ehrenpokal Luftwaffe, Frontflug-
Spange für Jäger in Bronze a nakonec Verwundetabzeichen in Gold za zranění, kterým o 
devatenáct dnů později podlehl.    [obě fotografie a dokument: Archiv Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / 
Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944]

Oskar Romm  
z 12. Staffel se 
stal nejśpěšnějším 
německým stíhačem 
bitvy 18. 7. 1944. 
Nárokoval sestřely 
dvou B-17G a jednoho 
P-51.  
[foto: Erich Brown]
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Obě horní fotografie: Willy Unger patřil  
k jneúspěšnějším Sturmjägerům.  
Sestřel B-17 v oblasti Kemptenu pro něj  
byl 12. vítězstvím. [foto: Erich Brown]

Oskar Bösch z 11. Staffel nárokoval  
sestřel při prvním útoku v 10:50.  
Dosáhl tak svého 5. vítězství. 
[foto: Archiv Jagdgeschwader 4 & Stur-
mstaffel 1 / Muzeum letecké bitvy nad 
Krušnohořím 11.9.1944] 

Vpravo: Walter Hagenah z 10. Staffel 
nárokoval sestřel B-17G v 10:50 v oblasti 

Kemptenu.  [foto: Erich Brown]

Vpravo dole: Hans Weik z 10. Staffel dosáhl  
18. 7. 1944 svého 36 a posledního vítězství. 

Při útoku byl zasažen obrannou střelbou 
bombardérů a poranění levé paže mu nedovo-

lovalo účastnit se bojů až do konce války.  
[foto: Erich Brown]

Skupina pilotů Sturmstaffel 1 před Fw 190A-7/R2, duben 1944. Někteří nich později sloužili  
u IV.(Sturm)/JG 3 a účastnili se i boje 18. 7. 1944. Vítězství, někteří i dvojnásobná, si z toho dne 
odnesli Werner Gerth (6 zleva – 15 a 16 vítězství), Kurt Roehrich (12. a 13. vítězství), Willi Maxi-
mowitz (4 zprava – 9. vítězství) a Oskar Bösch (2. zprava – 5 vítězství). Uprostřed v koženém 
kabátu stojí velitel Sturmstaffel 1, Maj. Hans-Günter von Kornatzki. Z patnácti Sturmjägerů na 
snímku se pouze tři dožili konce války...

[foto: Archiv Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944] 
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Fw 190A-8/R2, Uffz. Willi Maximowitz 11./IV.(Sturm)/JG 3, Dreux, 06/1944 
[foto: Archiv Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944]

Willi Maximowitz a Gerhard Vivroux byli velkými přáteli již v době služby u Sturmstaffel 1 (na snímku).  
Později spolu působili u IV.(Sturm)/JG 3 a účastnili se i boje 18. 7. 1944. Ani jeden z nich  
nepřežil válku. Vivroux zemřel na následky zranění 25. 10. 1944, Maximowitz padl 20. 4. 1945.   
[foto: Archiv Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944] 

[profil: Petr Štěpánek st.]

Uffz. Willi Maximowitz
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Fw 190A-8/R2, Lt. Werner Gerth, IV.(Sturm)/JG 3, 
Memmingen, 07/1944

[profil: Petr Štěpánek st.]

Werner Gerth z 11. Staffel dosáhl svého 15. vítězství, sestřelu B-17G v prostoru jihovýchodně od 
Kemptenu během prvního útoku v 10:50. O dvě minuty později hlásil další. Gerth zahynul  

2. 11. 1944 s 27 vítězstvími na kontě, z toho bylo 22 čtyřmotorových bombardérů.  
Sám byl sestřelen nejméně dvanáctkrát.   

[foto: Archiv Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944] 

Vítězství uznaná příslušníkům IV.(Sturm)/JG 3 z boje 18. 7. 1944  
[Tony Woods, O.K.L. Fighter Claims Chef für Ausz. und Dizsiplin Luftwaffen-Personalamt L.P. , Reich, West & Südfront May-July 1944]

Jméno    Stafffel  Typ  Prostor    Čas
Fw. Josef Brandt: 5  10./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.  10.50
Fw. Otto Erhardt: 10 1 0./JG 3  B-17 HSS (*7)  -
Fw. Otto Erhardt: 11 (verv.) 10./JG 3  B-17 HSS  -
Gefr. Günther Heinig: 1 10./JG 3  B-17  50 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.  10.50
Gefr. Günther Heinig: 3 10./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.700 m.  10.50
Ltn. Walter Hagenah: 13 10./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.50
Oblt. Hans Weik: 36 (verv.) 10./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.  10.50
Uffz. Hubert Drdla: 2  10./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.  10.50
Uffz. Hubert Drdla: 3  10./JG 3  B-17  50 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.  10.50
Fw. Gerhard Vivroux: 7  11./JG 3  B-17 HSS  -
Fw. Kurt Roehrich: 12  11./JG 3  B-17  S.E. Kempten at 7.000 m.  10.52
Fw. Kurt Roehrich: 13  11./JG 3  B-17 HSS  -
Fw. Willi Maximowitz: 9 11./JG 3  B-17  S.E. Kempten: 7.000 m.  10.50
Gefr. Erich Erck: 1 (+)  11./JG 3  B-17  S.E. Kempten: 7.000 m.  10.50
Ltn. Werner Gerth: 15  11./JG 3  B-17  S.E. Kempten: 7.000 m.  10.50
Ltn. Werner Gerth: 16  11./JG 3  B-17  S.E. Kempten at 7.600 m.  10.52
Obgefr. Erich Erck: 2  11./JG 3  B-17 HSS  S.E. Kempten at 7.000 m.  10.52
Uffz. Friedrich Essig: 2  11./JG 3  B-17 HSS  -
Uffz. Hans Scheu: 1 (+)  11./JG 3  B-17 HSS  -
Uffz. Helmut Keune: 2  11./JG 3  B-17 HSS  -
Uffz. Oskar Bösch: 5  11./JG 3  B-17  S.E. Kempten: 7.000 m.  10.50
Uffz. Wolfgang Engel: 2 11./JG 3  B-17  S.E. Kempten: 6.500-7.000 m.  10.47
Uffz. Wolfgang Engel: 3 11./JG 3  B-17  S.E. Kempten: 7.000 m.  10.50
Fhj.Fw. Heinz Angres: 1 12./JG 3  B-17 HSS  -
Fhj.Fw. Heinz Angres: 2 12./JG 3  B-17 HSS  -
Fw. Helmut Starke: 1 (+) 12./JG 3  B-17  40 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.50
Fw. Helmut Wichmann: 3 12./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.50
Fw. Hubert Borowski: 1 (+) 12./JG 3  B-17 HSS  -
Fw. Otfried Baisch: 2 (+) 12./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.50
Fw. Willi Unger: 12 (verv.) 12./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.50
Ltn. Karl-Dieter Hecker: 5 12./JG 3  B-17  20 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.50
Ltn. Oskar Romm: 78  12./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.50
Ltn. Oskar Romm: 79  12./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.800 m.  10.50
Ltn. Oskar Romm: 80  12./JG 3  P-51  bei Kempten: 7.500 m. [Bayern]  10.55
Obgefr. Alfred Schwarz: 1 12./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.49
Obgefr. Alfred Schwarz: 2 (+) 12./JG 3  P-51  3 km. S.E. Kempten: tiefflug  10.50
Uffz. Hans-Joachim Scholz: 3 12./JG 3  B-17  30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.  10.50
Uffz. Heinz Jeworrek: 6 12./JG 3  B-17  40 km. S.E. Memmingen: 200 m.  10.55
Uffz. Reinhold Hoffmann: 3 12./JG 3  B-17  Raum Memmingen: 7.000 m.  10.55
Hptm. Wilhelm Moritz: 41 Stab IV./JG 3 B-17  Raum Kempten: 7.600 m.  10.50

