Komentá k ocen ným výkon m a hodnocení sezóny 2006
12.01.07
V kategorii nejvyšších velehor výstup byl „Výstupem roku“ ocen n prvovýstup „Filk v nebeský
smích“ na Meru Central, kolem kterého se objevily pochybnosti díky pon kud nedomyšlené
prezentaci. Kombinací obrázku s plánovanou trasou a lakonické zprávy o dosažení vrcholu bez
dalších podrobností nastal celosv tový poprask, protože vylezení „Žralo í ploutve“ plánovanou
trasou by bylo hodno ceny Piolet d'Or. Za pár dní, když už byl džin z láhve vypušt n, došlo teprve
k uvád ní na pravou míru a všeobecnému zklamání umocn ném faktem, že se auto i cesty
nezmínili o p ítomnosti sousední japonské expedice, jejích stop na vrcholovém h ebeni a
ipravených abalakovových hodinách pro slan ní. Tím nastal výkyv opa ným sm rem a došlo
k pochybnostem o hodnot tohoto výstupu. Když se však na tento výkon podíváme bez emocí, je
ejmé, že jde o nejobtížn jší výstup ve st
Mount Meru, navíc lezený voln bez um lých
prost edk a spojení s Babanovovou cestou v horní ásti st ny ani staré stopy po Japoncích na
vrcholovém h ebeni nijak nesnižují této cest význam. I když nejde o ešení hlavního problému „Žralo í ploutve“, je to posunutí la ky na novou úrove .
Ocen ní nezískal žádný výstup na nejvyšší osmitisícové vrcholy, i když jich bylo uskute
no
kolik. Již od osmdesátých let nemají pro sportovní pojetí výškového horolezectví opodstatn ní
výstupy p elezené jinak, než alpským stylem a samoz ejm bez použití kyslíku, který lze p irovnat
k použití ty e p i skoku vysokém. I když je jasné, že v sou asnosti se n které cesty díky své
frekventovanosti ani snad alpsky vylézt nedají, styl výstupu je stále tím nejd ležit jším hodnotícím
kritériem. Mnohé expedice nazývané „light“ používají fixní lana upevn ná jinými expedicemi, a tím
ani ony nespl ují kritéria lehké expedice podle definice UIAA, a navíc se to stává rozší eným
nešvarem a problémem, pokud si jejich použití p edem nedomluví.
Na Mount Everest vystoupil severovýchodním h ebenem dne 18. kv tna David Fojtík v po adí jako
osmý ech – a to elegantn , bez kyslíku a v pouze dvou lenné výprav (jeho par ák Miloš Palacký
se bohužel musel vrátit z výšky cca 7 200m). Úsp šná byla expedice „lehkým stylem“ na Manaslu
Japonskou cestou, kdy na vrcholu stanula dne 2. 10. 2006 jako první eška Zuzana Hofmannová
spolu s Františkem Kolá em a o den pozd ji Pavel Matoušek. Pro Zuzanu to je již druhá
osmitisícovka, ímž srovnala skóre se So ou Boštíkovou a zdá se, že rozhodn nestárne. Vrchol
Gasherbrumu II dosáhli dne 23. 7. 2006 Jan Vesták s Janem Krabcem (Losthorizon Expedition, ve
dvojici a také bez kyslíku). Na Cho Oyu byla velmi úsp šná expedice Hannah Mountain Breath,
v jejímž rámci vystoupili bez kyslíku na vrchol 13. kv tna t i lenové - Milan Wlasák, Alice Korbová
a Pavel Michut, a 17. kv tna Daniel Vlach, Ji í Kalousek a Ivan Náhlík. Jako další eská žena si
ipsala tento osmitisícový vrchol dne 9. 5. také Klára Polá ková v komer ní expedici za použití
kyslíku. Neš astn skon ila dvou lenná expedice Martina Mina íka a Pavla Kalného na Lhoce, kdy
se po extrémn dlouhém výstupu z posledního tábora k vrcholu museli pro vy erpání vrátit
z výšky cca 8100 metr a Pavel Kalný po n kolikasetmetrovém pádu zahynul. Díky špatným
podmínkám neusp l Radek Jaroš na Dhaulagiri, Josef Šim nek na Cho Oyu ani Josef Nežerka na
Broad Peaku.
V nižších kopcích byli úsp šní na Goduru (6504 m) JZ h ebenem P. Mašek, V. Hlavá , J. Markup
a v sólovém výstupu i I. Wondrá ek (náhradní plán k p vodn zamýšlenému Changabangu). Na
ten zaúto ili velmi p kným pokusem ve dvojici alpským zp sobem Tomáš Rinn a Petr Skalka,
bohužel ale museli skon it po 1300 metrech t žkého lezení v severní st
, 300 m pod sedlem
kv li žalude ním potížím P. Skalky.
