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Jak již bylo v MHM 6/06 při prvém představe-
ní modelu Mustanga avizováno, poskytla nám 
firma Astra k letovým testům jak Mustanga, 
tak i další letoun z kolekce „ParkZone“ a to 
FW-190. Provedením jsou oba modely až na 
detaily shodné, takže to, co již bylo napsáno 
o Mustangu, platí i pro Focke-Wulfa. Z pocho-
pitelných důvodů jsme si vybrali sety ve verzi 
bez RC výbavy. Ta bude zřejmě i atraktivnější 
pro většinu zájemců o tyto zajímavé modely. 
Jednak každý, trochu zkušenější modelář (pro 
úplné začátečníky to určitě není), už nějakou 
RC soupravu má, ale hlavně modely jsou 
vybaveny vysílačem v americkém módu (kři-
délka i výškovka na pravou ruku), který nelze 
vzhledem k jeho konstrukci změnit. A na to se 
už těžko přivyká, zejména když máte něco 
nalítáno. Tento fakt považuji za největší handi-
cap pro nabízenou kompletní verzi s RC sou-
pravou, i když její cena je velmi zajímavá. Ale 
i bez RC výbavy jsou modely cenově velmi 
přitažlivé. Porovnáme-li je s naší produkcí, je 
tady za přibližně stejnou cenu model i s mo-
torem. Kvalita je sice o něco horší, ale to je 

převáženo vyšší odolností této zajímavé kon-
strukce, kdy je celý povrch modelu potažen 
jakousi plastovou „kůží“, která je velmi odolná 
vůči povrchovému poškození. A to právě je 
asi největší bolestí jinak velmi zdařilých maket 
z produkce FSK či Alfamodel. Myslím si, že 
testované modely budou zmíněným firmám 
dosti nepříjemnou konkurencí. A nějaké ty 
maketové detaily si náročnější modelář může 
dodělat sám. 
Protože jsme oba modely 
dostali k letovým zkouš-
kám, kdy se nějaké to 
poškození dá předpo-
kládat, mohli jsme se jim 
podívat trochu více do střev 

než bylo možno u prvého představení. Po de-
montáži kapoty motoru zjistíme, že pohonná 
jednotka je tvořena motorem 480 se zadním 
převodem, který dlouhou hřídelí nahání přes 
převod 3:1 vrtuli 10x8“. Právě průměr této 
hřídele pouhé 4 mm se mi zdá být jednou ze 
slabin těchto modelů. Při trochu tvrdším při-
stání se může snadno ohnout, zejména díky 
délce vrtulových kuželů u obou modelů. Celý 
tento komplet je 4 šrouby spojen s plastovou 
mřížkovou výztuží uvnitř trupu, která je 2x3 
šrouby spojena s plastovými přechody křídel 
a do níž se i připevňuje křídlo. U Mustanga 2 
šrouby, u FW-190 jsou 3. Na vložený mezikus 
je pak přišroubována plastová kapota motoru. 
Šroubky jsou skryty v maketách výfuků. Duté 

LÉTÁNÍ
S MUSTANGEM A FW-190

Jan KOLDA

North American P-51D Mustang patří bezesporu mezi nejznámější 
a nejúspěšnější stíhačky II. světové války. Mustangy se rychle staly pá-
teří stíhacího letectva USA a byly i mezi piloty velmi oblíbeny. Řada 
jich sportovně létá dodnes. Díky velkému doletu se staly i velmi dob-

rým doprovodným letadlem bombardovacích svazů při náletech na 
Německo. Focke Wulf FW-190 A-8 byl jednou z nejlepších německých 
stíhaček, které byly pro spojenecké piloty vždy obávaným soupeřem 
na všech frontách. V poslední fázi války pak byly v pancéřované verzi 
nasazovány zejména proti útočícím spojeneckým svazům a tak jejich 
souboje s doprovodnými Mustangy byly velmi časté.
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křídlo má jako nosník vle-
penou výztuhu z tužšího polystyrenu, 

do něhož jsou silikonem zalepeny bowdeny 
křidélek a je zde i vylisován otvor pro servo. 
Poloviny trupu i křídla jsou spojeny jen přele-
pením nabarvené samolepící pásky, což je vi-
dět zejména na směrovce. Na celém provede-
ní je patrná snaha o co nejjednodušší montáž, 
bohužel občas i na úkor kvality. Takže zde se 
otevírá široké pole pro ty, kdo si chtějí model 
vylepšit. Ale to už záleží na Vás, čemu dáte 
přednost, zda rychlému létání či více maketo-
vému vzhledu. 
Po statickém hodnocení jsme se dohodli, že 
v rámci letových zkoušek zkusíme později 
modely osadit střídavými motory, což by mělo 
snížit hmotnost a zvýšit výkon. Proto hned 
v prvé fázi letových zkoušek chceme použít 
u obou modelů jako zdroj 3článek Li-Pol. Ne-
chávám si Mustanga, Focke Wulfa k přípravě 
a létání svěřuji kolegovi Pavlovi.