Nárokované sestřely 
příslušníků 483rd BG 
z boje 18. 7. 1944 
[483rd BG records,  
via Peter Kaššák]
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NAD MEMMINGENEM
Poté, co útoky Sturmbocků ustaly, pokračovaly zbytky 483rd BG  

k cíli, následovány ostatními skupinami 5th BW – 2nd, 97th, 99th, 301st 
a 463rd BG. Na ostatní bombardovací skupiny v závěsu byly podnikány 
sporadické útoky. 

B-17G 42-102943 od 301st BG byla v 11:04 hod. zasažena stíhači 
nad cílem a havarovala při pokusu o osamocený návrat severně od 
Bolzana v Itálii. Zadní střelec byl zabit při útoku stíhačů, zbytek osádky  
Lt. Wilsona padl do zajetí.

Jednu ztrátu utrpěla rovněž 2nd BG. Byla jí B-17G 42-31889. Letounu 
se výrazně přehřívaly motory a již nad Alpami začal zaostávat za for-
mací. Nepomohlo ani odhození pum a tak asi 10 minut před dosažením 
IP letoun opustil formaci a otočil směrem k neutrálnímu Švýcarsku.  
Po nouzovém přistání na základně Dübendorf švýcarští technici zjistili 
v olejových nádržích motorů písek. Celá osádka Lt. Pediga byla inter-
nována. 

Značně prořídlá 483rd BG se nad cílem objevila v 10:55 hod., 
přičemž se nesetkala s žádnou obranou protiletadlového dělostřelectva. 
Dvanáct jejích zbývajících B-17G odhodilo 36 tun pum a dosáhlo vyni-
kajících zásahů, přesně na cílený bod. Po ní následovaly další skupiny 
5th BW.

Bombardování při vynikající dohlednosti způsobilo na letišti ohrom-
né škody. Několik hangárů bylo zničeno, byla poškozena vzletová 

dráha, zničeno a poškozeno bylo i mnoho letounů odstavených na ploše  
a v hangárech. Velké byly i lidské ztráty. Zahynulo na 200 vojáků,  
více než 100 jich bylo raněno. Také IV.(Sturm)/JG 3 přišla nejméně  
o 12 mužů pozemního personálu. 

Podle INTOPS Summary MTO Strategic Air Force č. 362 cíl bombar-
dovalo 79 B-17 (ze 167, které odstartovaly), které shodily 203,5 tun 
pum. O výsledcích bombardování dokument uvádí: “Cílové fotografie 
ukazují přítomnost 118 nepřátelských letounů (40 jednomotorových, 
77 dvoumotorových a jeden vícemotorový). Nároky jsou 14 zničených, 
4 pravděpodobně zničené a 14 poškozených. Silná koncentrace zásahů 
pokrývá celou oblast zástavby severovýchodní části letiště. Dva - 
pravděpodobně i tři velké hangáry byly těžce zasaženy a zcela zničeny. 
Čtyři další hangáry v severní části dostaly přímé zásahy a poškození od 
tlakové vlny. Velmi velký hangár na západním okraji dostal přímé zá-
sahy a je téměř zbořen. Dvě skladiště a železniční park ve středu jižní 
části dostaly přímé zásahy, po kterých následoval požár a dvě exploze. 
Mnoho malých dílen v jihovýchodním rohu dostalo přímé zásahy a bylo 
téměř zničeno. Viditelná jsou také částečná poškození dílen, ubikací  
a administrativních budov v západní části”.

Dvacet sedm B-17 od 97th BG se ke svému cíli vzhledem  
k nepříznivému počasí nedostalo, a proto skupina bombardovala 
železniční most v Casarsa.

Během návratu napadlo zbytek formace 483rd BG cca 25 Bf 109G. 
Special Narrative report 
uvádí: „Přilétly shora, ze 
slunce a zmizely pod naší 
formací. Při tomto útoku 
nedošlo k žádným ztrátám 
ani vítězstvím“. 

V průběhu této mise 
nárokovali palubní střelci 
483rd BG vítězství 28-7-2 
(*6). Později bylo toto skóre 
zvýšeno dokonce na 53-8-5 
(z celkového počtu nároků 
je uváděno sestřelených 
či poškozených 58 Fw 190, 
více, než vůbec z Memmin-
genu odstartovalo).

Kromě 14 letounů 
ztracených i s osádkami 
se 483rd BG vrátila na 
základnu s 1 těžce 3 leh- 
ce raněnými na palubách. 
Mezi navrátivšími se 12  
B-17G byly 2 vážně 
poškozeny, 6 lehce.  Letoun 
792 přistál ve 13:55 na 
základně Fermo v Itálii. 

Za misi 18. 7. 1944 
obdržela 483rd BG nejvyšší 
vyznamenání pro jednotku, 
Distinguished Unit Citation.

