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Vpravo od nás je ledopád, který musíme obejít zleva,
je to sice po jeho orbitu, takže delší cesta, ale jiné
varianty není. Na úrovni ledopádu se ledovec začne
zvedat a na konci stoupání nastupují trhliny, které se
vějířovitě šíří ze zatáčky doliny. Povrch je beze sněhu,
takže všechny záludnosti vidíme a nenavazujeme se.
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Údolí Caiat se táhne přibližně 10 km a je lemované
vápencovou hradbou dosahující výšky až 300 metrů.
Lezení zde je opravdu různorodé, takže se dá obligátně
napsat: „Vybere si zde opravdu každý.“ Vícedélkové
lezení ve stometrových stěnách, kruté vytrvalostní
převisy po krápnících, technické ladičky v plotnách.
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Věcně…

Z

O skotském lezení se můžete dozvědět různé
informace, povětšinou budou mít nádech
dobrodružství Divokého západu, kde skřípají hroty
o holou skálu, zbraně máte proklatě vysoko nad
posledním jištěním a vůkol se víří sněžný prach.
Realita je o něco příznivější, i když…

LE ZE

ROZHOVOR

MÁRA HOLEČEK A JOSKA RAKONCAJ:

„Je cosi shnilého ve státě dánském…“
dovolil bych si vypůjčit slova Williama
Shakespeara, abych naznačil současnou
zvláštní situaci v našem malém, ale
z historického hlediska velmi bohatém
a hodnotném světě horolezectví, který
svými hodnotnými výstupy pomohli
vystavět například Radovan Kuchař,
Miroslav Šmíd a další. Jedním z nich
byl i Joska Rakoncaj a z lezecky aktivní
generace můžeme určitě jmenovat
Máru Holečka. S oběma jsem se potkal,
abychom si popovídali o… Nebudu
chodit kolem horké kaše. Prostě o tom,
jak je možné, že vysoká nadmořská
výška v hodnocení hodnoty výstupu kalí
mysl nejen široké veřejnosti, ale také té
odborné v patrech nejvyšších, a jaké
výkony posouvají horolezectví dál.

Zmrzlá krása hor. Gasherbrum.

8

Máro, co ti přinášejí a jaký význam pro tebe
v širším smyslu mají prvovýstupy?
Horolezectví byla od prvopočátků touha
dosáhnout vrcholu, úzce propojená s dovednostmi, přičemž ochota přinést fyzické
i psychické oběti zvyšovala význam každého počinu. Na tomto principu se v podstatě
po staletí nic nezměnilo. Každá nová cesta
je tedy založena na fantazii, dovednostech
a realizaci. Tím přinášíš něco navíc a vytváříš tak hodnotu, která se dá již dále porovnávat. Jinými slovy, přijdeš pod kopec a koukáš
jako vrána, kudy by ses mohl na vršek dostat.
Druhou možností je, že jdeš do cesty, která už
třeba v minulosti byla přelezena, ale zlepšíš
její výstupový styl.
Pokud už na výstupu nic nevylepšíš, tak
jdeš „prošlapanou cestou“ a žádný kus navíc se v tom hledat nedá. Jedná se o osobní
úspěch, i když třeba sebekvalitnější, ale odražený od čísla dvě a dál. První liga z toho už
prostě nikdy nebude. Horolezectví dle mého
výrazně neposouvá správným směrem ani to,
pokud proběhneš „starou“ cestu třeba i pět-

krát rychleji. Jen jsi byl rychlejší než předchůdce. Uznání je na místě, ale nic víc.
Podle čeho ty hodnotově cenné výstupy
tedy vybírat?
Začnu také otázkou: „Proč Zlatý cepín dostane někdo, kdo vylezl na vrchol, který má
třeba dva nebo šest tisíc metrů?“ Protože
v něm je obsažena právě ta přidaná hodnota.
Světový vývoj horolezectví se nezastavil, on
pokračuje dál. Nesmíme si nechat ujet vlak
a oslavovat ve stoje průměrnost, která je uměle překrucována do rádoby cenného výkonu
a se kterou se setkáváme v poslední době ve
veřejných médiích.
Tím jedním dechem netvrdím, že výkony
těchto protagonistů snažících se o notorické
opakování již známého, „stojí za vyliž dírku“.
To vůbec ne, ale je na hony vzdáleno kvalitě
současných světových výstupů, a tak by k nim
mělo být i přistupováno. Lezení v horách má
v tomto výrazný prostor pro fabulaci, jelikož se
nedá vtěsnat do přesně definovatelných a lehce ověřitelných soutěžních disciplín. Na jednu

