
Vlna koncem listopadu 2009 z Hronova. 
V druhé půlce listopadu se stabilizovalo jihozápadní proudění. Od středy 25.11.2009 se vlna 
za Broumovskýma stěnami dala využít i z Hronova. Startují tři kluzáky a padá jedna zlatá 
výška. Během dne ubývá oblačnosti, ale vlna brzo končí. Max dostup 4400 m QNH. Čtvrtek 
26.11.2009 a další start tří kluzáků. Nad Broumovem vlnocumul s dostupem 3600 m QNH. 
Po oba dny se startuje okolo poledne. V pátek jsem připravený už ráno, kdy je na obloze vidět 
lenticularus. Než mě tam vlečná dotáhne, mrak zmizí a já v půl jedenácté sedím v Broumově 
na letišti. U nás to bohužel chvíli trvá, než začne vlnový systém fungovat. A tak ačkoliv 
vlnová dálnice Jeseník, Sowičky a popřípadě Krkonoše už dávno funguje, u nás se ráno nehne 
lístek a musíme čekat, než začne foukat při zemi. Odpoledne tento den  Blaník z Broumova 
zlaté převýšení, dostup 5200 QNH. Já jsem to ráno uspěchal a pak to drželo až do západu 
slunce. V sobotu 28.11.2009 vlnaři na školení komisařů v Jihlavě, ale vlna pokračuje. 
Z Hronova opět tři kluzáky. První start probíhá v přeháňce, ale nad Broumovem oko funguje a 
drží. Oblačnosti je hodně, ale vlna nese do 5200 m QNH.  

 
Konečně mám i já volno a v neděli 29.11.2009 startuji do vlny jako jeden ze čtyř našich 
kluzáků. Již ráno jsou vidět všude vlno mraky. Opět u nás nefouká, ale jelikož jsem se letos 
ještě nevlnil, připravuji se. Kolem desáté hodiny se rozfouká od jihu a já startuji. Po vypnutí, 
raději výš, ve 2000 m QNH, nalézám jen nepatrné stoupání. Jsou tam i domácí z Broumova a 
postupně stoupání nalézáme. Do 1 m/s stoupám na max. dostup 3200 m QNH. Po dosažení 
této výšky se posouvám směrem ke Krkonoším, ale vlna, až na malé místa s využitím 
stoupání, nedrží. Vracím se a v jiném místě znova nastoupám. V místě, kde to bralo před 
hodinou, je jen klesání. Něco se děje. Vlna slábne. Blaník se již jen těžko udrží a letí domů, 
do Hronova. Za chvíli to vadne úplně a vracím se i já. S Taurusem nahazují motor a letí se 
podívat za Sowičky, kde jsou nádherný mraky, ale jen namalovaný, jak později zjišťují. Jsem 
spokojený. Koncem listopadu jsem si 3 hodiny polítal a užil si sluníčka. Z vlny za 
Krkonošemi u nás sedá LS 3 Z Jaroměře. 



 
Zatím jsme letošní podzim udělali od 3.10.2009 z Hronova 21 letů s navázáním do vlny. Při 
závodech HOP 2009 jsme vlnu využili při platné disciplíně 8.5.2009. V Létě 13.6.2009 byl 
dostup vlny 4600 m QNH a získali jsme jedno zlato  jedním z pěti startujících kluzáků. Vlna 
10.7. 2009 a dostup 2700 QNH, kdy byl Janus z Ústí nad Orlicí od nás v ní. Tento výčet značí 
že naše vlna je sice malá, ale spolehlivě fungující. Létají ji i místní plachtaři z Broumova a 
několika pokusy se přidali i kluci z Nového Města. Naše nevýhoda je, že nastupujeme do této 
vlny z návětrné strany a oblačnost nám to někdy nedovolí. Zatím jsme se s kluzákem 
nedostali do vlnové dálnice, která leží zhruba dalších 20 km po větru. Pokud je hodně 
oblačnosti a nemáme jistotu bezpečného návratu do 15 km vzdáleného Hronova proti větru, 
využíváme na přistání Broumovské letiště.  
Závěrem děkuji všem, kteří se postarali o zavedení vlnových prostorů, do Jeseníku za starost 
s aktivací a koordinací a všem pilotům, kteří se snaží vlnu u nás poznávat a bezpečně se vrací 
na zem. Dnes je již jisté, že zlaté převýšení není problém a k diamantu se určitě přiblížíme, 
když ne v naší vlně, tak si pro něj doletíme do Jeseníku, nebo Krkonoš. 
Vlně, vlnařům mrznoucím ve výškách a všem ostatním, se rozepsal 
Tonda Teichmann AK Hronov 