Nahoře: Cílová fotografie 
Memmingenu dne 18. 
7. 1944 od 301st BG. 
Severozápadní část letiště 
již pokrývá hustý dým  
a zásahy pum jsou vidět 
na vzletové i pojezdových 
drahách. [NARA]

Průzkumná fotografie 
poškození letiště po 
útoku 5th BW 18. 7. 1944. 
[NARA]

Stužka Presidental (Distin-
guished) Unit Citation.
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Maj. WILHELM MORITZ
Wilhelm Moritz se narodil 29. června 1913 ve čtvrti Altona v Ham-

burgu a ve svých 20 letech nastoupil k pozemním vojskům Reich-
swehru. Brzy byl převelen k Luftwaffe, kde zahájil letecký a později  
i stíhací výcvik. Stal se pilotem dvoumotorových letounů a byl zařazen  
k II./Zerstorergeschwader 1 s Bf 110, se kterou absolvoval polskou 
kampaň. Od léta 1940 létal jako pilot Bf 109E v Norsku a ve Francii  
u 6./JG 77, se kterou se zúčastnil bojů proti Velké Británii. 9. září 
1940 byl v hodnosti Oberleutnanta jmenován do první velitelské funkce, 
když se stal velitelem Staffel, ve které do té doby působil. Na začátku 
roku 1941 byl velitelem EinsatzStaffel/Jagdfliegerschule 4 ve Fürth-
Buchschwabachu a zde působil až do 21. 3. 1942, kdy se tato jednotka 
stala základem přeformované 11./JG 1, působící z letišť v Německu  
a Nizozemí. Jako její velitel sloužil v hodnosti Hauptmanna od 4. dub-
na do 10. září 1942. Bojový život u posledních dvou jednotek byl pro  
Moritze poměrně nezáživným. Změna přišla po říjnu 1942, kdy převzal 
velení 12./JG 51. Během ročního působení na východní frontě získal  
25 vítězství. Od 19. 10. 1943 sloužil jako velitel 6. Staffel JG 3,  
se kterou se zapojil do obrany Říše.

18. dubna 1944 převzal po Hptm. Heinzi Langovi velení IV. Gruppe 
Jagdgeschwader 3 v Salzwedelu. V době spojené s Moritzovým 
příchodem se IV. Gruppe přezbrojovala z Bf 109G na Fw 190 a byla 
určena jako těžká stíhací jednotka pro boj s formacemi spojeneckých 
bombardérů. Taktika, kterou měla IV. Gruppe převzít, byla vyvinuta  
u Sturmstaffel 1 a také proto zkušení piloti této jednotky vytvořili základ 
transformované IV.(Sturm)/JG 3. Ačkoliv Moritz se 33 vítězstvími na 
kontě měl oproti svým podřízeným pilotům vyšší skóre, ve způsobu boje, 
který měla jednotka praktikovat, byl proti nim nováčkem. Houževnatý 
Moritz se však již dříve ukázal velmi schopným velitelem a ze IV.(Sturm) 
/JG 3 vytvořil výborně fungující tým. Své individuální bojové schopnosti  
i v nové roli prokázal již 22. 4. 1944, kdy sestřelil B-24, který byl jeho 
34. vítězstvím. Další následovala v průběhu jara a začátku léta 1944. 
Velkým dnem se pro Wilhelma Moritze stal 7. červenec 1944, kdy jeho 
Sturmgruppe zasáhla proti bombardérům 8th USAAF v oblasti Merse-
burgu. Ve spolupráci s JG 300, vedenou Maj. Dahlem, bylo pilotům 
IV.(Sturm)/JG 3 přiznáno 21 sestřelů bombardérů a velitelům obou jed-
notek se dostalo velkých ocenění velení i značné mediální pozornosti. 

Úspěch jednotka zopakovala 18. 7. 1944, v den, o kterém pojed-
nává tento článek. Po vítězství 18. 7. 1944 
obdržel Wilhelm Moritz Rytířský kříž. 

S narůstajícím vlivem amerických dopro- 
vodných P-51 na operace nad Německem 
klesal význam Sturmgruppen. Přesto se 
však IV.(Sturm)/JG 3 podařilo dosáhnout 
několika neopomenutelných úspěchů, 
povětšinou ve spolupráci s JG 300. Například 
11. 9. 1944, kdy společně zaútočily na 
bombardéry 1st Air Division mířící na cíle 
v oblasti Merseburgu, 27. 9. 1944 nebo  
2. 11. 1944. Všechny tyto operace, spojené 
s velkým množstvím vítězství, vždy zname-
naly také velké ztráty ve vlastních řadách. 
I přes velkou snahu pilotů Sturmbocků se 
počty spojeneckých bombardérů a stíhačů 
nad kontinentální Evropou zvyšovaly  
a spojenecká nadvláda na nebi po 24 ho-
din denně (systém „Round a Clock“ USAAF 
a RAF) se začínala stávat samozřejmostí. 
Dne 1. října 1944 byl Moritz jmenován  
Majorem.

V poslední velké vzdušné bitvě 
Sturmbocků od IV. Gruppe JG 3 dne 
2. 11. 1944 dosáhl i Wilhelm Moritz 
pravděpodobně svého posledního vítězství, 
když zničil jednu B-17G. Neustálý tlak 
a vypětí z bojů i velitelských povinností 
vedly až k Moritzově úplnému nervo-
vému zhroucení, načež byl 5. 12. 1944 
odvolán z funkce velitele IV.(Sturm)/JG 3.  
Ve skutečnosti nebylo odvolání podmíněno 
pouze Moritzovým psychickým i fyzickým 
vyčerpáním, vliv měly i jeho časté neshody 
s Reichsmarschallem Göringem. 

Po krátkém odpočinku byl 
14. 12. 1944 ustanoven velitelem 
doplňovací IV./ Ergänzungs-
Jagdgeschwader 1. Jednotku 
vedl až do 17. 4. 1945, kdy byl 
převelen jako velitel II.(Sturm)/
JG 4, kterou převzal po Maj. Ru-
dolfu Schröderovi. Ačkoliv to pro 
Moritze znamenalo návrat ke Stur-
mgruppe, zdaleka to nebyla stejná 
řeka, do které vstoupil. Útokům 
pancéřovaných Focke-Wulfů na 
formace bombardérů bylo dáv-
no odzvoněno. Jednotka plnila 
spíše úkoly stíhacích bombardérů, 
postřelování kolon a rozličných 
doprovodů při obraně oblasti Ber-
lína. V tomto období Moritz létal 
pouze sporadicky. Pro své piloty  
i pozemní personál však až do 
konce plánoval akce, zajišťoval  
logistiku, vedl nutnou administrativu, byl oporou pro své vojáky ve 
stále obtížnější a kritické situaci. 

Wilhelm Moritz byl jedním z mála pilotů, kteří v Luftwaffe létali od 
samého začátku až do konce války. A také jedním z mála Sturmjägerů, 
kteří se dožili míru. Když válka skončila, bylo Moritzovi necelých 32 let. 
Za sebou měl více než 500 bojových operací, 44 potvrzených vítězství, 
mezi nimi 12 čtyřmotorových bombardérů. Zemřel v Kanadě v roce 
2010 ve věku 97 let.

