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Výstupy roku ČHS za rok 2019  
pravidla a organizace soutěže 
 
Výstupy roku 2019 jsou udíleny za výkony uskutečněné v období od 1. 1. do 31. 12. 2019.  
V rámci Výstupů roku jsou oceňovány nejlepší (horo)lezecké výstupy a skialpinistické sjezdy 
(dále jen „výkony“) v následujících kategoriích:   

 velehory nad 6 000 m n.m.  

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

 hory pod 6 000 m n.m. – skalní charakter a big wall  

 sportovní lezení  

 pískovcové a jiné tradiční lezení  

 bouldering  

 mixy a ledy sportovního charakteru, drytooling  

 skialpinistické výstupy a sjezdy  

Kategorie pískovcové a jiné tradiční lezení zahrnuje volné lezení s vlastním jištěním. V této 
kategorii je kladen důraz na vyrovnání psychické a fyzické složky výkonu a uskutečnění výstupu a 
zohledněna návaznost na tradiční hodnoty a pravidla lezení v dané skalní oblasti. Např. výstup v 
nejvyšším stupni obtížnosti v Labských pískovcích s borháky relativně blízko u sebe nespadá do 
této kategorie, ale do kategorie sportovního lezení. Naopak oceněn může být výstup v relativně 
nižší obtížnost s „odlezy“ mezi jištěními a nutností dojištění smyčkami.  
 
Do soutěže lze nominovat pouze výkony, kde alespoň jeden člen družstva je členem ČHS.   
Nominace do jednotlivých kategorií lze zasílat do neděle 5. ledna 2020, výhradně elektronicky na 
adresu info@horosvaz.cz.   
 
Výkon/y může nominovat sám autor / autoři výkonu. Pokud výkon nominuje jiná osoba, musí 
být nominace alespoň dodatečně odsouhlasena autorem / autory. Počet výkonů, které může 
nominovat jeden lezec, nebo které může jiná osoba za jednoho lezce nominovat, není omezen.  
 
V nominaci musí být uvedeny tyto informace:  

 Autor / autoři výkonu (jméno/a, datum/a narození, e-mail, telefon)  

 Název výkonu (cesty, sjezdu), stručný popis, klasifikace  

 Datum a místo uskutečnění výkonu  

 Kategorie, do které je výkon nominován   

 Návrh ocenění, na které výkon aspiruje; nutno uvést zejména v případě, jedná-li se o 

kategorii Talent roku. 
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V každé kategorii může být udělen Výstup roku, čestné uznání, výjimečně Výstup roku 
s hvězdičkou a Talent roku – pro mladé lezce ve věku do 18, resp. 25 let.  
 
V jednotlivé kategorii může být uděleno více ocenění. Pokud nejsou v kategorii nominovány 
dostatečně kvalitní výkony, nemusí být ocenění uděleno. Jednomu lezci, resp. družstvu, může být 
v jedné kategorii uděleno jen jedno ocenění – nejlepší z nominovaných výkonů.  
Jednotlivé úrovně ocenění jsou vymezeny takto:   

 Výstup roku s hvězdičkou je určen pro historicky výjimečný výkon, který posouvá hranice 

světového lezení.   

 Výstup roku se uděluje za výkony, které lze považovat za vynikající či významné v 

mezinárodním srovnání.   

 Čestné uznání se uděluje za výkony, které lze považovat za vynikající či významné na 

tuzemské úrovni.   

 Talent roku může být udělen za výkony mladých horolezců, takto: alpinistické kategorie – 

věk do 25 let v roce uskutečnění výkonu (ročník narození 1994 a později); ostatní kategorie 

– věk do 18 let v roce uskutečnění výkonu (ročník narození 2001 a později).   

Nominované výkony hodnotí a o udělení ocenění rozhoduje Komise alpinismu ČHS, která si 
k hodnocení přizve další odborníky z ČR i ze zahraničí. 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků Výstupů roku 2019 společně s přednáškami se uskuteční v pátek 7. 
února 2020 v běžeckém areálu Bedřivhov, bezprostředně po slavnostním zahájení Jizerské 
padesátky. Předpokládaný začátek mezi 19:15 – 19:30 hod. 
 
Ocenění obdrží diplom, průkaz ČHS na rok 2020 a finanční odměnu dle níže uvedených pravidel:   

 Výstup roku s hvězdičkou jednotlivec 20 tisíc Kč  

 Výstup roku s hvězdičkou lanové družstvo 30 tisíc Kč pro družstvo  

 Výstup roku jednotlivec   10 tisíc Kč  

 Výstup roku lanové družstvo   15 tisíc Kč pro družstvo 

 Čestné uznání jednotlivec   3 tisíce Kč  

 Čestné uznání lanové družstvo  5 tisíc Kč pro družstvo 

 Talent roku     3 tisíce Kč 

Finanční odměna bude proplacena v plné výši pouze v případě, že se oceněný osobně zúčastní 
slavnostního vyhlášení výsledků Výstupů roku 2019 (u družstva postačuje jeden oceněný) a 
případně zde vystoupí i s doprovodnou přednáškou věnovanou oceněnému výstupu. Časový 
rozsah přednášky bude upřesněn minimálně 14 dní před vyhlášení VR, tj. do 24. 1. 2020.  
 
Finanční odměna ve výši 50% - v případě, že oceněný dodá podklady k oceněnému výstupu (popis 
a minimálně 3 fotografie) za účelem použití v prezentaci Výstupů roku a v Ročence ČHS.  
Oceněným, kteří se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků Výstupů roku 2019, bude uhrazeno 
cestovné.  
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