
PJERRI – 69

Konstrukce Borge  HANSEN  - Dánsko 1950 

A řada otazníků kolem 

O větroni PJERRI 69 se dověděli "historičtí" modeláři na českém území v roce 

2003, kdy Radoslav Čížek  zveřejnil v Informačních listech SAMu 95 Bohemia 

číslo 71 z února 2003 článek "Rodí se A2" , který přikládám: 



.    

 

 

 

Dovolím si opravit některé nepřesnosti v tomto článku Radoslava Čížka  kde je 

uvedeno , že Borge Hansen,   konstruktér Pjerri 69 (  s Arne Hansenem vítězem 

MS 1953  jde jen o obdobné jméno). Vítěz MS 1953 se jmenoval Hans Hansen, 

zvítězil s modelem Aurikel ( údajně měli být s Borge sourozenci)                                                                                                    

Radoslav Čížek dále uvádí, že materiál čerpal z článku  Dánského SAMu 1935 z 

článku ing. Weishaupta  ročníku 2001 ( tento ročník není na netu dostupný).  

Našel jsem tento článek otištěný v Aeromodelleru Anual 1950 , kde byl 

zveřejněný i s malými muškami dánských a švédských modelů z doby ,  o které 

článek pojednává. 
 

 

 



 

 

K  článku  přidal Radoslav Čížek  i malý neúplný plánek.   

 

 



 Není možné prokázat, že přejatý podklad byl nakreslený  v měřítku, nebo že se 

jedná o malůvku s připojenými některými kótami. Z plánku lze odvodit:                                                                                                                           

1) Křídlo – rozpětí 1696 mm, hloubka křídla 165 mm, plocha neudána.                                                                                                                          

Délka ucha ve sklopené rovině 260 mm. Vzepětí  ucha  86 mm. Z uveřejněných 

údajů je možné vypočítat délku "uší" a poté i střední rovné části i vzdálenost 

žeber   od sebe.  Profil křídla neudán !  

2) VOP -  rozpětí 520 mm, hloubka 120 mm, plocha neudána. Profil VOP 

neudán!   

3)Trup vzdálenosti: Celková délka 808 mm . Jednotlivé míry: od špičky hlavice 

po náběžnou hranu křídla 111mm (pravděpodobně kreslířská chyba), hloubka 

křídla 165 mm, od odtokové hrany křídla po náběžnou hranu VOP 412 mm 

,hloubka VOP 120 mm. Jsou také znázorněny dvě trupové přepážky .   Výška a 

hloubka SOP není udána. Je zde uveden rok účasti na mistrovství Dánska 1950.    

Jak jsem uvedl, tak článek, o kterém se Radoslav Čížek zmiňuje , byl zveřejněn v 

anglickém časopise Aeromodeller Anual 1950, ze kterého zveřejňuji malou 

mušku modelu a tabulku  rozměrů  publikovaných modelů. 



 

 

Jak je u Angličanů zvykem, uvádějí všechny míry v palcové soustavě, bez toho, 

že by zveřejnili i původní míry v milimetrech. Já všechny uvedené míry 

přepočítal do metrické soustavy , aby  bylo  možné porovnání z výše uvedeným 

výkresem. 



1) Křídlo – rozpětí ve sklopené stavební rovině:  66 5/
8 in  =  1692, 27mm,  délka 

ucha ve stavební  rovině,  10 ¼ in = 260,35 mm, hloubka křídla : 6 ½  in  =  165 

mm, plocha neudána. Vzepětí  křídla  3 3/
8  =  85,72 mm. Z uveřejněných údajů 

je možné vypočítat délku "uší" a poté i střední rovné části i vzdálenost žeber od 

sebe.  Profil křídla neudán ! ( v tabulce psáno  OWL - vlastní) 

2) VOP - rozpětí : 20 ½ 
in   =520, 7  mm ,hloubka  4 ¾  in  120, 65 mm, plocha 

neudána. Profil  VOP neudán! ( v tabulce  psáno  OWL - vlastní) 

3) Trup - vzdálenosti: Celková délka  spočítána: 35 1/
4 in  =  895,35 mm . 