Nejvýznamnější vyznamenání:
Rytířský kříž
Německý kříž ve zlatě (Deutschez Kreuz in Gold); 1945
Uvedení ve Wehrmachtbericht (8. 7. 1944)
Ehrenpokal der Luftwaffe
Železný kříž I. a II. stupně. 

Fw 190A-8/R2 W.Nr. 681382, Hptm. Wilhelm Moritz,  
Gruppenkommandeur IV.(Sturm)/JG 3, 09/1944

[profil: Petr Štěpánek st.]

Maj. Wilhelm Moritz, jako velitel  
II.(Sturm)/JG 4 na samém sklonku války.

[foto: Archiv Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel  1 
 / Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 

11.9.1944] 
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Čtveřice B-17G od 15th 
USAAF, pravděpodobně  
483th Bomb Group,  
tentokrát i se stíhacím  
doprovodem nablízku...
[NARA]

Zvláštní poděkování patří Peteru Kaššákovi, Ericu Brownovi, Ericu Mombeekovi, Danu Case a Clintu E. Danielovi,  
Johnu Bubakovi a Jimu Hatchovi 

ZDROJE:
- Operations Order 5th BW, No. 626
- Intelligence Annex 5th BW, Op. No. 628
- 483rd BG Mission Report for 18 July 1944
- 483rd BG Special Narrative Report for 18 July 1944
- Operations Order No. 110, 49th BW, for 18 July 1944
- NARA: Missing Air Crew Reports for 483rd, 331st and 2nd Bomb Group, 18 July 1944
- Archiv Sturmstaffel 1 & Jagdgeschwader 4; Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944
- Willi Reschke: Jagdgeschwader 301/302 “Wilde Sau”: In Defense Of The Reich with the Bf 109, Fw 190 and Ta 152
- Donald Caldwell: Day Fighters in Defence of the Reich: A War Diary, 1942 – 45, ISBN 1848325258 
- Jean-Yves Lorant, Richard Goyat: JG 300 Wilde Sau Vol. 1
- Eric Mombeek: Sturmjäger, vol. I., II.
- Peter Kacha: Aces of the Luftwafe (www.luftwaffe.cz)
- Michael Holm: Luftwaffe 1943-1945 (www.ww2.dk)
- Clint E. Daniel Collection
- John Weal: Luftwaffe Sturmgruppen
- Roger A. Freeman, David Osborne: The B-17 Flying Fortress story

POZNÁMKY
*1 – IP – Initial Point - poslední otočný bod před zahájením zaměřování cíle, kde 
se formace přeskupovaly do sestavy pro bombardování a od kterého útočníci 
udržovali stálou letovou hladinu a kurs – mimo jiné úsek letu, který měli rádi 
protiletadloví dělostřelci, kteří tak dokázali bombardéry lépe zaměřit.

*2 – tato skutečnost boří jeden z mýtů o „Red Tails“, 332nd FG „Tuskegee 
Airmen“, hovořící o tom, že během jejich doprovodů nebyl ztracen jediný bom-
bardér. Byli to mimo jiné oni, kdo nedorazil na plánované rendezvous s 483rd 
BG a do bojů nad Kemptenem se zapojili o 8 minut později, kdy bylo takřka po 
všem... 

*3 – 2./JG 51 v tomto období působila pod velením IV./JG 3 jako její obranná 
Staffel, 10. 8. 1944 byla transformována na 16./JG 3. 

*4 – II./JG 300 byla transformována na II./(Sturm)/JG 300 v průběhu července 
1944, přičemž její standardní Fw 190A-8 byly vyměňovány, či modifikovány,  
za A-8/R2 postupně. 

*5 – Info dle Dona Caldwella. Zároveň se však informace o útocích Bf 110,  
popř. Me 210, objevují v hlášeních osádek různých bombardovacích skupin.

*6 - (sestřelené-pravděpodobně sestřelené-poškozené)

*7 - HSS - vyražení bombardéru z formace, nemuselo jít přímo o sestřel

Stránka produktu 
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632101 
Sniper ATP

1/32 

Brassinová sada - zaměřovací 
kontejner Sniper ATP v měřítku 
1/32.
 
Sada obsahuje:
- resin: 7 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

632102 
MER 
1/32

Brassinová sada - 3 kusy  
závěsníků MER v měřítku 1/32.
 
Sada obsahuje:
- resin: 75 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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648301
Crusader air intakes 
1/48  Eduard/Hasegawa

Brassinová sada - vstupy  
vzduchu pro F-8E Crusader  
v měřítku 1/48 pro stavebnice 
Eduard/Hasegawa. Sada  
obsahuje oba vstupy vzduchu 
na zadní části trupu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

Brassinová sada - výstupní 
tryska pro F-8E Crusader  
v měřítku 1/48 pro stavebnici 
Eduard/Hasegawa. Sada obsa-
huje výstupní trysku, snadná 
instalace pouhou záměnou 
plastových dílů.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

632103
TER
1/32

Brassinová sada - 5 kusů  
závěsníků TER v měřítku 1/32.
 
Sada obsahuje:
- resin: 50 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

648302 
Crusader exhaust nozzle   

1/48 Eduard/Hasegawa

BRASSIN 05/2017

Stránka produktu 
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Pro stavebnici 11110.

Pro stavebnici 11110.
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/crusader-vystupni-trysky-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/crusader-vstupy-vzduchu-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/ter-1-32.html


648317
Ki-61-Id wheels 
1/48 Tamiya

Brassinová sada - kola podvoz-
ku pro Ki-61-Id v měřítku 1/48 
od Tamiyi. Sada obsahuje kola 
hlavního podvozku a ostruhu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 3 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ano.

Stránka produktu 

BRASSIN 05/2017

Pro stavebnici R0015.

Pro stavebnici R0015.

648318
SE.5a propeller four-blade 
1/48 Eduard 

Brassinová sada - čtyřlistá 
vrtule pro SE.5a v měřítku 1/48 
od Eduardu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

648319
SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop

1/48 Eduard

Brassinová sada - chladič 
motoru pro SE.5a poháněný 
motorem Hispano Suiza se 
čtyřlistou vrtulí v měřítku 1/48 
od Eduardu. 
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/ki-61-id-kola-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/se-5a-vrtule-ctyrlista-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/se-5a-chladic-hispano-suiza-pro-ctyrlistou-vrtuli-1-48.html


648321
Ki-61-Id gun barrels   
1/48

Brassinová sada - hlavně  
kanonů pro Ki-61-Id v měřítku 
1/48 od Tamiyi.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne
- maska: ne.

