Horolezec roku 2010
Pravidla
Sout ž vyhlásil HS a spol. ALPY zastupující OEAV (sekce Innsbruck).
Do sout že byly nominovány za HS výkony uskute
né v roce 2009 a od 1. 1. do 31.7. 2010.
Spol. ALPY nominovala výkony uskute
né v období od 1.1. do 31.8. 2010.
Cílem sout že bylo ocenit t i nejlepší horolezce a jejich výkony.
Výb r t í nejlepších byl proveden prost ednictvím hlasování, na kterém se podílela krom
HS a
spol. ALPY také odborná horolezecká média: asopisy lidé & Hory, Everest, weby www.lezec.cz a
www.horyinfo.cz.
Výsledky sout že byly vyhlášen na Smíchovském festivalu alpinismu.

Výsledky
1. místo – Horolezec roku 2010
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
2. místo
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
3. místo
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
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