Můj děda, který procestoval kus světa, mi vyprávěl, že v Číně jsou pěkné ženské, ale
vysloveně oškliví chlapi. A v Koreji že je to prý naopak. A tak jsme si párkrát k snídani
vykloktali zeleným čajem, skočili k Číňanovi na kachnu a jasmínovou rýži a zjistili, že si
třítýdenní lezecký výlet do země draka dokážeme představit.

Made in China
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a neposílat ten jed dál. Hned na ambasá
dě jsem si slíbil, že bez ohledu na to, zda
tentokrát vízum dostanu, či nikoli, do
Číny už nikdy nepojedu, protože tohle
mi za to opravdu nestojí. Nakonec jsem
ho dostal. Jestli toto měla být první po
myslná vlaštovka a v Číně bude jaro, tak
se máme na co těšit.
V letadle do Kantonu:
Stevardka: „Dáte si ke kávě sodu?“
„Děkujeme, raději neperlivou vodu.“
Jednou nám to bohatě stačilo.

Číňanky? Ale jó.

Soda
Když chceš upéct dort, musíš jít nejprve
nakoupit, než se postavíš k troubě. Cesta
do Čínské lidové republiky také nezačí
ná na hranicích. Jak se pozná, že ženská
hodně dlouho neměla pořádný sex? Zajdi
si na čínskou ambasádu v Praze požádat
o vízum a uvidíš sám. Bez ohledu na to,
jestli dorazíš v obleku s kravatou a taš
kou z krokodýlí kůže za osmdesát litrů
či v umaštěných sandálech, tam dostaneš
pořádnou sodu. A teď nemám na mysli,
že by tady distribuovali vodu s bublin
kama. Jasně, vždy mě trochu dráždilo
a přitahovalo, když se žena tvářila nevlíd
ně a odmítavě, ale čeho je moc, toho je
příliš. Nemůžu si vzpomenout, kdy jsem
naposledy zažil podobný pocit bezmo
ci a nespravedlnosti. Ovšem stejně je to
zajímavé duševní cvičení, když se na člo
věka hrne tolik negativní energie a zla –
nenechat se tím vším pohltit ani ovlivnit

Pokud se budeme bavit o lezení, pak
Čína není jen Yangshuo. Máš tu třeba
Getu. Horskou vesničku na konci světa,
kde lišky dávají dobrou noc a nedávno
ji tam dávali i filmaři legendárního Petzl
Rock Tripu. Dále Liming – tradiční kratší
i vícedélkové cesty na písku, především
ve spárách. Pak jsem slyšel cosi o boulde
ringu v Tibetu. Ten by mě lákal taky, ale
tak před sedmdesáti lety, když byl ještě
Tibetem. S tím, jak se to později vyvinu
lo, moc nesympatizuju. Ale až se provalí,
že jsou díky řídkosti vzduchu na náhor
ní plošině všechna dynama o znaménko
lehčí, tak můžou vedle čínské ambasády
rovnou otevřít lékařskou pohotovost, jak
to tam bude ve frontě k okénku na víza
kolabovat.
Každopádně, třicet tisíc vápencových
věžiček a homolí v severozápadním cípu
autonomní oblasti Guangxi bylo dosta
tečným argumentem, proč sem, do Yang
shuo, vyrazit. A splnit si další lezecký sen.

Jedna vlaštovka? Jaro nedělá
V jižní části Číny nás nečekalo jaro. Bylo
tam léto. A docela prudké. Myšlenka pod

1 0 O TÁ Z E K P R O

Ben
Nevis
Obviously, when you
can’t see anything…
Vtipný odlez do 2. délky cesty „Darth Vader“

