
 12.ročník Hronovských Orlíkovských přeháněk. 

Když jsme před 12. lety s těmito závody na letišti ve Velkém Poříčí začínali, bylo to z dnešního 

pohledu spíš setkání plachtařů s old timer kluzáky. Postupně se úroveň závodů zlepšovala a 

poslední tři ročníky, které jsme přesunuli do srpna, se HOP stal prestižním závodem - 

,,neoficiálním mistrovstvím“ old timer kluzáků.  A letošní ročník to svými sedmi disciplínami 

jen potvrdil. Již nebyl čas na výlety, exkurze a bowlingy. Piloti chodili brzo spát, aby se mohli 

mladí junioři popasovat se zkušenými seniory o putovní pohár HOP. Naprosto neuvěřitelný 

závod o každý bod z HOP 2013 udělalo 29 pilotů ze čtyř států. Z daleké Anglie k nám vážil 

cestu se svojí Ka6 Chris Scutt  z Haddenhamu. Po několika letech pauzy se zúčastnili dva piloti 

z Jeleniej Gory a Němci přijeli již v tradičním složení. Bohužel se k nám do hangáru víc 

kluzáků nevejde, tak i pro další ročníky zůstaneme na počtu 30 dřevěných kluzáků. To ovšem 

nebrání udělat Pohár Petra Fialy pro bílé, v penále schované kluzáky, kteří dělají startovnímu 

poli HOP kontrolní chrousty. V letošním roce jsme jich do PPF pustili 11 a ve vyrovnaném 

souboji o první místo vyhrál Denny Bernsee z FSV Eisenhüttenstadt, druhý skončil Jan 

Červený z AK Jaroměř a na třetím místě Zdeněk Borůvka z AK Jičín. 

Hlavní závod HOP 2013 lze hodnotit jako nejúspěšnější ročník v historii. Musím pochválit 

všechny piloty, že již nebylo potřeba velkého organizačního úsilí s taháním a uklízením 

hangáru, se stavěním gridu a řešením dalších problémů. Snad je to tím, že HOP je jedna velká 

rodina pilotů, závodníků na old timerech, kteří k nám již jezdí spoustu let. Nováčky letos byli, 

mimo již zmiňovaného Angličana, známý to tuzemský plachtař Vráťa Šrám a sympatická 

Polka Natalia Jerkiewicz. Nebráníme se novým tvářím, jde jen o to, co u nás piloti Orlíků 

hledají. A hledejte již jen Velký závod se vším všudy. Letos bylo startovní pole HOP již čistě 

dřevěné a rádi bychom to zachovali i nadále, závody výkonných ,,old“  jednosedadlovek. 

HOP 2013 vyhrál místní benjamínek David Mach, před zkušeným, závody ostříleným, Janem 

Šindelářem z AK Kunovice a na třetím místě skončil stále se zlepšující Milan Svoboda z AK 

Chotěboř. Novinku na HOP 2013 bylo jak použití koeficientů CZIL, tak i zapůjčení tří 

Adrenalintreckingů z AK Frýdlant. Další novinkou bylo málo polí v průběhu závodů. Pokud 

došlo k přistání mimo LKVP, jednalo se většinou o letiště, odkud se závodníci dostali 

vzduchem, třeba z Vrchlabí, že? Termoska nám sice při HOP přál, ale nedalo se přesně 

v dopoledních hodinách odhalit, jak to s počasím vlastně myslí. A že se jen nelétalo, dokazuje 

úterní výlet autobusem na letiště Vysokov - Náchod do stylové letecké hospůdky, páteční 

rockový koncert a povedené sobotní posezení při hangarparty. V neděli odjížděli závodníci 

z letiště ve Velkém Poříčí unaveni, ale za to s velkým náletem hodin i kilometrů. Atmosféru 

HOP jste vytvořili vy, účastníci a my Vám všem děkujeme. 

Více na webu závodů: http://www.soaringspot.com/hop2013/  

Antonín Teichmann, ten co se ne vždy trefil tratěmi po počasí.  