V kategorii mixových a ledovcových výstup pod 6000 metr byl ocen n ojedin lý objevitelskohorolezecký výkon – ty istakilometrový „prvop echod“ Ellsworthova poho í až k Vinson Massif
neznámým horským a ledovcovým terénem, bez jakékoliv podpory nebo leteckých depozit , za
náro ného a objektivn extrémn nebezpe ného lezení ledopády a séraky. Do chvíle dosažení
základního tábora nebylo po dobu t í týdn z ejmé, zda je Ellsworthovo poho í k Vinson Massif
bec pr chodné. Akci provázely extrémní podmínky, teploty až -50 °C, na hranici lidské a
materiálové odolnosti. Orientaci zajiš ovaly b hem traverzu GPS a satelitní mapy. Výstup na
Vinson Massif byl vzhledem k okolnostem absolvován v jednom zátahu, alpsky, základní tábor –
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vrchol – základní tábor za 42 hodin.
Ve skalních velehorách pod 6000 metr bigwallového charaketru byl estným uznáním ocen n
výstup „Free Rider“ na El Capitana proto, že se jedná o zatím nejt žší volný pr stup této st ny
eskými lezci. K jeho vyššímu ocen ní scházela úplná stylová istota, protože nejt žší délky sice
byly prostoupeny bez nacvi ování stylem PP, ale t i leh í délky byly lezeny mén hodnotným
stylem RK. Za zmínku ješt stojí rychlý výstup Tomáše Sobotky s nestárnoucím Jindrou
Hude kem Franco-argentinskou cestou na Fitz Roy za 17 hodin na vrchol a celkem za 24 hodin
zp t na Passo superior, a výstup dvojice Pavel Jonák a Radek Jaroš na Sfingu (5325m) v Peru
cestou Original route, 5.11c-d stylem OS.
V nejnašlapan jší kategorii - velehorách skalního charakteru pod 6000 metr - byl ocen n jako
Výstup roku s hv zdi kou „Shortcut“ na Tsaranoro be na Madagaskaru. Jde o dlouhou cestu,
perfektní linii ve spádnici vrcholu, do které se nikdo ze známých lezc , kte í v oblasti p sobili,
neodvážil pustit. Prvovýstup, osm set metr lezení kontinuáln vysoké obtížnosti, kdy 11 z 16
délek p esahuje obtížnost 7a a k celkové náro nosti cesty p ispívá zna ná morální náro nost,
vytvo ili Tomáš Sobotka a Ond ej Beneš za p isp ní rakouských lezc , Floriana Scheimpfluga a
nedávno tragicky zahynulého mistra sv ta v ledovém lezení Haralda Bergera. V duchu své vlastní
vysoko nasazené la ky pak Sobotka a Beneš provedli i první pr stup stylem RP v jednom zátahu
zdola nahoru za 10,5 hodiny. K dalším madagaskarským úsp ch m pat í ješt RP p elez cesty
„Bravo les Files“ O. Benešem a pr stup cesty „Always On The Sun“ 7c+ na Tsaranoro Karambony
ve stylu OS Tomášem Sobotkou st ídav s Florianem Scheimpflugem.
O stupínek níž, jako Výstup roku, bylo ocen no první PP p elezení cesty „Fram – End of Mystery“
(UIAA 10-) na Marmolad , prvovýstupu P. Jonáka, V. Šatavy a D. Janáka z roku 2005. I když se
nejedná o souvislé volné p elezení („Ryby“ bylo p i tomto pokusu dosaženo jinou cestou a v horní
ásti nebyly délky vylezeny postupn zdola), hodnota výstupu, provedeného ve dvojici „alpským
stylem“ je velmi vysoká. Na souvislé RP nebo PP p elezení zdola nahoru cesta ješt eká a jist si
na ni bude brousit zuby ada známých lezc .
Výrazným úsp chem, ocen ným estným uznáním, je celkov sedmý p elez cesty Silbergeier v
Rätikonu 8b+ PP, vylezený v p kném stylu Ondrou Benešem. Autorem 200m dlouhé cesty z roku
1994 je Beat Kammerlander a dosud ji p ed O. Benešem zopakovali stylem RP pouze elitní lezci
Peter Shaffler (1997), Stefan Glowacz (1998), Pietro Dal Pra (1999), Andreas Jörg (1999), Iker
Poe (rok není známý) a Harald Berger (2005).
Dalšími kvalitními výstupy jsou Metallica 9+ (Stanislav Hovanec, Jozef Krištoffy – Slovensko), AF
prvovýstup O. Beneše a T. Sobotky „Between the Showers“ na Fleischbankpfeiler ve Wilder
Kaiseru (9 AF - na RP p elezení nebylo po así), „Cesta omylem“ na Fleischbank 9 OS (Sobotka,
Horký), a „Opera Vertical“ na Torsäule 9- v oblasti Hochkönig stylem OS team (Cicvárek, Müller). V
masivu Mount Kenya vylezli záv rem roku Šatava s Jonákem prvovýstup „Haba na haba hujaza
kabati“, 8, na Point Nelion (5 188 m), který však již spadá do hodnocení roku 2007.