Brassinová sada - kokpit pro  
Spitfire Mk.VIII v měřítku  
1/72 od Eduardu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 22 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano, barvený
- maska: ne.

648320
SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop
1/48 Eduard

Brassinová sada - chladič 
motoru pro SE.5a poháněný 
motorem Hispano Suiza  
 s dvoulistou vrtulí v měřítku 
1/48 od Eduardu. Sada obsa-
huje chladič a leptané díly.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 dílů,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

672156 
Spitfire Mk.VIII cockpit   

1/72  

BRASSIN 05/2017

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Pro stavebnici R0015.

Pro stavebnici 2119.
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-viii-kokpit-1-72.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/ki-61-id-hlavne-kulometu-1-48.html
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BRASSIN 05/2017

Kolekce 3 Brassin sad pro Bf 109F  
v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.

- motor a trupové zbraně,
- kormidla,
- vztlakové klapky.

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

SIN64830
Bf 109F ADVANCED               
1/48  Eduard

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109f-advanced-1-48.html


VÝBĚR 05/2017

HMS Hood   
1/200  Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY

HMS Hood pt. AA guns and rocket launchers 1/200 Trumpeter (53187)

HMS Hood pt.2 radars 1/200 Trumpeter (53188)
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/hms-hood-cast-2-radary-1-200.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/hms-hood-cast-1-protiletadlove-zbrane-a-raketnice-1-200.html


USS Iwo Jima LHD-7 pt.3 superstructure 1/350 Trumpeter (53184)

Mirage III E/R 
1/32 Italeri

FOTOLEPTY A MASKY 05/2017

Mirage III E/R exterior 1/32 Italeri (32403) 
Mirage III E 1/32 Italeri (32907) 
Mirage III R 1/32 Italeri (32908) 
Mirage III E/R seatbelts STEEL 1/32 Italeri (32909) 
Mirage III E 1/32 Italeri (33166) (Zoom) 
Mirage III R 1/32 Italeri (33167)(Zoom) 
Mirage III E/R 1/32 Italeri (JX200) (maska)
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-kveten-2017/?force_sid=b350dbac0cb44fa336bf99f1b04c41dd


Su-17 M3/M4 exterior 1/48 Kitty Hawk (48922) 
Su-17 M3/M4 F.O.D. 1/48 Kitty Hawk (48923) 
Su-17 M3/M4 air brakes 1/48 Kitty Hawk (48924) 
Su-17 M3/M4 interior 1/48 Kitty Hawk (49829) 
Su-17 M3/M4 seatbelts STEEL 1/48 Kitty Hawk (49830) 
Su-17 M3/M4 interior 1/48 Kitty Hawk (FE829) (Zoom) 
Su-17 M3/M4 1/48 Kitty Hawk (EX551) (maska)

Su-17 M3/M4   
1/48 Kitty Hawk

FOTOLEPTY A MASKY 05/2017
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-kveten-2017/?force_sid=b350dbac0cb44fa336bf99f1b04c41dd


H8K2 Emily 
1/72 Hasegawa

FOTOLEPTY A MASKY 05/2017

H8K2 Emily nose interior  1/72 Hasegawa  (72650)
H8K2 Emily rear interior  1/72 Hasegawa  (72651)
H8K2 Emily exterior  1/72 Hasegawa  (72652)
H8K2 Emily maintenance platforms  1/72 Hasegawa  (72653) 
H8K2 Emily cockpit interior  1/72 Hasegawa  (73592) 
H8K2 Emily 1/72 Hasegawa  (SS592) (Zoom) 
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-kveten-2017/?force_sid=b350dbac0cb44fa336bf99f1b04c41dd


FOTOLEPTY A MASKY 05/2017

MiG-29UB Izdelye 9.51
1/72  Trumpeter

MiG-29UB Izdelye 9.51 1/72 Trumpeter (73593)
MiG-29UB Izdelye 9.51 1/72 Trumpeter (SS593) (Zoom) 
MiG-29UB Izdelye 9.51 1/72 Trumpeter (CX482) (maska)
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-kveten-2017/?force_sid=b350dbac0cb44fa336bf99f1b04c41dd


Bf 109G-6  
1/48 Zvezda

FOTOLEPTY A MASKY 05/2017

Bf 109G-6 1/48 Zvezda (49831)
Bf 109G-6 seatbelts STEEL 1/48 Zvezda (49832)

Bf 109G-6 1/48 Zvezda (FE831)  (Zoom) 
Bf 109G-6 1/48 Zvezda (EX552)  (maska)

E-BUNNYHO DOUPĚ

eduard 43INFO Eduard - květen 2017

https://www.eduard.com/store/cs/novinky-kveten-2017/?force_sid=b350dbac0cb44fa336bf99f1b04c41dd


32899 B-17E/F bomb rack
32900 B-17E/F interior
32901 B-17E/F front interior
32904 B-17E/F radio compartment

49807 P-40C
49808 P-40C seatbelts STEEL
48911 P-40C landing flaps
EX542 P-40C

49809 F2H-2
49810 F2H-2 seatbelts STEEL
48912 F2H-2 landing flaps
EX543 F2H-2

BIG3375  B-17E/F  PART 2  1/32  HKM

BIG49170  P-40C  1/48  Bronco

BIG49171  F2H-2  1/48  Kitty Hawk

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Všechny popsané sady jsou dostupné samostatně,  
ovšem s každou kolekcí BIG ED ušetříte až 30%.
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/b-17e-f-cast-2-1-32.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-40c-1-48-1-4.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f2h-2-1-48-1-2.html


MODELY
7441   F6F-3      1/72 Weekend edition
70112 Fw 190A-8/R2     1/72 ProfiPACK
11110 Crusader     1/48 Limited edition 
R0015 SE.5a Dual Combo     1/48 Royal Class
 
FOTOLEPTY                             
53187   HMS Hood pt. 1  AA guns & rocket launchers    1/200   Trumpeter
53188   HMS Hood pt. 2  radars        1/200   Trumpeter
32403   Mirage III E/R exterior        1/32  Italeri
32907   Mirage III E        1/32   Italeri
32908   Mirage III R        1/32   Italeri
32909   Mirage III E/R seatbelts STEEL        1/32  Italeri
48922   Su-17 M3/M4 exterior        1/48   Kitty Hawk
48923   Su-17 M3/M4 F.O.D.        1/48   Kitty Hawk
48924   Su-17 M3/M4 air brakes        1/48   Kitty Hawk
48925   F-8E upgrade set        1/48   Eduard
49829   Su-17 M3/M4 interior        1/48   Kitty Hawk
49830   Su-17 M3/M4 seatbelts STEEL        1/48   Kitty Hawk
49831   Bf 109G-6        1/48  Zvezda
49832   Bf 109G-6 seatbelts STEEL        1/48   Zvezda
72650   H8K2 Emily nose interior        1/72   Hasegawa
72651   H8K2 Emily rear interior        1/72   Hasegawa
72652   H8K2 Emily exterior        1/72   Hasegawa
72653   H8K2 maintenance platforms        1/72   Hasegawa
73592   H8K2 Emily cockpit interior        1/72   Hasegawa
73593   MiG-29UB Izdelye 9.51        1/72   Trumpeter

