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Když dorazila do redakce RC polo-
maketa slavné americké stíhačky P-51 
Mustang, zdálo se, že je to další přírůstek 
do rodiny modelů, lisovaných z extru-
dovaného polystyrénu. Ale chyba lávky. 
Základem konstrukce je sice extrudovaný 
polystyrén, ale je to trochu jinak, než jsme 
zvyklí. Zejména u polomaket je techno-
logie lisování jednotlivých dílů modelu 
z extrudovaného polystyrénu velmi oblí-
bená, protože umožňuje vyrobit poměrně 
jednoduše velmi realisticky vyhlížející 
a prakticky hotový model. Na špičkovou 
úroveň ji dotáhli čeští výrobci a když už 

se skoro zdálo, že tady žádné 
rezervy nejsou, přichází ame-
rická firma Parkzone s docela 

zajímavou modifikací této tech-
nologie.

P-51 D 
MUSTANG

Amerika, nebo Čína?
Stalo se už téměř běžnou věcí, že přední 
světové modelářské firmy si našly výrobní 
kapacity v Číně. Americká Park Zone není 
výjimkou a tak jsem nebyl ani moc překvapen, 
když jsem na krabici s Mustangem objevil 
nápis „Made in China“. Také bych ani nebyl 
moc překvapen, kdybych po otevření krabice 
objevil výrobek průměrné kvality, zpracování 
a vzhledu – u čínských výrobků se mi to už ně-
kolikrát stalo. Když firma HobbyLink.cz, mo-
delářská prodejna, nabídla redakci stavebnici 
Mustanga k představení našim čtenářům, tro-
chu jsem váhal. Nepříliš podařených čínských 
modelů mi už pár rukama prošlo a dost těžko 
se potom vysvětluje, že o takovýchto mode-
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akumulátory a nabíječkou. V balení je i 8 
tužkových baterek do vysílače, takže je tady 
skutečně všechno. 
Vedle provedení S RC soupravou nabízí Park-
zone ještě jednu stavebnici Mustanga. V té je 
stejný, kompletně sestavený model s poháněcí 
jednotkou, ale není v ní RC souprava, akumu-
látor, baterie a nabíječka.
Příprava modelu k letu je snadná a rychlá. 
V krabici jsou tři hotové díly - trup, křídlo 
a výškovka. Sestavit dohromady se dají velmi 
rychle, během pár minut.
Příjemným překvapením je, že veškeré díly 
Mustanga lze v případě jejich poškození 
dokoupit jako náhradní díly. A to jak mecha-
nické díly modelu - trup, křídlo, kabinu, vrtuli, 
kužel, převodovku atd., tak i díly elektronické 
– serva, přijímač s regulátorem, motor a další. 
Parkzone nabízí k modelu i alternativní napá-
jecí zdroj, LiPol akumulátor 11,1 V o kapacitě 
2100 mAh a nabíječku LiPol akumulátorů Ce-
lectra Li-Po DC Charger.

Modifikovaná technologie
Konstrukčně nejzajímavějším dílem je trup. 
Základem je výlisek z extrudovaného poly-
styrénu. Ten je „potažen“ dalším výliskem 

lech psát nechceme. Nakonec jsem se do toho 
pustil. Krabicí jsem se zmást nenechal, číňané 
umějí obalovou techniku na jedničku a ani 
tady nezklamali. Rozměrná krabice z tuhého 
kartonu s kvalitním celobarevným potiskem 
působí velmi dobře a lákavě. V tomto případě 
ale ani obsah za kvalitou obalu nezaostal a tak 
jsem byl docela příjemně překvapen. Jednotli-
vé díly, trup, křídlo a výškovka, vypadaly dobře 
a tak jsem byl zvědav jaký bude dojem po 
sestavení modelu. I tady se konalo příjemné 
překvapení, celkový dojem velmi dobrý, je to 
Mustang se vším všudy.