V lezení sportovních mixových a ledových cest byli naši lezci také velmi úsp šní. Výstupem roku
ocen ný „Flying Circus“ je opakování p edtím 8 let nezopakované morálov náro né cesty Roberta
Jaspera, kdy se v rozmezí n kolika dn v cest vyst ídali Švýca i, Václav Šatava s Janem
Doudlebským a po nich op t Švýca i. Tyto t sn po sob následující výstupy vyvolaly pozornost
zahrani ních médií. Dv návšt vy oblasti Dryland u Innsbrucku p inesly ocen ní Výstup roku Jitce
Mázlové, která jako první žena u nás zdolala cestu Happy mixové klasifikace M10- a Luboš Mázl a
Václav Šatava byli ocen ni estným uznáním za vylezení t žkých mixových cest Tension M12- a
Fontok M11-. Krom toho byla vylezena ada t žkých cest v Kanderstegu a V. Šatava vytvo il
mixový prvovýstup Scotland Yard M9- v Kytlici, který vzáp tí p elezl i Luboš Mázl a Jitka Mázlová.
V kategorii nepískovcových skalních terén máme v bec nejlepší výsledky díky dv ma lezc m
sv tové úrovn , Adamu Ondrovi a Tomáši Mrázkovi. Ondra byl ocen n Výstupem roku za cestu
Martin Krpan, 9a, což je v jeho 13 letech celosv tov mimo ádný výkon. Navíc dostal zvláštní
ocen ní za výkony v celé sezón . Další Výstup roku obdržel Tomáš Mrázek za výstup obtížnosti
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8c stylem Flash, který sice sám navrhl snížit na 8b až 8b+, ale v tšina lezc cestu hodnotí jako 8c.
bec nejt žší cestu, Bimbaluna 9a/9a+, vylezl podle serveru 8a.nu Ros a Štefánek, ale
nep ihlásil ji do sout že.
Výstup roku dostala také Silvie Rajfová za cestu Marioneta 8b/b+, což je obtížnost, která byla
dosažena poprvé po sedmi letech (Bára Stránská); Silvie tak navazuje na lo skou úsp šnou
sezónu. estným uznáním byly ocen ny dva prvovýstupy v Moravském Krasu klasifikace 8c, které
jsou v sou asnosti dv ma nejt žšími cestami v této oblasti.
Silvie Rajfová dále také vylezla t i cesty klasifikace 8a stylem OS (Aligot, Planète Groove,
Ambición cero), Míša Drlíková Planète Groove 8a flash. Obtížnosti 8a+ ve stylu PP dosáhla ješt
Simona Ulmonová qa Míša Drlíková.
V oblasti pískovcových skalních terén nebyly vyhodnoceny žádné výstupy. Na písku se
samoz ejm lezlo, ale vzhledem k podmínkám p ihlášek – neporušit p i výstupu platná pravidla
lezení a podmínky povolení k horolezecké innosti ve chrán ných krajinných oblastech – nebylo
z eho vybírat. Nejt žšími výstupy, p i kterých byla dodržena pískovcová pravidla, bylo patrn
dvakrát Xc Jardy Maršíka v Sasku, ale nebyly autorem p ihlášeny. Jinak se nikdo ze špi ky ani
nepokusil vylézt n jaký t žký výstup v souladu s pravidly. Takto se tedy odráží realita sou asného
stavu v nejtradi
jší domácí sportovní disciplín .
Posledním ocen ným Výstupem roku v „nejkratší“ kategorii – boulderingu je Barevný sv t, 8B+ Fb,
který p elezl Petr Resch. Takovouto obtížnost u nás p elezl krom Resche už jen Ros a Štefánek.
Tradi ní, tedy nesout žní skialpinismus, vyhrál výkon Jendy Nováka za sjezd severní st ny Piku
Lenina. Vrcholu dosáhl normální cestou p es Pik Razd lnaja v sólovýstupu (jeho polský kolega
musel výstup pro po ínající omrzliny vzdát) a ješt týž den sjel bez p edchozího pr zkumu z
vrcholu až do BC, což p edstavuje jakýsi skialpinistický výkon „on-sight“. Zimní sezóna 2005/2006,
koliv velmi bohatá na sníh, za ala být skialpinisticky aktuální až na p elomu b ezna a dubna, kdy
teprve pominulo lavinové nebezpe í. Poprvé tuto sezónu za ala fungovat reprezentace ve složení
Marek Holubec, Pavel Pospíšil a Robin Baum, a jejím len m se poda ilo se uskute nit n kolik
hodnotných sjezd v Alpách, nap . Les Courtes a Ostruhu Brenvy na Mt.Blanc.

Petr Jandík
Alena epelková
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