Ocen né Sportovní výkony roku 2005
30.12.05
Komise alpinismu (lezení v horách, sportovní lezení na skalách a tradi ní skialpinismus)
vyhodnotila jí známé dosažené výkony v devíti kategoriích:
1. bouldering
2. pískovcové terény
3. nepískovcové terény
4. mixy a ledy sportovního charakteru
5. hory pod 6000 m n.m. – skalní charakter
6. velehory pod 6 000 m n.m. – bigwallový charakter
7. velehory pod 6 000 m n.m. – mixový a ledovcový charakter
8. velehory nad 6000 m. n. m.
9. tradi ní skialpinismus
Ohodnocení „Výstup roku s hv zdi kou“ nebo Výstup roku“, „Sjezd roku“, pop . „ estné uznání “ si
mohou tento rok p ipsat následující výkony:
I. BOULDERY
Frankenjura, cesta Black Ball 8b+
Rostislav Štefánek
„VÝSTUP ROKU 2005“
Francie, Fontainebleau - Mongolito 8a OS
Petr Resch
„VÝSTUP ROKU 2005“
II. DOMÁCÍ PÍSKOVCOVÉ TERÉNY
Labské pískovce, Prot žová v ž - THC XIb (8b+ fr.)
Ond ej Beneš
„VÝSTUP ROKU 2005“ – MUŽI
prvovýstup a 1.RP p elez, nejt žší výstup na domácích pískovcových skalách
Panteon – „Horká ára“ Xb PP
Jitka Mázlová
„ ESTNÉ UZNÁNÍ“ - ŽENY
Nejt žší registrovaný ženský výstup na pískovcových skalách v roce 2005 (navíc skv lý comeback po mate ství)
III. NEPÍSKOVCOVÉ TERÉNY
Rodelar, Pata Negra 8c OS
Tomáš Mrázek
„VÝSTUP ROKU 2005 S HV ZDI KOU“ – MUŽI
Pravd podobn první výstup této obtížnosti vylezený stylem OS na sv
registrovaných.

