
Fakticky tak vzniklo nové letecké
muzeum otevfiené v roce 2003 a po-
jmenované The National Air and

Space Museum Steven F. Udvar-Hazy
Center po svém nejvût‰ím sponzorovi,
kter˘m byl multimilionáfi Istvan Ferencz
Udvar-Házy, narozen˘ v roce 1956 v Ma-
ìarsku. Provoz muzea za‰tituje Smith-
sonian Institution. Zvolené sídlo zaji‰Èu-
je do budoucna moÏnost dal‰ího rozvo-
je a navíc je relativnû snadno dostupné.

LETADLA
Moderní muzeum ukr˘vá naprosté

skvosty a unikáty vojensk˘ch i civilních le-
tadel a kosmické techniky. Mezi nejvzác-
nûj‰ími exponáty lze jmenovat nûmeck˘
proudov˘ bombardovací letoun Arado Ar
234 Blitz, dvoumotorov˘ tûÏk˘ stíhací le-
toun Dornier Do 335 Pfail a jeden ze tfií za-
choval˘ch kusÛ nekonvenãního raketo-
vého pfiepadového letounu Bachem Ba
349 Natter. Netradiãní je i nûmeck˘ vírník
Focke Achgelis Fa 330 Bachstelze slouÏí-
cí na nûkter˘ch nûmeck˘ch ponorkách
typu IX D-2, nasazen˘ch v Indickém oceá-
nu v letech 1943–1945.

Náv‰tûvníky obsypán b˘vá i britsko-
-francouzsk˘ dopravní Concorde nebo
americk˘ dopravní letoun Boeing 307
Stratoliner ze 30. let vybaven˘ pfietlako-
vou kabinou. Mezi unikáty lze zafiadit zá-
vodní letoun Grumman G-22 Gulfhawk

odvozen˘ od palubní stíhaãky F3F nebo
tzv. parazitní stíhací letoun Curtiss F9C
Sparrowhawk pro americkou vzducholoì
ZRS-5 Macon. K vidûní jsou i nûkteré díly
legendární vzducholodi Hindenburg.
Mezi nejnovûj‰í exponáty patfií druh˘ pro-
totyp vyvíjené stíhaãky XF-35.

Japonsk˘ pfiístup k Ïivotu za druhé
svûtové války pak ukazuje raketov˘ se-
bevraÏedn˘ letounek Yokosuka MXY7
Oka, pro kter˘ Ameriãané zavedli kódové
oznaãení Baka, coÏ lze pfiekládat jako blá-
zen. Naprosto unikátní je letoun Aiãi
M6A1 Seiran, kter˘ mûl b˘t pouÏit pro
bombardování zdymadel Panamského
prÛplavu, ãemuÏ na‰tûstí zabránila kapi-
tulace Japonska. Tfii elegantní skládací plo-
vákové letouny s rychlostí 475 km/h mûla
dopravovat do místa úderu obfií ponorka.

Jako zajímavou kuriozitu lze uvést ja-
ponské pokusy o bombardování západ-
ního pobfieÏí USA z papírov˘ch balonÛ
Fu-Go (téÏ fsen bakudan) hnan˘ch vût-
rem, a to s cílem vyvolání lesních poÏá-

rÛ. Podle dostupn˘ch informací bylo od
3. listopadu 1944 vypu‰tûno na 9000 ba-
lonÛ, z nichÏ 285 bylo nalezeno v USA. Po-
ãet nálezÛ je pouze orientaãní, neboÈ ar-
máda ve snaze zabránit JaponcÛm zís-
kávat informace o dopadech cenzurova-
la zprávy. Útoky si vyÏádaly Ïivoty jedné
Ïeny a pûti dûtí, které jeden z balonÛ
5. bfiezna 1945 na‰ly a pfiivedly jej k v˘-
buchu. Vzhledem k japonskému v˘voji
bakteriologick˘ch zbraní se ale hypote-
ticky mohlo jednat o znaãnou hrozbu.

Mezi exponáty, které se váÏou k ra-
ketové nebo kosmické technice, vyniká
i nûmecká fiízená stfiela Fritz X (Ruhrstahl
X-1) o hmotnosti 1570 kg. Ta byla po-
uÏita napfiíklad v záfií 1943 k potopení
italské bitevní lodi Roma a tûÏkému
po‰kození bitevní lodi Italia. Zajímav˘ je
americk˘ prototyp rakety z programu
hvûzdn˘ch válek pro sestfielování so-
vûtsk˘ch satelitÛ. Vystaven je i karan-
ténní modul pro v˘pravy mûsíãních
letÛ Apollo a jeden velitelsk˘ modul této
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âtenáfii Stfielecké revue se mohli v ã.1/2011 seznámit s Národním leteck˘m
a kosmick˘m muzeem v centru Washingtonu. Vzhledem k jeho omezené kapacitû
bylo nutné získat dal‰í prostory pro restaurování strojÛ. Potfiebnou plochu se
podafiilo v 90. letech zajistit v Chantilly nedaleko od Dullesova mezinárodního
leti‰tû ve Washingtonu.
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Válku v Pacifiku reprezentují napfiíklad letouny Grumman F6F Hellcat, Lockheed P-38 Lightning
a Boeing B-29 Superfortress v imatrikulaci letounu plukovníka P. Tibetse, kter˘ svrhl atomovou
pumu na Hiro‰imu

Ko‰ japonského zápalného balonu (japonsky fsen
bakudan) z operace Mot˘lí kfiídla z let 1944-1945