Jednotlivé míry:  od špičky hlavice po náběžnou hranu křídla  7 11/
16 in =  196,26 

mm, hloubka profilu křídla 6 ½ in  = 165mm.  Rozměr od odtokové hrany křídla 

po náběžnou hranu výškové plochy  16 5/
16 in   = 414, 34 mm, hloubka  VOP  4 ¾ in  

120,65 mm. Jsou také znázorněny dva řezy trupem.  Největší šířka trupu je 

udána na 2 1/
16 in = 52,39mm. Výška a hloubka SOP není udána. Na další straně 

byla zveřejněná tabulka s údaji o zveřejněných modelech. 

 

     Jelikož je tabulka špatně čitelná, přepíši jednotlivé zveřejněné údaje modelu 

PJERRY 69 - třetí řádek odspodu. 

Pjerri 69 – konstruktér Borge Hansen Dánsko, rok vzniku 1950. Plocha křídla 

27,3 dm2, 424 sq in.  Poprvé uvedeno! 



Rozpětí křídla: 1660 mm – 65,3 in, štíhlost křídla 10.1,  PROFIL KŘÍDLA VLASTNÍ ,  

VOP – plocha 6,2 dm2  - 96 sq. in. , rozpětí VOP 520 mm – 20,5 in, štíhlost VOP 

4,2, PROFIL VOP VLASTNÍ, procento  plochy křídla -  22,7 %, 

Délka trupu 900 mm – 35,4 in,  S sop- 0,34 dm2 5,4 sq ins, Váha 420 gr – 14,8 

libry. Celková plocha 33,5 dm2 – 521 sq. ins. 

Malý publikovaný výkres v dánském modelářském veteránském časopise. 

Obrázek je stejný  s  publikovaným v Aeromodelleru Anual 1950. 

 

Všimněte si bokorysu trupu a hlavně tvaru hlavice !!! 



 V Čechách byly postaveny dva modely Pjerri 69, oba byly postaveny pro 

kategorii OTVR  ve zvětšeném provedení, jak pravidla  evropskéhoSAMu 

povolují  a řízeny rádiem.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 Tento model létal na řadě soutěží v České republice a dokonce se pyšní i 

titulem z ME  2013 z Maďarska, kde pořadatelé na svých stránkách  zveřejnili i 

stavební podklad , který dostali od majitele modelu. Je to kopie z IL. ( viz výše). 

Na snímku je vidět  největší prohřešek                                                                                             

vůči shodnosti s podklady : úprava trupu pro centroplán, který na plánku 

kresleném  Radoslavem Čížkem  i muška zveřejněná v Aeromodelleru Anual 

1950 není! Křídlo se přivazovalo přímo na rovnou vrchní část trupu. Trup v 

přední části je zvýšen, chybí dva nosníky  vedoucí k hlavici na horní straně 

trupu.Ani konstrukce křídla neodpovídá plánku : počet a rozmístění 

nosníků.(Druhý nosník v uchu) všimněte si opět bokorysu trupu a hlavně tvaru 

hlavice!!! 

   

Stojí proto za uváženou, zdali takový model je ještě historikem. Měla by to být  

přesná"maketa"modelu, maximálně upravená podle platných pravidel. O čem 

to dále svědčí? Buď jsou pořadatelé soutěží                                                                                                  

technicky negramotní a připustí do soutěže i takto upravené "polohistoriky" – 

odvozuji od modelů maket - polomakety (semiscale). Nebo se pro jistotu 

přejímkou nezaobírají a připouští "cochcárnu". Jinými slovy,                                                                                              

ať si každý létá s čím chce, třeba i s modelem, který nikdy neexistoval. Že by 

tyto modely měly souhlasit i s pravidly, která platila v době, kdy vzor létal, mělo 

by být základem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Další podklad  na PJERRI 69 byl zveřejněn  v časopise RC revue 3/2017. I 

tento model se velmi liší rozměry i tvary od ostatních  zde zveřejněných. 

 



 

  Porovnání  technických údajů: 

1) Křídlo – rozpětí 1696 mm ,hloubka profilu křídla 165 mm, plocha křídla 27,88 

dm2. Délka ucha ve sklopené rovině 250 mm. Vzepětí ucha 86 mm. Z 

uveřejněných údajů je možné vypočítat délku "uší" a poté i střední rovné                                                                                                  

části křídla . Vzdálenost žeber od sebe je uvedena 50 mm.  Profil křídla  je 

uveden MVA 301 !!!  Kde byl tento profil uveden? V předcházejících 

dokumentacích nebyl uváděn a v popisu ( tabulce v AM Anual uveden profil 

slovy OWL.) 