, jeden z n kolika mála

Frankenjura, Neun Leben 10 (8b) OS
Adam Ondra, 3.9.2005
„VÝSTUP ROKU 2005“ – MUŽI
Tento výkon, potvrzený i dalším OS p elezem cesty STONY ROAD 10-/10 v téže lokalit , je
výjime ný a ojedin lý. Stylem OS p elezl i šest dalších cest obtížnosti 8b v r zných oblastech
Evropy a také legendární „Chouca“ v Buoux (Francie) 8a+. Výjime ný je i v k tohoto lezce sv tové
úrovn – 12 let.
St.Legere (Francie), Abregenief 8b PP
Simona Ulmonová
„ ESTNÉ UZNÁNÍ“ - ŽENY
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St.Legere, La Reserve, 8b PP
Michaela Drlíková
„ ESTNÉ UZNÁNÍ“ - ŽENY
St.Legere,Abregenief 8b PPSilvie Rajfová
„ ESTNÉ UZNÁNÍ“ - ŽENY
Mezi t mito t emi výkony lze t žko vyhodnotit nejlepší. Silvii Rajfové se ješt poda il OS p elez
cesty Bookaro Banzai 8a Orpierre (Francie).
IV. MIXY A LEDY SPORTOVNÍHO CHARAKTERU
Kandersteg (Švýcarsko) Tomahawk M10 PP
Jan Doudlebský, únor 2005 (na 2. pokus)
„VÝSTUP ROKU 2005“
Jedná se o nejt žší mixovou cestu zdolanou naším lezcem.
Gastein (Rakousko) Rodeo WI7,M8+/9-,E5,AF (p v.M8,A2) 1. istý p elez
Jan Doudlebský, Dušan Janák
„ ESTNÉ UZNÁNÍ“
Ben Nevis (GB – Skotsko) Cornucopia VII 9
Stanislav Hovanec, Ian Parnell, b ezen 05
„ ESTNÉ UZNÁNÍ“
Velmi hodnotná cesta typicky horského charakteru, pravd podobn nejt žší cesta ve Skotsku
vylezená lezcem R..
Klí , Kost j nesmrtelný M8+,WI5, RP prvovýstup
Václav Šatava, únor 2005
„ ESTNÉ UZNÁNÍ“
Tento prvovýstup pat í mezi nejt žší cesty „drytoolingového“charakteru v domácích terénech..
V. HORY SKALNÍHO CHARAKTERU POD 6000 M
Jebel Rum (Jordánsko) „Rock Empire“ 9+/10-UIAA( 8a fr.) - prvovýstup a 1.RP p elez (500m)
Tomáš Sobotka, Ond ej Beneš, Michal Rosecký, listopad 2005
„VÝSTUP ROKU 2005“
Nejt žší cesta na tamních pískovcových terénech,vytvo ená pískovcovým stylem (tedy odspodu,
po osazení nýty p elez stylem RP).
Následující ty i výstupy jsou velmi kvalitní a každý z nich by p i volném p elezení byl vyhlášen
výstupem roku, ne-li výstupem roku s hv zdi kou, ale protože nejsou "dotažené do konce",
obdržely letos pouze zvláštní ocen ní a udávají jasný cíl, jakým se dále ubírat:
Vysoké Tatry, Jastrabia veža, „Jet Stream“ - 1. istý p elez 9+, E4/5(AF),
bez p idání stálého jišt ní (p vodn 6+A3+)
Dušan Janák a Jan Kreisinger
Lofoty, Vogokollen, Storm Pillar, E5,6a A3(8-8+UIAA,A3)
Pavel Jonák a Václav Šatava, erven 2005, 1.opakování
Lofoty,Vogokollen,Freya E5 (9 UIAA,A3+)
Dušan Janák a Jan Kreisinger, erven 2005, 1.opakování
Dolomity, Marmolada -„End of Mystery“ 9+ AF, E4
Pavel Jonák, Václav Šatava, Dušan Janák , srpen 2005
(dokon ení cesty„Fram“ z Ryby do police ve st edu st ny, lezeno od spodu)
VI. VELEHORY POD 6000 M – CHARAKTER BIG WALLS
Ocen ní „Výstup roku“ ani estné uznání nebylo ud leno.
VII. VELEHORY POD 6000 M – MIXOVÝ A LEDOVCOVÝ CHARAKTER
Ocen ní „Výstup roku“ ani estné uznání nebylo ud leno.
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VIII. VELEHORY NAD 6000 M
Ocen ní „Výstup roku“ ani estné uznání nebylo ud leno, p estože eští lezci stanuli na n kolika
osmitisícových vrcholech. Ur it však lze vyzdvihnout n které z výkon :
Na Cho Oyu (8 201m) vystoupil po sólo výstupu SZ st nou („normálkou“) Martin Mina ík.
Na vrcholu stál 18.dubna 2005. V té dob v BC nep sobila žádná jiná expedice a byl
ítomen pouze kucha .
Na Nanga Parbat (8 125m) Diamirskou (Z) st nou Kinshoferovou cestou (v sou asnosti
nej ast ji používaná výstupová trasa) vystoupil 28.6.2005 Radek Jaroš, když Petr Mašek
oto il 200 m pod vrcholem.
Velmi odvážný výkon p edvedli p i pokusu o prvovýstup JV st nou na Kyashar (6 850 m) v
Nepálu Jan Doudlebský a Marek Hole ek. Výstup, který vedl 1900m vysokou st nou,
ohodnotili obtížností M6+,WI6 a nazvali Ramro Chaina“. Cesta však nebyla dolezena na
vrchol.
IX. TRADI NÍ SKIALPINISMUS
Vysoké Tatry, Stredohrot JV st na, slyžováno z vrcholu do sedla Pod Prostredným, dále žlabem
do Malé St. doliny (sklon 53°)
Robin Baum 30.4.2005, na výkonu se dále podíleli Ji í Ko ara, Vladimír Smrž
„SJEZD ROKU“ 2005
VÝKON ROKU 2005
Výkonný výbor HS se rozhodl mimo veškeré kategorie vyhodnotit všeobecn nejlepší Výkon roku
2005. Tím jsou jednozna
sportovní výsledky Tomáše Mrázka, kterému se poda ilo krom
úctyhodných p elez na skalách (za n ž si vysloužil mimo jiné i "Výstup roku s hv zdi kou"),
obhájit jako dosud v bec jedinému sportovnímu lezci na sv
titul Mistra sv ta v lezení na
obtížnost; k tomu p idal ješt vynikající 2. místo na Sv tových hrách v Duisburgu. Celému
lezeckému sv tu tím ukázal, že skloubit sout žní lezení na um lých st nách a sportovní lezení na
skalách je možné i na té nejvyšší úrovni.
Sestavila Alena epelková

3