O skotském lezení se můžete dozvědět
různé informace, povětšinou budou mít
nádech dobrodružství Divokého západu,
kde skřípají hroty o holou skálu, zbraně
máte proklatě vysoko nad posledním jiš
těním a vůkol se víří sněžný prach. Rea
lita je o něco příznivější, i když…
Co nám říká Wikipedie o Ben Nevi
su: V době od ledna do července je mlha
přítomná 80 % času, v průměru je na vr
cholu každoročně 261 bouřek, spadne
zde asi 4.350 mm srážek, přičemž srážky
jsou v zimě ve srovnání s jarem a létem
dvojnásobné.
Jen se ještě zapomněli zmínit o prů
měrné rychlosti větru. A proto vás ani
nepřekvapí, že i v průvodci se píše, že
někdy není až tak obtížné vylézt cestu
jako přetrpět počasí.
Sehnat někoho ochotného vyrazit lézt
omrzlou skálu do míst se stabilně hnus
ným počasím není úplně snadné. Poptal
jsem se proto radši více známých, jeli

kož jsem uznal za vhodné letos prostě
odjet. A hurá, chytil se Banán. Shodou
okolností jsem se v lednu seznámil na
výstavě ISPO v Mnichově s jedním brit
ským lezcem, který nám dodal množ
ství důležitých informací, které usnad
nily plánování.
Po příchodu na chatu CIC pod sever
ní stěnou listujeme průvodcem, co že
bychom si mohli odpoledne ještě vylézt.
Místní borec, který se zrovna taky balí, se
nás ptá, na co se chystáme. Odpovídáme,
že ještě nevíme, teprve něco vybíráme,
ale že spíš něco krátkého na seznámení,
že jsme tu ještě nikdy nebyli. A on na to:
„No jo, bylo by dobrý, abyste aspoň věděli,
kam jdete,“ mrkne z okna a dodá: „Když
zjevně není vidět vůbec nic…“
Nakonec vybíráme sektor Indicator
wall, protože je relativně blízko a je tam
více cest různé obtížnosti. Pod stěnou
trochu váháme, do čeho se pustit. Cesta
„Indicator wall“, podle které je pojmeno

ván celý sektor a o které jsme uvažova
li, je níže, než se momentálně nachází
me, jelikož stojíme pod nástupem cesty
„Psychedelic wall“. Chvíli váháme, jestli
je to na seznámení s místním lezením
to pravé, ale přece nebudeme ztrácet
nabyté výškové metry, že? Nebylo nám
úplně jasné, co si představit pod skot
skou klasifikací VI 5. Nakonec jsme byli
s naším rozhodnutím celkem spokojeni,
zjistili jsme, že daná obtížnost je asi tak
klasifikace, u níž teprve začíná zábava,
takže převedeno na nám srozumitelněj
ší představu: mohlo by jít o lezení max.
WI5 s občasným runoutem. Jedinou va
dou na kráse je naše nešikovnost, proto
že nám během lezení padá šroub a mik
rofriend. Po sestupu se odhodlávám jít
je hledat pod nástup, čímž si tedy první
den přidávám dalších pár set výškových
metrů a opět si ujasňuju, že lejtkař ze
mě fakt nebude. Chození do kopce není
mé hobby. Nakonec alespoň padesáti
procentní úspěšnost, friend jsem našel,
šroub nikoliv.
Další den má být dost hnusně, takže
vybíráme cestu „Observatory buttress“,
která je velmi blízko chalupy. Počasí sku
tečně chlív, spindrifty se valej v slušně
nadupaným jízdním řádu. Na vršek ani
nedolézáme, vítr tam hučí ve sto majlích,
po poslední těžší délce vrtáme hodiny
a slaňujeme cestou. Tam nám dochází, že
až jednou Skoti zůstanou na chatě a ne
půjdou lízt, tak to znamená jediné – roz
hodně zůstat na chatě s nimi!
Poněvadž nás zajímala hlavně ta vyhlá
šená oplácaná skála, tak míříme další den

2. délka cesty „Psychedelic wall“
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Na začátek celého vyprávění by se hodila
dvě známá přísloví, která krásně vystihují
život Honzy Kareše.

Na Sardinii je Honza jako doma

„Přání je otcem myšlenky“
a „Štěstí přeje připraveným“.

