
11. Hronovské Orlíkovské přeháňky, HOP 2012. 

    V termínu 11.8. - 18.8.2012 proběhli na letišti Aeroklubu Hronov ve Velkém Poříčí za podpory východočeského 

kraje, obou obcí a široké veřejnosti závody kluzáků, 11. Hronovské  Orlíkovské  přeháňky, kterých se zúčastnilo 39 

kluzáků ve dvou kategoriích. V kategorii HOP klub-old timer závodilo 25 kluzáků. Z toho 23 Orlíků všech modifikací, 
Phobus A a statut mezinárodních závodů potvrdil německý SZD 30 Pirat. V kombi kategorii Poháru Petra Fialy - PPF 
závodilo 14 kluzáků různých typů a z toho tři kluzáky z Německa. Většina závodníků k nám jezdí od prvních ročníků. 
Letos k nám našli cestu další ,,Orlíkáři“, kteří do party HOP zapadli a závod oživili, jak je vidět na konečných 
výsledcích. 

 Kombi kategorie v PPF byla otevřena podruhé, jako kontrolní chrousti před startovním polem klubu. Vloni se nám 
to osvědčilo a letos byl o účast v této kategorii větší zájem, než jsme mohli uspokojit. Nakonec z 31 přihlášených 
Orlíků se startovní pole z různých důvodů ustálilo na výše uvedeném počtu a tak jsme se nakonec na naše malé 
letiště všichni vešli. 

 

  Nějakým zázrakem nám letos ,,Termoska“ nadělil v počasí severovýchodní situaci, která je u nás v létě termicky 
výborná. Snad díky tomu, nebo zkušenostmi z předešlých závodů se HOP 2012 staly opravdovými závody se vším 
všudy. Z osmi možných letových dnů se letělo v PPF šestkrát a HOPu pětkrát. Byla radost sledovat závodníky, kteří 
se na 50 let starých Orlících  honili po nebi a o pořadí, například třetí disciplíny polygonu 198,4 km, rozhodovaly 
pouze desetiny km/hod. Vítěz této disciplíny, Wolfgang Sluka, dosáhl průměru 76,6 km/hod. Bodový rozdíl mezi 
prvním a druhým do poslední disciplíny v sobotu 18.8.2012 byl pouhých 5 bodů a šanci vyhrát HOP měl i třetí a 
čtvrtý průběžného pořadí. Nakonec Michal Janda z AK Broumov i poslední let nezkazil a s náskokem 24 bodů vyhrál 
HOP 2012 před Miroslavem Štěpánem z AK Žamberk. Třetí v pořadí skončil jeden z nováčků HOP Wolfgang Sluka 
z AK Liberec a bramboru získal další nováček, Jan Šindelář z AK Kunovice. Škoda pokažené 1. disciplíny nadějné 
juniorky Kláry Teichmannové, která skončila na 8. místě jako nejlepší žena HOP i nejlepší hronovská pilotka. Třikrát 
se letěl speed task, dvakrát racing task. Poslední disciplína byla na gridu změněna v poslední chvíli před vzletem na 
speed task a to z důvodu zhoršujícího se počasí. Pravdou je, že některý den mohly být disciplíny delší. Ale dvakrát 
vypsaná trať na pevné body v délce 200 km není na Orlíky zase tak málo. Závodníci mohli závodit, pomalejší mohli 
doletět. Po dobu HOP 2012 bylo celkově málo polí a disciplíny vždy doletělo víc jak půl startovního pole. Zbytečné 
postavení gridu, takzvané hasičské cvičení a čekání na počasí se u klubu povedlo pouze jednou. Pohledem do 



minulosti HOP, kdy jsme stavěli grid, pak neletěli, nebo rozprostřeli Orlíky po polích východních Čech, vychází 
jednoznačně 11. HOP jako nejlepší závod v historii našich závodů. 

 

   Piloti v PPF se zhostili své funkce kontrolních chroustů výborně. Při tom udělali nádherný závod, kde v pondělí 
13.8.2012 byla vyhlášena trať polygon 306,5 km. Ta podle pravidel CPS splňuje podmínky FAI trojúhelníku 
s odletem z ramene 301 km, kterou v našem kraji létáme pod názvem Východočeská universální třístovka Martina 
Horáčka. Tuto disciplínu doletělo 11 kluzáků. Ze šesti disciplín se třikrát letěl speed task, třikrát racig task. 
S tratěmi se nejlépe vypořádal Zdeněk Borůvka z AK Jičín, druhý skončil Denny Bernsee z německého klubu FSV  
Eisenhütenstadt a třetí Miroslav Burdych z AK Nové Město nad Metují. 

 



  Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na tomto závodě čímkoliv podíleli. Vlekařům šesti vlečných strojů za 
vytažení startovního pole do 50 minut, Pepovi Plecháčovi za rovnání Orlíků do hangáru jak za starých časů, Jirkovi 
Vepřekovi za krásné povídání při středeční besedě o akrobatickém létání skupiny Flying Red Bull, Milanovi Svobodovi 
za informace o snahách zařazení plachtění na Olympiádu a jeho účasti na podpůrné akci při letošní Olympiádě 
v Londýně, skupině Silent Avanger za páteční rockový koncert a všem závodníkům za nádherný závod. HOP 2012 je 
již minulostí, ale věřím, že na něj hned tak nezapomenete. 

 

Tonda Teichmann, Hronov srpen 2012 

Web závodů s výsledky: http://www.soaringspot.com/hop2012/  

 


