Výstupy roku 2015
V roce 2015 byly vyhlášeny Výstupy roku za období od 1.8. 2014 do 31.7. 2015. Vyhlášení výsledků v srpnu
2015.
V tomto ročníku byly mírně upraveny dvě kategorie a znovuzavedeno nejvyšší ocenění – Výstup roku
s hvězdičkou.
Nejlepší výstupy byly v roce 2015 hodnoceny v těchto kategoriích:
1. hory 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 (včetně big wall)
4. sportovní lezení
5. pískovcové a jiné tradiční lezení
6. bouldering
7. mixy a ledy sportovního charakteru
8. skialpinistické výstupy a sjezdy
Do soutěže bylo možno nominovat pouze výstupy uskutečněné členy ČHS, hodnocení provedla Komise
alpinismu ČHS. Výsledky byly vyhlášeny 30.8. 2015 na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v
Teplicích nad Metují.
Kat. hory nad 6000 m n.m.
 Ocenění nebylo uděleno
Kat. hory pod 6000 m n.m. - mixy a ledovcový charakter
 Čestné uznání - No Siesta přes Bonnatti Voucher - Pavel Vrtík a Dušan Janák; Grandes Jorasses,
1200 m mixového lezení do M7, OS; září 2014
Kat. hory pod 6000 m n.m. - skalní lezení vč. big wall
 Čestné uznání - Invisible Line - Jindřich Hudeček, Michal Brunner; provovýstup na Aguja Poincenot
(3002 m) v Patagonii, 400 m, 7a, A1; únor. 2015
Kat. sportovní lezení
 Výstup roku - Chromozome Y - Adam Ondra; 9a flash, oblast Charmey ve Švýcarsku; prosinec 2014
Kat. pískovcové a jiné tradiční lezení
 Ocenění nebylo uděleno
Kat. bouldering
 Výstup roku z hvězdičkou - Jade - Adam Ondra; 8B+ flash, nejtěžší flash této obtížnosti na světě,
Rocky Mountains; červen 2015
 Výstup roku - Practice of the Wild - Martin Stráník; 8C, oblast Magic Wood ve Švýcarsku; říjen 2014
 Čestné uznání - Pohádka o chytech - Petr Resch; 8B+, Petrohrad; únor 2015
Kat. mixy a ledy sportovního charakteru
 Výstup roku - Low G Man - Lucie Hrozová; D 14, 1. ženské opakování cesty a celkově druhý přelez,
oblast Bus del Quai di Iseo v Itálii; únor 2015
Kat. skialpinismus
 Čestné uznání - výstup a sjezd Marinelliho kuloáru - Jan Hartmann, Marek Holubec; obtížnost D,
převýšení 2000 m, sklon 40 - 45°, oblast Monte Rosa; květen 2015
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