Podle přiloženého návodu je doporučeno 
osadit model 3 kanálovou RC soupravou, 2 
mikroservy a regulátorem 15-20 A. Při použití 
Li-Pol akumulátoru má být těžiště 71,4  mm od 
přední hrany křídla, pro NiMH 76 mm. Moc 
nechápu proč ten rozdíl. Výchylky křidélek 
návod doporučuje +/- 6,4  mm, výškovky 
+/- 7,9  mm, pro vysilač s dvojitými výchylka-
mi oboje max. 12,7 mm. Nezvykle uváděné 
míry v desetinách mm asi vznikly přepočtem 
z originálu anglického návodu, kde jsou v pal-
cích. U FW-190 je pouze návod na kompletní 
model, z něhož jsme vyčetli, že těžiště má být 
146 mm od zadní hrany křídla pro oba typy 
akumulátorů. Jiné údaje zde nejsou. Proměře-
ním zjišťuji, že motor je potlačen o 5 stupňů 
a úhel náběhu křídla je jen 1 stupeň. Při ploš-
ném zatížení cca 50 g/dm2 se zdá, že to bude 
docela rychlé éro.
Osazuji přijímač Potensky Nano a zcela nový 
regulátor JETI 20A pro Li-Pol. Bohužel hned při 
prvé zkoušce mi vyhořel. Nevím proč, Li-Pol 
na 15 A se ani nezahřála. Servo 9  g do křídla 
musím prostě přilepit. V originále mají servo 
s pákou se 2 otvory a délka struny se seřizuje 
stavěcím šroubkem přímo na páce křidélka. 
Já používám nipl se šroubkem na páce do 
něhož stáhnu obě struny najednou a tudíž 
mohu délku seřídit i zde. Je zapotřebí silnější 
servo, táhla křidélek jdou poměrně ztuha. 
Servo výškovky jde přišroubovat do připra-
veného otvoru ve výztužné mřížce trupu. Je 
to připraveno pro 2 serva, takže by šlo udělat 
i ovládání směrovky, ale u modelu tohoto typu 
to považuji za zbytečné, nehledě na nárůst 
váhy, která je i tak dost vysoká. Protože nechci 
čekat, používám zatím regulátor a 8-mi článek 
NiMH z Bellancy, která má také motor 480. 
Zdá se, že to funguje, jenom po 3 minutách 
klesají otáčky. To si asi moc nezalítám. Ale 
zase váha mi vyšla jenom 740 g oproti uvá-
děným 820 g kompletního setu. Nastavuji dle 
návodu minimální výchylky na nejdelší otvor 
v páce výškovky i křidélek.

V sobotu ráno se konečně s Pavlem scházíme 
na letišti k prvým letovým zkouškám. Fouká to 
asi 3-4 m/sec. Jako první zkoušíme Mustanga. 
Přes značně nižší otáčky motoru na 8-mi člá-
nek docela slušně stoupá, ale nechce moc za-
táčet. Letí celkem pomalu, a řízení je „tupé“. 
Je jasné, že tyto výchylky kormidel nestačí 
a tak přistávám. Model překvapuje poměrně 
slušným kluzem při letu bez motoru. Klidně 
dokáže doklouzat až 50 m. To jsme u modelu 
s tímto plošným zatížením nečekali. Přehazu-
jeme táhla na křidélkách do horních otvorů 
(jsou 2) a výškovku do prostředního. Přesto 
Mustang stále zatáčí dost neochotně, budu asi 
muset použít jiné servo křidélek, také výkon 
motoru je s tímto Aku na slušný let slabý.
Do Focka Pavel osadil 30A regulátor JETI 
a Li-Pol 3S 2100 mAh. Přijimač Rex 7, ser-
vo křidélka HS-81, výškovka standart 9 g. 
Výchylky kormidel dal na maximum, tedy 
výškovka nejvyšší otvor v páce, křidélka na 
+/-12 mm. Házím mu model, aby se mohl 
soustředit na řízení. FW-190 má na spodku 
trupu praktické vybrání, aby se mohl uchopit. 
Rozdíl v tahu motoru je markantní. Model 
ostře stoupá a hned nabírá rychlost. Je to 
opravdu stíhačka. V návodu uvádějí rychlost 
letu 65 km/hod. Ale Pavel je dobrý pilot. Pár 
okruhů, pak zkouší přemet. Bez problémů. 
Výkrut je hodně rychlý, Pavel si ale stěžuje na 
nestabilitu a tak raději přistává. Také FW-190 
překvapuje výborným kluzem bez motoru. 
Ani přistávací rychlost není na 830 g váhy příliš 
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zatížení cca 50  g/dm2 jsme opravdu nečekali. 
Upřímně, očekávali jsem spíše, že to bez 
plynu vůbec nepoletí. Zřejmě mají modely 
díky hladkému povrchu minimální odpor. Ani 
nejsou moc citlivé na vítr. Jenom proti silněj-
šímu větru se musí trochu tlačit. Přemýšlím, 
zda má cenu měnit motor za střídavý, jak jsme 
původně uvažovali. Stávající pohon je pro oba 
modely více než dostačující, na 3⁄4 plynu už je 
to docela svižný let i v silnějším větru.
Jak modely hodnotit? Letové vlastnosti jsou až 
překvapivě dobré. Provedení je také na slušné 
úrovni, výše uvedené výtky rozhodně nesnižu-