Ferocious Frankie
Docela realistická se zdála i povrchová úprava, 
ale i tak jsem nahlédl do archivu, zda stroj 
s tímto markingem vůbec létal a jak vypadal. 
Létal a vypadá stejně. Marking odpovídá 
Mustangu 374. stíhací squadrony a 361. stíhací 
skupiny amerického letectva „Ferocious Fran-
kie“, se kterým létal Wallace E. Hopkins a do-
sáhl na něm 8 vzdušných vítězství. Mustang 

v tomto zbarvení stále 
létá s civilní imatrikulací 
G-BTCD, i když se nejedná 
o původní letoun. Model 
odpovídá až na pár drob-
ností právě tomuto stroji. 
Na skutečném letounu jsou 

například sestřely označeny hákovými kříži 
a nápis „Ferocious Frankie“ není vytvořen po-
čítačovým fontem typu tak, jako na modelu. 
Jinak ale velmi dobré.
Samozřejmě se nabízí srovnání s českou 
produkcí, například s Mustangem od firmy 
Alfa Model, který jsme testovali. Kvalitou 
provedení povrchu a propracováním detailů 
a maketovostí na něj Mustang firmy Parkzone 
nemá. Při konstrukci ale bylo použito několik 
docela zajímavých „fíglů“, které dost podstat-
ně zvyšují odolnost modelu a tady má zase 
navrch.

Charge and Fly Parkflyer
Svými rozměry, rozpětím 1000 mm a délkou 
860 mm, patří Mustang od Parkzone do kate-
gorie modelů Park Fly. Poháněn je elektromo-
torem řady 480 s převodovkou. Američani 
zavedli nový termín - „Charge and Fly (nabij 
a leť) Parkflyer“ a tak je hned jasné, o co jde. 
O kompletně hotový model s RC soupravou, 
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z tenké pružné a tvrdé plastové fólie, na omak 
jen o trochu silnější, než je kancelářský papír. 
Trup je tedy jakýmsi senvičem, kkterý tvoří 
zevnitř extrudovaný polystyrén a zvenku tvrdá 
fólie. Toto řešení eliminuje některé nectnosti 
extrudovaného polystyrénu, především 
choulostivost na mechanické poškození, 
otěr a omak. Navíc, povrch trupu je dokonale 
hladký. Dá se předpokládat, že tenhle sendvič 
vůbec celkově zvýší celkovou pevnost trupu 
a prvé nesmělé zkoušky to potvrdily. Tak na-
příklad nárazy, které by trup z extrudovaného 
polystyrénu nenávratně poškodily, na tomto 

sendviči žádné škody nenadělaly. A to jsme 
ještě nešli na doraz. Zajímavé! Škoda, že jsme 
nedostali do redakce trup na zničení, nebo, 
jak se říká v ušlechtilém leteckém žargonu, 
na pevnostní zkoušky. Trup je doplněn ještě 
několika dalšími výlisky z plastové fólie, ze kte-
ré jsou zhotoveny motorový kryt, přechody 
ke křídlu a výškovce, charakteristický vstupní 
otvor chladiče a překryt kabiny. 
Křídlo a vodorovná ocasní plocha jsou zhoto-
veny také z extrudovaného polystyrénu. Ale 
ani tady není použit materiál ve své syrové 
podobě, povrch je zpevněn podobně jako 
u trupu, je na něm vytvořena tenká hladká 
vrstvička plastu. Zvyšuje odolnost proti otěru 
a mechanickému poškození. I tady je zjevné, 
že konstruktér modelu měl na paměti některé 
nectnosti extrudovaného polystyrénu a poku-
sil se je v rámci možností eliminovat.

Poháněcí jednotka
K pohonu modelu je použit stejnosměrný 
elektromotor řady 480 s převodovkou a dvou-

listou plastovou vrtulí. Poháněcí 
jednotka může být napájena 6-9 
články NiCD, nebo NiMh. S mo-
delem je dodáván 9ti článkový 
10,8 V NiMh akumulátor o kapaci-
tě 1000 mAh. Poháněcí jednotka 
je v trupu zabudována. Není po-
třeba se ani trápit osazením vrtule 
a vrtulového kuželu. To vše už je 
z výroby hotovo. Vrtulový kužel je 

dvoudílný. Spodní část funguje jako unašeč 
vrtule, horní je špička kuželu. Usazení špičky 
kuželu na unašeči se ale jeví jako nic „moc“. 
Tak by ji to chtělo asi trochu zajistit, třeba 
kouskem samolepící fólie. Mustang bez cha-
rakteristického vrtulového kuželu Mustangem 
přestává být a dokupovat neustále kužel jako 
náhradní díl také není moc zábavné. S mode-
lem je dodávána ještě jedna vrtule. I tu lze 
v případě potřeby ji lze dokoupit jako náhrad-
ní díl. K nabíjení akumulátoru je dodávána 
automatická delta peak nabíječka s proudem 
nastavitelným od 0,5 A do 1,8 A, napájená 
z 12V autobaterie.  