2) VOP -  rozpětí 520 mm hloubka 120 mm plocha 6,12. Profil "vlastní" se 

spodní rovnou hranou. 

3) Trup - vzdálenosti: celková délka 868 mm . Jednotlivé míry: od špičky hlavice 

po náběžnou hranu křídla 193mm, hloubka profilu křídla 165mm, vzdálenost od 

odtokové hrany křídla po náběžnou hranu výškové plochy  390 mm, hloubka 

VOP 120 mm.                                                                                                

 Jsou také nakresleny   čtyři řezy trupem.   Výška a hloubka SOP  jsou  udány. Je 

udána největší šířka trupu 50 mm. 

 Je udán rok účasti na mistrovství Dánska.  

Rozdíly oproti předchozím "muškám".  

1) Trup - horní lišty jsou rovné jak k náběžné hraně křídla, tak i od ní k VOP.   

Nosník v ose trupu je rovný od hlavice po konec trupu. U ostatních dvou mušek  

je od odtokové hrany křídla po hlavici     mírně prohnutý vzhůru. Umístění 

nosníků v křídle je dle návrhu zpracovatele. Délka středu křídla je  1250 mm. 

2) Křídlo – Ucho v stavebním provedení  je o 10 mm kratší. 

 

Žlutě byly podbarveny  nesrovnalosti s originálem. 



   

 



 

 

Při  vzájemném porovnání rozměrů u všech malých plánků zjišťujeme, že se 

neliší jednotlivé míry  o milimetry, ale o daleko  větší rozdíly. Dokážeme tyto 

míry sjednotit, nebo i tento model odsoudíme mezi                                                                                                 

"polohistorické" a ať si každý dělá, co chce.  

 Velká škoda, že Radoslav Čížek nedokázal využít svých konexí po světě i v 

tomto případě  a neobrátil se na dánské modeláře nebo přímo  na  Borge 

Hansena. 

Věřím tomu, že bychom nyní viděli  buď úplnou dokumentaci, nebo spíše 

stavební výkres. 

Při hledání na netu jsem objevil v ročence Franka Zaice z roku 1953 malou 

mušku následného modelu  Pjerri 70, postaveného v roce 1952,kterou 

přikládám. Rád bych upozornil na to, že trup je dlouhý  900 mm, jak uvádí i 

tabulka pro Pjerri 69.Hloubka křídla i VOP je u Pjerri 70 stejná jako u 69 a 

vzdálenost mezi křídlem a VOP je 415 mm. 

Osobně se domnívám, že trup byl pro tento model převzat jako celek. Jak říkal 

Radoslav Čížek a  to i  dodržoval:  Co dobře funguje , nemá se měnit! Na této 

malé mušce  ( Pjerri 70) je i obrys profilu jak v křídle, tak i VOP, včetně uložení 

nosníků.  

Věřím tomu že u předchozího modelu tomu bylo obdobně. Přikládám i profily 

modelu Aurikel, které se vyznačují     velmi podobnými tvary. S modelem Pjerri 

70 skončil Borge  Hansen na MS v roce 1952 v Grazu  na 5. místě. 



 

 

 

 

 



 

Foto z časopisu OLDTIMER MODELFLYVERNE 



  

 

 Borghe Hansen na titulní straně dánského časopisu SAMu 1935  v roce 

jeho 90 narozenin (2014) s modelem PJERRI 69.   

Na spodním snímku detail modelu, povšimněte si tvaru hlavice a tvaru 

spodní směrovky. Nutno porovnat  s předešlými výkresy 

 



 

Žebra křídla a výškové plochy a použité nosníky trupu u modelu  Aurikel mistra 

světa z roku 1953 Dána  Hanse Hansena. Neliší se od konstrukce Borge Hansena 

 

Použité materiály:  

Informační listy SAMu 95 Bohemia číslo 71 

Aeromodeller Anual 1950 článek ing. Per Weishaupta 

Časopis RC revue číslo 3 ročníku 2017. 

 

 

 Mladějov na Moravě 20.3.2017                                                         Jan Kypta 

 

P Ř Í L O H Y  

Článek Radoslava Čížka z IL 71 v plném zvětšení 



 




