PRESEŽNIKI

Steve Fossett (ZDA) je
29. avgusta 2006 nad
El Calafatom v Argentini
pilotiral jadralno letalo na
višini 15.460 m. Pustolovec
in večkratni rekorder je
izginil naslednje leto, ko je
z lahkim letalom letel nad
puščavo Velika kotlina med
Nevado in Kalifornijo v ZDA.

Polet z jadralnim letalom
15.460 m

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018

29. novembra 1973 je
grahasti plešec (Gyps
rueppelli) trčil v potniško
letalo na višini 11.300 m nad
Abidžanom v Slonokoščeni
obali. Ambiciozneža redko
vidijo nad višino 6000 m.

Leteči ptič
11.300 m

> 10.000 m

La Paz, upravno središče Bolivije, leži
na nadmorski višini 3631 m. Središče
bolivijske sodne oblasti Sucre leži na
višini 2810 m, kar je niže od ekvadorskega
glavnega mesta Quito, ki leži na
nadmorski višini 2850 m.

Glavno mesto
3631 m

26. novembra 2005 je dr.
Vidžajpat Singhania (Indija) v
toplozračnem balonu cameron
Z-1600 nad Mumbajem v Indiji
dosegel višino 21.027 m.

Polet s toplozračnim balonom
21.027 m

24. oktobra 2014 so Alana
Eustacea (ZDA) izpustili iz balona,
napolnjenega s helijem, na višini
41.422 m nad Roswellom v Novi
Mehiki v ZDA.

Skok s padalom in prostim padom
41.422 m

5. oktobra 2016 je Rus Valerij Rozov
skočil z višine okrog 7700 m s Čo
Ojuja – šeste najvišje gore v Himalaji,
ki leži na kitajsko-nepalski meji. Padal
je približno 90 s, potem pa odprl
padalo in okrog 2 min pozneje
pristal na ledeniku.

28. avgusta 2010 je Nik
Wallenda (ZDA) prekolesaril
več kot 30 m po vrvi, napeti
72,5 m visoko med stolpoma
hotela Atlantis
Paradise Island
v Nassauu
na Bahamih.

Kolesarjenje po vrvi
72,5 m

15. februarja 2014 je Renaud Lavillenie
(Francija) na mitingu zvezdnikov
skoka s palico v ukrajinskem Donecku
preskočil višino 6,16 m. Stari rekord
6,15 m, ki ga je postavil Sergej Bubka
(Ukrajina), je veljal skoraj 21 let.

Skok s palico (moški, v dvorani)
6,16 m

27. julija 1993 je Kubanec Javier
Sotomayor v Salamanci v Španiji skočil
2,45 m visoko. Sotomayor je zabeležil tudi
najvišji skok v višino (dvoranski) –
2,43 m, in sicer v Budimpešti
na Madžarskem 4. marca 1989.

Skok v višino
2,45 m

Mednarodna vesoljska postaja
(MVP) kroži 330.000–410.000 m
nad zemljo. Vseskozi ima vsaj šest
stanovalcev.

Dom
330.000 m

Indijski in kitajski geodeti so
z meritvami potrdili, da je
uradna višina Everesta
v Himalaji 8848 m.
Gora je dobila ime
po polkovniku siru
Georgeu Everestu,
generalnem
direktorju indijske
geodetske uprave,
in je najvišja
na zemlji.

Gora
8848 m

Stuart Jones (Nova Zelandija) je
preživel padec iz 23. nadstropja
(70 m globoko) v jašek dvigala v
stavbi Midland Park v Wellingtonu
na Novi Zelandiji maja 1998.

Nesmrtni padec v jašek
dvigala
70 m

Konec skoka z mirujočega objekta (BASE)
7700 m

Polarni stratosferski oblaki iz ledenih kristalov,
podhlajene vode in dušikove kisline nastajajo
na višini med 21.000 in 25.000 m.

Stratosferski oblaki
25.000 m

S 7570 m je Kangkar Punzum
v Butanu 40. najvišji vrh na svetu
in najvišja gora, na katero se
ni povzpel še nihče. V 80.
letih 20. stoletja je bilo več
spodletelih poskusov,
potem pa so l. 1994
oblasti prepovedale
vzpone nanj.