ZOOMY  
33166   Mirage III E        1/32   Italeri
33167   Mirage III R        1/32   Italeri
FE826   Seatbelts Italy WWII fighters STEEL        1/48 
FE829   Su-17 M3/M4        1/48   Kitty Hawk
FE831   Bf 109G-6        1/48   Zvezda
SS592   H8K2 Emily        1/72   Hasegawa
SS593   MiG-29UB Izdelye 9.51        1/72   Trumpeter
SS594   Seatbelts Italy WWII fighters STEEL        1/72 

MASKY 
JX200   Mirage III E/R       1/32   Italeri
EX551   Su-17 M3/M4       1/48   Kitty Hawk
EX552   Bf 109G-6       1/48   Zvezda
EX553   Su-25UB/UBK       1/48   Směr
CX482   MiG-29UB Izdelye 9.51       1/72   Trumpeter
CX483   B-17G antiglare panels (BO & DL production)    1/72   Airfix 

OBTISKY
D72014   F6F stencils       1/72   Eduard

BIGED
BIG3375   B-17E/F  PART 2       1/32  HKM
BIG49170   P-40C       1/48   Bronco
BIG49171   F2H-2       1/48   Kitty Hawk 

BRASSIN
632101   Sniper ATP       1/32 
632102   MER       1/32 
632103   TER       1/32 
648301   Crusader air intakes       1/48   Hasegawa
648302   Crusader exhaust nozzle       1/48  Hasegawa
648317   Ki-61-Id wheels       1/48  Tamiya
648318   SE.5a propeller four-blade       1/48  Eduard
648319   SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop   1/48  Eduard
648320   SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop   1/48   Eduard
648321   Ki-61-Id gun barrels       1/48   Tamiya
672156   Spitfire Mk.VIII cockpit       1/72   Eduard 

BIGSIN
SIN64830   Bf 109F advanced       1/48   Eduard

Květen 2017

Seznam novinek 

https://www.eduard.com/store/cs/novinky-kveten-2017/?force_sid=b350dbac0cb44fa336bf99f1b04c41dd


POSTAVENO

Fw 190A-8/R2

1/72
postavil Jan Baranec
Camo A

eduard46 INFO Eduard - květen 2017



Kat. č. 70112

Wilhelm Moritz se narodil 29. června 1913 v Hamburgu, v roce 1933 
vstoupil do německé armády. Poté byl přeřazen k Luftwaffe a absolvo-
val výcvik stíhače. Začátek války jej zastihl mezi piloty dvoumotorových 
Bf 110 u II./ ZG 1. V létě 1940 byl zařazen do 6./JG 77. V dubnu 
1942 sloužil jako velitel 11./JG 1, v září 1942 byl převelen k JG 51 
na východní frontu, kde sestřelil 25 letadel. Dne 19. října 1943 se stal 
Staffelkapitänem 6./JG 3. Celá JG 3 byla součástí stíhací obrany ně-
mecké říše (Reichsverteidigung) a Wilhelm Moritz se 18. dubna 1944 
ujal funkce velitelem její IV. Gruppe. Tato Gruppe se specializovala na 
útoky těžce ozbrojenými a pancéřovanými jednomotorovými stíhačkami 
proti spojeneckým čtyřmotorovým bombardérům. Dne 5. prosince 1944 
byl po nervovém zhroucení zproštěn funkce velitele IV. Gruppe a po 
odpočinku převzal velení doplňovací jednotky IV./EJG 1. Na konci války 
se vrátil k bojovému útvaru, když 18. dubna 1945 převzal velení II./JG 
4 a v jejím čele zůstal do konce války. Celkem má uznáno sestřelení 44 
nepřátelských letadel. Dne 18. července 1944 byl vyznamenán Rytířský 
křížem. 

Moritzův stroj je kamuflován standardními barvami stíhacích letadel 
Luftwaffe. Letouny IV./ JG 3 měly motorové kryty nastříkány černou 
barvou. Dvojitý klín je označením letounu velitele Gruppe, vlnovku na 
zádi trupu nesly stroje IV. Gruppe. Pancéřové plechy chránící kokpit jsou 
nastříkány světlou barvou, pravděpodobně RLM 75. Většina strojů JG 3 
nosila na motorovém krytu emblém jednotky, fotografie však přítomnost 
tohoto emblému na Moritzově letounu nepotvrzuje.

Hptm. W. Moritz, IV.(Sturm)/JG 3, Memmingen, 
Německo, červenec 1944

Stránka produktu 

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-8-r2-1-72-1.html


POSTAVENO

postavil Josef Blažek
Camo D

Fw 190A-8/R2 1/72

eduard48 INFO Eduard - květen 2017



Kat. č. 70112

POSTAVENO

Hans-Günther von Kornatzki se narodil v Liegnitz v Dolním Slezku (nyní Legnica v Polsku) dne 22. června 1906. V roce 1928 vstoupil 
nejprve do armády, po založení Luftwaffe v roce 1933 byl zařazen do jejího stavu. V květnu 1941 se oženil s Göringovou sekre-
tářkou Ursulou Grundtmannovou. Poté, co se stala obětí náletu spojeneckých bombardérů na Berlín, se stal propagátorem a posléze  
i velitelem jednotky, jejíž taktikou bylo napadení skupiny spojeneckých těžkých bombardérů těžce vyzbrojenými stíhačkami z minimální 
vzdálenosti. První takovou jednotkou byla Sturmstaffel 1, která byla uznána operační 1. ledna 1944. Rozpuštěna byla v květnu 1944, 
von Kornatzki převzal velení II. (Sturm)/ JG 4. Dne 12. září 1944 vedl útok na formaci B-17 poblíž Magdeburgu. Po zničení jednoho 
bombardéru jej napadly doprovodné stíhačky a sestřelily jej. Během nouzového přistání zachytil o vedení vysokého napětí, havaroval 
a ve svém stroji nalezl smrt.

Zařazení stroje k JG 4 symbolizuje emblém na motorovém krytu, černo-bílo-černý pruh okolo zádě trupu nosily letouny JG 4 
 v rámci Obrany říše. 

