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Příliš krátká věčnost
Príliš krátka večnosť

Sesterské lode Bismarck a Tirpitz boli 
ozdobou nemeckého vojnového loďstva 
za druhej svetovej vojny. Obe boli vo 
svojej dobe považované za tie najväčšie 
a najmodernejšie bojové lode sveta. Loď Tirpitz 
vďaka technickému pokroku prevyšovala 
251 metrov dlhého a 36 metrov širokého 
Bismarcka čo do váhy i arzenálu. Zásluhou 
svojho pancierovania sa ani 42 343 ton ťažký 
Bismarck ani 52 900 ton ťažký Tirpitz nebáli 
žiadneho stretu. Napriek tomu bol v priebehu 
roku 1941 Bismarck tak ťažko zasiahnutý, že 
sa nakoniec v Atlantickom oceáne potopil. 
V novembri 1944 stretol pri nórskych brehoch 
rovnaký osud aj Tirpitz, dva plné britské 
zásahy nemohol vydržať ani tento kolos. Revell 
vám teraz prvýkrát ponúka oba tieto modely 
v mierke 1:700 s veľkým dôrazom na detail. 
Tieto dve úplne odlišné stavebnice disponujú 
autentickým trupom, palubami s drevenou 
štruktúrou, obrannými vežami s otočnými 
hlavňami a pomocnými člnmi. Oba modely 
si môžete ľubovoľne namaľovať a môžete si 
byť istí, že vám vydržia určite dlhšie než ich 
skutočné predlohy.  

Sesterské lodě Bismarck a Tirpitz byly 
ozdobou německého válečného loďstva 
za druhé světové války. Obě ve své době 
platily za ty největší a nejmodernější bitevní 
lodě světa. Loď Tirpitz díky technickému 
pokroku převyšovala 251 metrů dlouhého 
a 36 metrů širokého Bismarcka co do váhy 
tak i do arsenálu. Díky svému pancéřování 
se ani 42 343 tun těžký Bismarck ani 52 900 
tun těžký Tirpitz nebáli žádného střetu. Přesto 
byl v průběhu roku 1941 Bismarck tak těžce 
zasažen, že se nakonec potopil v Atlantském 
oceánu. V listopadu 1944 potkal u norských 
břehů stejný osud i Tirpitz, dva plné britské 
zásahy nemohl vydržet ani tento kolos. Revell 
vám nyní poprvé nabízí oba tyto modely 
v měřítku 1:700 s velkým důrazem na detail. 
Tyto zcela odlišné stavebnice disponují 
autentickým trupem, palubami s dřevěnou 
strukturou, obrannými věžemi s otočnými 
hlavněmi a pomocnými čluny. Oba modely si 
můžete namalovat dle libosti a můžete si být 
jisti, že vám vydrží rozhodně déle než jejich 
skutečné vzory.  
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