Výstupy roku 2011
Pravidla
V roce 2011 byly vyhlášeny výstupy za období od 1.8. 2010 do 31.7. 2011.
Nejlepší výstupy byly vyhlašovány v t chto kategoriích:
o

velehory nad 6.000 m n.m.

o

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

o

hory pod 6 000 m n.m. – skalní lezení (v etn big wall)

o

skalní terény – pískovcové oblasti

o

skalní terény – ostatní skalní oblasti

o

bouldering

o

mixy a ledy sportovního charakteru

o

skialpinistické výstupy a sjezdy

Do sout že bylo možno nominovat výstupy realizované eskými a moravskými lezci, pouze
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
Kat. 1 - Velehory nad 6.000 m n.m.
ocen ní nebylo ud leno
Kat. 2 - Velehory pod 6.000 m n.m. – mixový a ledovcový charakter
Výstup roku: Dušan Janák, Pavel Vrtík (oba HO Lokomotiva Brno),Tatranský double na Ganek
– první volné p elezení Centrálního koutu na galerii Ganku ve Vysokých Tatrách (Galerie Ganku a
Velký Ganek), 8 UIAA, M8-, 9.-12.3. 2011
Kat. 3 - Velehory pod 6.000 m n.m. – skalní lezení a big wall
Výstup roku: Adam Ondra, Tough Enough original 8c PP, Tsaranoro valley, Madagaskar
4.10.2010; Tough Enought 8b+ PP, Tsaranoro Halley, Madagaskar 30.9.2010
První volný p elez t chto dvou variant cesty Tough Enough byl nejvýznamn jší sv tový big wallový
výkon v roce 2010.
Kat. 4 – Skalní terény pískovcové oblasti
estné uznání: Edita Vopatová, Ztracený sen, Xb, RP, 25.8. 2010
Kat. 5 – Skalní terény ostatní oblasti
Výstup roku: Adam Ondra, Planta de Shiva, 9b prvop elez, Oliana, 22.4.2011
Kat. 6 - Bouldering
Výstup roku: Petr Resch, Knockin‘ on heaven’s door, 8C (návrh), Petrohrad, kámen D dek,
15.11.2010
estné uznání: Monika Kun-Gaberová, Dry county, 8a, D ínský Sn žník, kámen Romantic
Walls, 27.4.2011
Boulder vylezený b hem jednoho dne, t etí p elez, ženský první.
Kat. 7 – Mixy a ledy sportovního charakteru
Výstup roku: Lucie Hrozová, Law and Order, M13+, Diebsöfen, 21.3.2011
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Jedná se pravd podobn o nejt žší drytoolovou cestu sv ta. Doposud má cca deset p elez
celkov , a Luc in je druhý ženský po legendární Ines Papert. Cestu takovéhle obtížnosti doposud
nemá žádný eský muž. Jde o technickou a vytrvalostní cestu, která se mimo jiné leze na dv
lana, protože lezec není p i téhle délce cesty schopen lano táhnout za sebou všemi expreskami.
Kat. 8 – Skialpinismus
ocen ní nebylo ud leno
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