W. Nr. 681424, Oberstlt. H. - G. von Kornatzki, II./ JG 4, Welzow, Německo, září 1944

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-8-r2-1-72-1.html


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo C

Fw 190A-8/R2

1/72

eduard50 INFO Eduard - květen 2017



POSTAVENO

W. Nr. 682989, 5./JG301, Německo, květen 1945

Kat. č. 70112
Stránka produktu 

Rozkaz k založení Jagdgeschwader 301 byl vydán 26. září 1943, přičemž měla být vyzbrojena jednomotorovými stíhačkami 
a určena k nočnímu stíhání. V březnu 1944 byla její role změněna na denní stíhání v rámci obrany Říše. Jednotka byla původně 
vyzbrojena stíhačkami Bf 109G-6, v průběhu doby došlo k přezbrojení na Fw 109A-8 a A-9, po nichž následovaly Fw 190D-9. 
JG 301 byla jako první jednotka vyzbrojena na začátku března 1945 stroji Ta 152.

Zobrazený Sturmbock byl v květnu 1945 nalezen spojeneckými jednotkami. Žluto-červený pruh okolo zádě stroje identifikoval 
letouny JG 301 zařazené do obrany Říše.

eduard 51INFO Eduard - květen 2017

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-8-r2-1-72-1.html


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo I

SE.5a 1/48

eduard52 INFO Eduard - květen 2017



POSTAVENO

60. squadrona RFC byla založena 30. dubna 1916 v Gosportu a vyzbroje-
na stíhacími Morany Saulnier Type N. Po Bitvě na Sommě, kde utrpěla těžké 
ztráty, byla přezbrojena na Nieuporty 17 a v červenci 1917 obdržela nové 
stíhačky britské výroby, SE.5a. 

Stroj B507 sloužil nejprve u 56. squadrony, kde na něm Lt. L. M. Barlow 
sestřelil několik protivníků. Dne 22. srpna 1917 jej 2/Lt A. P. F. Rhys-Da-
vids poškodil. Po opravě byl na začátku září přidělen k 60. squadroně.  
Dne 5. října 1917 s ním po selhání motoru přistál 2/Lt J. J. Fitzgerald na letišti 
používaném Jasta 18 a byl zajat.

B507, 2/Lt J. J. Fitzgerald, 60. squadrona, Sainte-Marie-Cappel,  
začátek října 1917

Kat. č. R0015
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/se-5a-1-48.html


POSTAVENO

postavil Martin Jirkal
Camo L

SE.5a 1/48

eduard54 INFO Eduard - květen 2017



POSTAVENO
A2-24, F/O F. C. Even, No. 3 Squadron Australian Air Force, Canberra, Austrálie, začátek května 1927

Kat. č. R0015
Stránka produktu 

Dne 4. června 1919 obdržela Austrálie darem od Vel-
ké Británie letadla, mezi nimiž se nacházelo i 35 nových 
strojů ze skladů ve Velké Británii. SE.5a byly po připlu-
tí do Austrálie nejprve uskladněny v obilných halách ve 
Spotswoodu poblíž Melbourne. Po založení Australian Air 
Force dne 31. března 1921 se staly prvními letouny Aus-
tralských ozbrojených sil. Obdržely označenií A2-1 až 
A2-35.

SE.5a A2-24 (původní označení C8995) byl skladován 
až do roku 1926. Poté sloužil nejprve u 1. a následně  
u 3. squadrony. Dne 9. května 1927, během slavnostní-
ho otevření budovy australského federálního parlamentu  
s ním při slavnostním defilé havaroval F/O F. C. Even. Ha-
várii nepřežil.
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/se-5a-1-48.html


POSTAVENO

Bf 109G-2
1/48

postavil Tomáš Török
Camo A

eduard56 INFO Eduard - květen 2017



Kat. č. 82116

POSTAVENO

   Stíhací jednotky Luftwaffe po upravených Messerschmittech Bf 109F-4 obdržely i vylepšenou verzi G-2/trop, kterou použí-
valy i jednotky I. Gruppe Jagdgeschwader 77. Messerschmitt Bf 109G-2/trop od 2./ JG 77 původně nesl standardní kamufláž 
strojů nasazených v severní Africe, horní plochy byly nastříkány barvou RLM79, spodní pak barvou RLM78. Pravděpodobně  
v důsledku poškození dostal místo křídla typických pro verzi G-2 křídlo určené pro verzi G-4 s boulemi nad podvozkovými šach-
tami, případně se jedná o jeden z posledních strojů verze G-2, na který již bylo namontováno křídlo G-4. Následně byly horní 
plochy doplněny o hádky v barvě RLM80 na horních a bočních plochách. Stroj dále nese identifikační prvky typické pro středo-
mořské bojiště – bílé konce křídla a bílý pruh na trupu. Před ocasními plochami je znak 2./ JG 77, černý cylindr v bílém kruhu.

Bf 109G-2/trop, 2./ JG 77, Matmata, Tunisko, začátek roku 1943

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-2-1-48-1-2.html?lang=2


POSTAVENO

Bf 109F-2
1/48

postavil Petr Zatřepálek
Camo B

eduard58 INFO Eduard - květen 2017



Kat. č. 82115

   Hans „Beißer“ Beißwenger byl po vstupu do Wehrmachtu v roce 
1937 nejprve zařazen k protiletadlovému dělostřelectvu, pilotní výcvik 
zahájil v roce 1938. Po jeho dokončení nejprve učil další adepty létání. 
V zimě 1940 byl převelen k 6./ JG 54, v jejíž řadách sestřelil 7. dub-
na 1941 Hurricane jugoslávského letectva. Další sestřely zaznamenal 
v bojích proti sovětským pilotům, celkový počet se nakonec zastavil na 
čísle 152. Dne 6. března 1943 byl jeho Bf 109G-2 taranován star-
ším lejtěnantem Ivanem Cholodovem z 32. GIAP, který úspěšně vyskočil  
a zachránil se pomocí padáku, zatímco Hans Beißwenger nalezl v tros-
kách svého letounu smrt. Horní a spodní plochy „žluté 4“ byly kamuflová-
ny standardními barvami stíhaček Luftwaffe, barvami RLM 74/75/76. 
Na bocích trupu byly nastříkány skvrny RLM 75 ohraničené nepravidel-
nými čarami RLM 74. V některých pramenech se uvádí, že tuto síť tvoří 
barva RLM 71 a skvrny jsou barvou RLM02. Žluté konce křídla a pruh na 
trupu jsou označením strojů nasazených na východní frontě.