Čanghajsko-tibetanska železnica
na Kitajskem v glavnem poteka na
nadmorski višini 4000 m, najvišja točka
pa je 5072 m. Progo so odprli l. 2006,
dolga pa je 1956 km. Potniške
kabine so pod tlakom in
v njih so kisikove maske.

Decembra 2016 so znanstveniki
Svetovne meteorološke organizacije
potrdili 19 m visok val, izmerjen
na severu Atlantskega oceana
med Islandijo in VB 4. februarja
2013.

Atlantski mako (Isurus oxyrinchus)
lahko iz vode skoči do 6 m visoko,
celo neposredno v ribiške čolne.
Deloma je za to zaslužna velika
makova hitrost: s 56 km/h je tudi
najhitrejši morski pes.

Skakajoči morski pes
6m

Jocke Olsson (Švedska) je 6. julija
2005 na snemanju oddaje L’Eté
De Tous Les Records dosegel
višino 2,35 m. Dosežek je izenačil
Terence Bougdour (Francija)
v isti oddaji 27. julija 2005.

Skok v zrak na rolki (rampa)
2,35 m

Značilna višina vala, izmerjena z bojo
19 m

Rusinja Jelena Isinbajeva je 28. avgusta
2009 v Zürichu v Švici preskočila višino
5,06 m. Od l. 2003 je bil to že njen
17. svetovni rekord na prostem.

Skok s palico (ženske, na prostem)
5,06 m

Stefka Kostadinova (Bolgarija) je
na svetovnem prvenstvu v atletiki
v Rimu v Italiji 30. avgusta 1987
v višino skočila 2,09 m. Postavila
je sedem dvoranskih in zunanjih
svetovnih rekordov v skoku v višino.

Neosvojena gora
7570 m

Profesor Pljusk oz. Darren Taylor (ZDA)
je 9. septembra 2014 na snemanju
oddaje CCTV – Guinness World Records
Special v Šjamnu na Kitajskem z 11,56 m
skočil v 30 cm globoko vodo.

Skok v plitvo vodo
11,56 m

L. 2012 je Matthew Lucci (ZDA)
izdelal opekač, ki je lahko rezino
opečenega kruha izvrgel do
višine 4,57 m. Stari rekord je
znašal 2,6 m, dosežen pa je bil
l. 2008.

Strelni opekač
4,57 m

Cinderella May a Holly Grey, ki je
last Kate Long in Kathleen Conroy iz
Miamija na Floridi (ZDA), je v finalu
državnega prvenstva Purina Incredible
Dog Challenge v Misuriju v ZDA 7.
oktobra 2006 skočila 1,727 m visoko.

Pasji skok
1,727 m

Skok v višino (ženske)
2,09 m

Železniška proga
4000 m

13. novembra 2010 je
Dominic Cuzzacrea (ZDA)
v nakupovalnem centru
Walden Galleria v Cheektowagu v New Yorku (ZDA)
vrgel palačinko 9,47 m
visoko. Ima tudi rekord
v najhitrejšem maratonu
ob metanju palačinke
v zrak – 3 h 2 min 27 s,
z dne 24. oktobra 1999.

Met palačinke
9,47 m

100–10.000 m

9–100 m

15. oktobra 2016 je v Burleyju v Idahu
(ZDA) Biff Hutchison (ZDA) s palico pogo
skočil 3,36 m visoko. Rekord je najprej
podrl l. 2013 na tekmovanju Pogopalooza
10, kjer je skočil 2,93 m visoko.

Skok s palico pogo
3,36 m

3–9 m

13. maja 2016 je Evan
Ungar (Kanada) z mesta
skočil na ploščad, ki je
v višino merila 1,616 m.
Vodja fitnes centra Ungar
je dosegel rekord pred
stoglavo množico v fitnes
centru One Health Clubs
v Oakvillu v kanadskem
Ontariu.

Skok z mesta
1,616 m

0–3 m

Če vas muči vrtoglavica, poglejte stran! Tukaj slavimo vse, kar je navpično in vrtoglavo,
od poskakujočih ljudi na palici pogo in visokoletečih morskih psov do ogromnih morskih
valov in domov onkraj stratosfere. Prenesete višino?

Najvišji …