RC souprava
Mustang je vybaven tříkanálovou RC sou-
pravou pracující na frekvenci 27 MHz, která 

ovládá výškovku, křidélka a motor. Provedení 
je netradiční. Pro ovládání výškovky a křidélek 
je vybaven standardním křížovým ovladačem, 
pro ovládání motoru tahovým potenciome-
trem. Designem vysílače je předurčeno, že 
křidélka a výškovku ovládá pravá ruka a plyn 
ruka levá. Tenhle amerikanismus bude asi 
pro pár pilotů problém, ve většině Evropy se 
zažilo ovládání plynu rukou pravou. Je 
tady samozřejmě ale 
možnost koupit si 
Mustanga bez RC sou-
pravy a vybavit ho podle 
svých představ. 
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RC polomaketa

P-51D MUSTANG
Vyrábí: Parkzone, Illinois , USA

Dováží: Astra s.r.o.
Farma Volenov 106, 687 53 Suchá Loz 
tel.: 572 647 300, fax: 572 646 003 
e-mail: info@astramodel.cz
www.astramodel.cz

Prodává: Hobbylink.cz
Horáčkova 1209/17, 140 00 Praha 4
mobil: 604 226 749
e-mail: obchod@hobbylink.cz
www.hobbylink.cz a další modelářské 
prodejny 

Cena: 4 999 Kč s RC soupravou
 2 499 Kč bez RC soupravy

Technické údaje:
Rozpětí 1000 mm
Délka 862 mm
Hmotnost 820 g
Pohon 480 s převodovkou
Aku NiMh 10,8 V/1000 mAh
Ovládané prvky S,V,M

Hodnocení:
Provedení «««
Vybavení «««««
Předpracování «««««
Náročnost stavby «

Palubní část RC soupravy tvoří 2 miniserva pro 
ovládání výškovky a křidélek a přijímač, inte-
grovaný s regulátorem otáček elektromotoru. 
Tahle, docela zajímavá součástka, umožňuje 
několik nastavení, označených jako Jumper 1, 
2 a 3. Jumper 1 a 2 jsou mixy. Prvý mixuje plyn 
a směrovku, druhý motýlkovité ocasní plochy. 
Ani jedno model nemá a tak prostor, který je 
tomu v návodu věnován je zbytečný. Třetí ale 
užitečný být může, umožňuje přepnout napá-
jecí obvod přijímače z 6-9 NiMh na 3 LiPol.     

Jak letí?
S testovacími modely létáme na doraz, zkou-
šíme, co vydrží, a tak riziko zrušení modelu je 
velké. S firmou HobbyLink.cz, která Mustanga 
zapůjčila jsme se dohodli, že takhle daleko 
nepůjdeme, že model pouze představíme, 
ale létat s ním nebudeme. Dá se ale odhad-
nout jak poletí? Asi ano. Rozměry, hmotnost 

a poháněcí jednotka nasvědčují tomu, že 
se jedná o svižný sportovní model. Plošné 
zatížení vychází na necelých 50 g/dm2, což 
potvrzuje předchozí úvahu. Polosymetrický 
profil a geometrie seřízení zase nasvědčují 
tomu, že by měl Mustang bez problémů 
zvládnout akrobacii, kterou umožňují mode-
ly ovládané výškovkou, křidélky a motorem. 
Dost podstatnou věcí, ať už model umí cokoli, 

je jeho pořizovací cena. V tomhle ohledu je 
na tom Mustang dobře. Kvalita a provedení 
modelu jsou na velmi dobré úrovni, vybavení 
je odpovídající a nabíječka představuje v této 
kategorii modelů nadstandard.
O letový test ale nepřijdete, v průběhu přípra-
vy tohoto článku jsme se s dovozcem, firmou 
Astra, dohodli na letovém „double“ testu 
Mustanga a Focke Wulfu FW-190. n