Bf 109F-2, W. Nr. 9538, Lt. Hans Beißwenger,  
6./ JG 54, Ostrov, SSSR, červenec 1941

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109f-2-1-48-1-6.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek

Avia B.534 early series 1/72

Camo B
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POSTAVENO

Kat. č. 70103

B.534.47 I. serie, 34. stíhací letka, Letecký pluk 4, 
Hradec Králové, září 1936

Stránka produktu 

eduard 61INFO Eduard - květen 2017

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-b-534-rane-verze-dual-combo-1-72.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo E

Avia B.534 early series
1/72
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POSTAVENO

B.534.102 II. serie, 31. stíhací letka, Letecký pluk 1,  
Hradec Králové,  květen 1938

Kat. č. 70103
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-b-534-rane-verze-dual-combo-1-72.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Jan Novotný
Camo A
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POSTAVENO

Kat. č. 11110

Použité doplňky:

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

48925 F-8E Upgrade set (fotolept)
648093 Mk.82 bombs (Brassin) 
648227 MER (Brassin)
648301 Crusader air intakes (Brassin)
648302 Crusader exhaust nozzles (Brassin)

BuNo. 149190, VMF(AW)-235, „Death Angel´s“, 
základna Da Nang, Vietnam, 1968

Death Angels prošli v letech 1966 až 1968 ve Vietnamské válce 
dvě bojovými túrami, kdy působili ze základny Da Nang. Jako 
specialisté na blízkou leteckou podporu squadrona pomáhala 
pozemním jednotkám námořní pěchoty. Stojí za pozornost, že se 
tato jednotka zúčastnila jedinečné akce, kdy bránila svou vlastní 
základnu, protože Da Nang se často ocital pod útokem ze strany 
Vietcongu. VMF(AW)-235 byla poslední squadronou USMC, které 
létala s typem F-8 Crusader v aktivní službě.
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/crusader-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f-8e-doplnkova-sada-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Brassin/Letadla/1-48/Mk-82-bomby-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/mer-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/crusader-vstupy-vzduchu-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/crusader-vystupni-trysky-1-48.html


BIG49172  Su-27  1/48  Hobby Boss
BIG49173  MiG-25RBT  1/48  ICM
BIG72126  Spitfire Mk.IIa  1/72  Revell

632104  AIM-4G  1/32 
648312  F-14A cockpit  1/48  Tamiya
648322  Matra R-550 Magic  1/48 
648325  M36 cluster bombs  1/48 
648326  Su-34 wheels  1/48  Hobby Boss
672128  CBU-97  1/72 
672152  Spitfire Mk.XVI gun bays  1/72  Eduard
672157  H8K2 Emily guns  1/72  Hasegawa
672158  H8K2 Emily engines  1/72  Hasegawa

SIN63209  Bf 109G-6  1/32  Revell

ON APPROACHON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (červen) 

BRASSIN  (červen) 

BRASSIN  (červen) 

červen 2017

BIG49172

BIG49173

632104  AIM-4G  1/32
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648326  Su-34 wheels  1/48  Hobby Boss

648322  Matra R-550 Magic  1/48

648325  M36 cluster bombs  1/48 

672152  Spitfire Mk.XVI gun bays  1/72  Eduard

648312  F-14A cockpit  1/48  Tamiya

672128  CBU-97  1/72

ON APPROACHON APPROACH červen 2017
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672157  H8K2 Emily guns  1/72  Hasegawa

672158  H8K2 Emily engines  1/72  Hasegawa

ON APPROACHON APPROACH červen 2017
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Kolekce 3 Brassin sad pro Bf 109G-6 v měřítku  
1/32 pro stavebnici Revell.

- motor,
- kokpit,
- kola podvozku.

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

ON APPROACHON APPROACH
červen 2017
SIN63209  Bf 109G-6  1/32  Revell
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ON APPROACH
červen 2017 / modely

FOTOLEPTY (červen) 

70126
Spitfire Mk.XVI Bubbletop
1/72

84143  1/48
Bf 109G-6  MTT Regensburg

8043  1/48
Roland C.II Reedice

8207 1/48
Bf 110F

53189   HMS Hood pt. 3 railings   1/200  Trumpeter
53190   HMS Hood pt. 4 life rafts   1/200  Trumpeter
53191  DKM U-boat VIIc U-552 pt.1   1/48  Trumpeter 
53192  DKM U-boat VIIc U-552 pt.2   1/48  Trumpeter 
32404   F-35A exterior   1/32  Italeri
32405   F-35A wheel bays and bomb bays   1/32  Italeri
32910   F-35A interior   1/32  Italeri
48926   Super Seasprite exterior   1/48  Kitty Hawk 
48927   Su-25UB/UBK exterior   1/48  SMĚR 
49833   Bf 110F   1/48  Eduard 
49834   Super Seasprite interior   1/48  Kitty Hawk 
49835   Su-25UB/UBK interior   1/48  SMĚR 
72654   MiG-31B/BM   1/72  Trumpeter
73595   MiG-31B/BM   1/72  Trumpeter
73596   Ki-49 Donryu / Helen   1/72  Hasegawa 
 
ZOOMY

33168   F-35A   1/32  Italeri
33169   F-35A seatbelts STEEL   1/32  Italeri

FE834   Super Seasprite   1/48  Kitty Hawk
FE835   Su-25UB/UBK   1/48  SMĚR
FE836   Su-25UB/UBK seatbelts STEEL   1/48  SMĚR
FE837   Super Seasprite seatbelts STEEL   1/48  Kitty Hawk
FE838   Luftwaffe rudder pedals   1/48 
FE839   Seatbelts France WWII STEEL   1/48 
FE840   Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL   1/48  Eduard
SS595   MiG-31B/BM   1/72  Trumpeter
SS596   Ki-49 Donryu / Helen   1/72  Hasegawa
SS597   Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL   1/72  Eduard
SS598   Luftwaffe rudder pedals   1/72 
SS599   Seatbelts France WWII STEEL   1/72
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FE834   Super Seasprite   1/48  Kitty Hawk
FE835   Su-25UB/UBK   1/48  SMĚR
FE836   Su-25UB/UBK seatbelts STEEL   1/48  SMĚR
FE837   Super Seasprite seatbelts STEEL   1/48  Kitty Hawk
FE838   Luftwaffe rudder pedals   1/48 
FE839   Seatbelts France WWII STEEL   1/48 
FE840   Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL   1/48  Eduard
SS595   MiG-31B/BM   1/72  Trumpeter
SS596   Ki-49 Donryu / Helen   1/72  Hasegawa
SS597   Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL   1/72  Eduard
SS598   Luftwaffe rudder pedals   1/72 
SS599   Seatbelts France WWII STEEL   1/72
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