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Výstupy roku 2010
Pravidla
 V roce 2010 byly vyhlášeny výstupy za období od 1.1. 2009 do 31.7. 2010.

 Nejlepší výstupy byly vyhlašovány v t chto kategoriích:

1) velehory nad 6.000 m. n.m.

2) hory pod 6 000 m  n.m. –. mixový a ledovcový charakter

3) hory pod 6 000 m n.m. – skalní lezení

4) skalní terény –nepískovcové oblasti

5) skalní terény  – pískovcové oblasti

6) mixy a ledy sportovního charakteru

7) skialpinistické výstupy a sjezdy

 Do sout že bylo možno nominovat výstupy realizované eskými a moravskými lezci; nemuselo
se jednat o leny HS.

 Výb r nejlepších Výstup  provedli p edsedové odborných komisí HS a Výkonný výbor HS.

 Výsledky sout že byly vyhlášeny na Mezinárodním horolezeckém festivalu v Teplicích nad
Metují.

Výsledky

1. kat. – velehory nad 6000 m n.m.
Výstup roku nebyl ud len

estné uznání
Ji í Pliska, Ond ej Mandula – prvovýstup na Latok IV jihozápadní st nou

Latok IV – Pákistán, oblast ledovce Biafo, 6456 m n.m.
JZ st na, 800m, TD, 15 délek, led-firn 60°-70°. Mix VI/5 skotské stupnice
prvovýstup, ervenec 2009

Radek Jaroš - výstup na Manáslu a Gasherbrum I a II
Manáslu - 8163 m n.m., duben 2009
Gasherbrum I - 8068 m n.m., ervenec 2010
Gasherbrum II – 8035 m n.m., ervenec 2010

2. kat. – hory pod 6000 m n.m. mixový a ledovcový charakter
Výstup roku
Dušan Janák, Pavel Vrtík – p elez cesty Vol de Nuit

Vol de Nuit – Francie, oblast Mont Blanc, Mont Blanc du Tacul (4248 m n.m.)
M8-, 450 m, stylem OS
Opakování cesty Roberta Jaspera z r. 1998 a pravd podobn  první eský p elez. Cesta je
ozna ována za jednu z nejt žších mixových cest v Alpách, byla zopakována v dosti
náro ných podmínkách, s malým množstvím ledu a p i teplotách pod -25°C.
Leden 2010

estné uznání nebylo ud leno.
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3. kat. – hory pod 6000 m n.m. skalní charakter
Výstup roku
Ond ej Beneš – p elez cesty Des Kaisers neue Kleider

Des Kaisers neue Kleider – Rakousko, Wilder Kaiser, Fleischbank (2186 m n.m)
8b+, PP/RP, 250 m
Jedná se o jednu z nejt žších více délkových cest sv ta, autorem je S. Glowatz. Tímto
výstupem O. Beneš jako 3. na sv  zkompletoval tzv. Alpskou trilogii. Do Alpské trilogie
pat í dále End of Silence 8b+(Berchtesgadenské Alpy, cesta brat í Huber ) a Silbergeier
8b+ (Rätikon, cesta B. Kammerlandera).
Srpen 2009

estné uznání
Pavel Jonák, Václav Šatava, Dušan Janák, Richard Jure ka – prvovýstup Erectissima +
Supererectissima

Supererectissima – Itálie, Dolomity, Tre Cime di Lavaredo, Cima Grande
8a+fr. (10-UIAA; nejt žší 2.délka 8a+; obtížnosti 8-, 10-, 9-, 9-, 9, 7+/8-, 7+, 7, 9, 9-, 8/8+,
7+/8-, 7,7-, 7, 8-, 5+), 17 délek, 560 m
prvovýstup - ervenec 2009, první volný p elez - ervenec 2010

4. kat. – skalní terény nepískovcové oblasti
Výstup roku
Adam Ondra – 1. opakování cesty Golpe de Estado

Golpe de Estado – Špan lsko, Siurana
9b, 1. opakování cesty 45 m dlouhé cesty Ch. Sharmy.
Ve srovnání s prvovýstupem došlo v horní ásti st ny k vylomení chytu, což p isp lo ke
zvýšení obtížnosti. Navíc jde o v bec první zopakování a potvrzení výstupu 9b.

ezen 2010

estné uznání
Adam Ondra (1993) – první p elez Marina Superstar

Marina Superstar – Sardinie, Domus Novas, jeskyn  Grotta San Giovanni
35 m dlouhá p evislá cesta, 9a+/9b, prvovýstup
Cesta ur it  pat í k nejt žším skalním výstup m na sv

íjen 2009

estné uznání
Tomáš Mrázek – Directa Open Your Mind

9a+
Špan lsko
Obtížná cesta, kterou vyleze jen n kolik lezc  za rok.

Pokud by byla vyhlášena kat. bouldering, Adam Ondra by získal ocen ní za za flash p elez
Confessions, obtížnost mezi 8B a 8B+.

Edita Vopatová (1993) – p elez cesty Fiese Luise
Finese Luise – N mecko, Frankenjura
10

erven 2010
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5. kat. – skalní terény pískovcové oblasti
Výstup roku nebyl ud len

estné uznání
Ond ej Beneš – 1. p elez King Line

King Line – R, Labské údolí, pravý b eh, R žová v ž
XIb(8b), 1. p elez, styl PP
Cestu ud lal O. Beneš a T. Sobotkou v roce 2008.
listopad 2009

6. kat. – mixy a ledy sportovního charakteru
Výstup roku
Luboš Mázl – Encore

Encore – Rakousko, Dryland
M 12+/13, styl PP
Jedna z nejt žších cest v oblasti, druhé opakování cesty.

estné uznání
Jitka Mázlová - Open end

Open End – Rakousko, Dryland
M 11, styl PP
Mixová cesta, M 11 zatím nejt žší p elez eskou ženou
Leden 2009

Dušan Janák, Richard Jure ka – Hazard
Hazard - Vyskoké Tatry, severní st na Velkého kostola
8 / A5, délka cca 250 m
první opakování nejt žší "hákova ky" v Tatrách

7. kat. – skialpinismus
Výstup roku
David Fojtík – sjezd Dhaulagiri I SV st nou

Dhaulagiri – Himálaj, 8167 m n.m., sjezd SV st nou
Nejedná se o kompletní sjezd, vrchol a ledový úsek nad 2. táborem je nesjízdný.
Kv ten 2009

estné uznání nebylo ud leno