jí užitkovost modelů, ale jsou spíše podnětem 
pro ty, kdo si chtějí modely maketově vylepšit. 
Pokud si pořídíte model bez RC výbavy jako 
my, je jeho dokončení otázkou chvíle. Dopo-
ručuji výše popsané nastavení. Dá se říci, že 
je to skvělá kombinace americké technologie 
a čínské výrobní láce. A tak za ty peníze není 
opravdu nad čím váhat. Takže vřele oba mo-
dely doporučuji všem, kdo si chtějí hezky 
zalétat s pěknou a docela rychlou stíhačkou. 
Dotazy na mobil 724 129 220. n

doraz a plným plynem češu směrovkou stébla 
trávy. To bylo opravdu o chlup. Půlvýkrutem 
obracím a jdu s lehce oroseným čelem na při-
stání. Přes posunuté těžiště je kluz bez motoru 
stále dobrý. Honem přehazuji táhlo výškovky 
na nejvyšší díru páky jako to má Pavel. Když 
to trochu rozdýchám, znovu zkouším co 
tenhle pěkný a dobře létající model dovede. 
Při plném přitažení je teď přemet o docela 
malém průměru. Obrácený už raději nezkou-
ším.  Mustang je teď na plný plyn pěkně rychlý 
a citlivý na řízení, ale dá se s ním letět i hodně 
pomalu. Musíte jen správně odhadnout rych-
lost, když letíte moc pomalu, začne se klonit 
na stranu, což lze vyrovnat v počátečním sta-
diu křidélky. Při průletu minimálkou těsně nad 
hlavou zjišťujeme, že letí v dost „natažené“ 
poloze jako by zkoušel „kobru“. Při přidání se 
ale srovná. Asi to způsobuje použitý profil kří-
dla. To posunuté těžiště se nakonec ukázalo 
jako plně vyhovující. Aspoň pro mně.
Protože chceme letové fotky obou modelů 
současně scházíme se nakonec první srpno-
vou neděli na letišti s Ing. Jalovcem. Já jsem 
mezitím vyměnil regulátor. Poslali mi nový 
JETI 20A a ten už funguje bez problémů. 
Jenom dělám na boku trupu výřez pro vypí-
nač. Ten „kožený“ potah docela dobře drží 
a tak ani nemusím lepit výztuhu. Počasí nám 
dnes ale moc nepřeje, fouká to asi 5-6 m/sec 
s občasnými poryvy, nebe je šedivé, prostě 
nic moc. Chvíli váháme, pak to riskneme. Oba 
modely to ale zvládají bez problémů, jenom 
my si musíme dávat větší pozor, abychom 
se nesrazili a taky si netroufáme moc nízko. 
Jenže po větru už jsou obě stíhačky až nepří-
jemně rychlé, musíme se na let dost soustředit 
a tak po cca 10 min. raději sedáme. Bylo by 
škoda tak pěkné modely rozbít. Výsledek 
našeho snažení můžete posoudit na fotkách. 
Občas to vypadalo velmi realisticky, opravdo-
vý vzdušný souboj.
Každopádně nás letové vlastnosti obou mode-
lů velmi příjemně překvapily. Že budou rychlé 
jsme očekávali, ale takovou minimální rychlost 
a hlavně klouzavost bez motoru při plošném 

vysoká. Usuzujeme, že to bude díky poměrně 
tlustému profilu obou modelů. Děláme kom-
promis a nastavujeme výchylky křidélek na 
8 mm. Teď je Pavel spokojen, model se zklidnil 
a výkruty točí také pěkně. Dokáže letět i po-
malu, ale rozhodně mu sluší trochu svižnější 
tempo. Už teď je možno konstatovat, že má 
vynikající letové vlastnosti i poměrně slušný 
rozsah rychlostí, ale musí se to umět. Tedy nic 
pro úplné začátečníky. Chce to trochu praxe.
Hned večer měním u Mustanga servo křidélek 
za HS-81 a nastavuji výchylky také na 8 mm. 
Pak to risknu a zkusím na stávající regulátor 
připojit Li-Pol 3S 2000 mAh. Zdá se, že to vy-
drží, jenom mám problém s těžištěm, protože 

mi s tímto Aku vychází na pouhých 60 mm od 
náběžky, tedy o 11 mm méně než doporučuje 
návod. No uvidíme. Celková váha mi vyšla na 
800 g, z toho 154 g Aku.
V neděli ráno to jdeme zkusit. Vítr zesílil je asi 
4-5 m/sec. Pavel mi Mustanga hodil, ale ten 
krásně rovně stoupá a je i dobře ovladatelný. 
Rozdíl ve výkonu motoru je znát. Po pár okru-
zích zkouším výkrut. Je trochu pomalejší, ale 
to bude asi tím, že má menší křidélka než FW. 
Přemet se mi také povedl a tak v euforii zkou-
ším i obrácený směrem k zemi. Málem jsem 
to hezké éro ale zrušil, protože s kniplem na-