S E T K Á N Í
Pan Vyvolený, anebo svalnatý
romantik bez talentu?
Že byl Honza výjimečný, jsme zjistili až později. Netušili jsme, že máme za
kamaráda nadčlověka, pana Vyvoleného, prostě NĚKOHO. Honza měl velké
štěstí na rodiče a jeho táta Míra (zemřel tragicky na žitavských skalách roku
2008) byl pro něj velkým vzorem. A čert ví, kudy by život Honzu táhl, kdyby
v mládí nekoktal, což jeho život velmi ovlivnilo. To, co se vám může v první chvíli
zdát jako negativní, může nakonec zapůsobit pozitivně a posunout vás v životě
dál. Může to být krok k úspěchu, krok k tomu, abyste v konečném důsledku byli
sebevědomí a pyšní na sebe a svou práci. Ti, kteří mají dobré podmínky hned
a jsou sebevědomí hezouni, mohou třeba velmi rychle ztratit motivaci.
36

Bývalého Liberečáka Honzu Kareše jen
málokdo z lezců neznal. Honza vynikal
hned od začátku, a to nejen svou nepře
hlédnutelnou muskulaturou, ale hlav
ně cestami, které lezl, úžasnými kroky,
jež vymýšlel a jež nikdo nechápal, ale
i svými pády, které kupodivu všechny ve
zdraví přežil.
Všichni, kdo tehdy trochu lezli a ne
měli čas jezdit po práci či škole na skály,
se scházeli u Karešů na zahradě. Důvo
dem byla jednak cukrárna U Karešů, ale
hlavně umělá lezecká stěna, první pěkná
outdoorová stěna v Liberci. Cesty se na
ní stavěly stále nové a zalezli si tu úplně
všichni. Jištění bylo dostatečné, i s nacva
kanými preskami, k dispozici byla lana,
mágo a sedáky. Mimo jiné se tu konalo
i několik lezeckých závodů.
Nevím, jak to tenkrát táta od Honzy
dokázal, ale začaly lézt všechny jeho děti,
tedy kromě Honzy i jeho sestry Romana
a Eliška. Nejúspěšnější z Karešovic rodiny
byla ve sportovním výkonnostním lezení
asi právě Eliška, která patřila ke špičce
lezců v rychlostním lezení.
Liberečtí lezci, to byla jedna velká ban
da, která se znala a navzájem uznávala.
Stěna „U Karešů“ byla využívána celé let
ní měsíce desítkami lezců denně už od
rána, až dokud nepadla tma. Honza tak
mohl trénovat každý den. Setkával se tu
s dalšími známými lezci, stavěli nové ces
ty, řešili nové projekty.
Honzu jsem poznala právě tady, na
stěně u Karešů, kam jsem téměř denně
po práci také chodila. Už tenkrát, v za
čátcích, bylo vidět, že Honza pro lezení
dělal daleko víc než my ostatní, jógou
počínaje přes pravidelné sledování tré
ninku a zdravou výživou konče. Svému
lezení organizovaně věnoval téměř vše
chen volný čas. Věděl, co chce, a šel si
tvrdě za tím.
V mládí udělal několik pěkných cest na
Drábkách, jako třeba „Svítání“ (Xc) nebo
„Píďa“ (Xb), jako jeden z mála přelezl ces
tu „Mandlování prádla“ (Xb), která byla
následně zrušena správcem oblasti, a na
svém kontě má na českém písku i řadu
pěkných devítek. Mezi jeho nejuznáva
nější vylezené cesty patří „Pan Chytrej“
(Xc). V zahraničí měl na tu dobu krás
né přelezy, jako třeba „Herkules“ (9/9+)
a „Reiseslalom“ (9+). Čím mě v živo
tě opravdu šokoval, byl jeho pád z asi

ROZHOVOR

Já nemám vůbec nic proti Číně jako takové, sám se léčím čínskou medicínou, ten jejich
tradiční přístup k léčení je neuvěřitelně silný.
Ale nelíbí se mi totalita.
Takže tím, že jsme nešli do Číny, jsem si
ztížil život, to je bez debat. Obraty nemáme
zdaleka takové jako firmy, které tam šijí, ale já
jsem spokojený. Kdybych to udělal, tak bych si
připadal blbě. A teď záleží na ostatních lidech,
co to ví, neví, nebo nechtějí vědět, jak k tomu
přistoupí. To máš jako s Montanou, musíš vycházet s lidmi, ale musí to mít nějaké mantinely. Z toho se nedá nijak vybruslit. To je na
zodpovědnosti každého z nás. Buď mu něco
vadí, nebo nevadí.

Moravský pískovec na Chřibech, pravděpodobně 1988

u, původně zábavy
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Přemýšlet o Zemi
Pavel Mlýnek – Mill

A nemůže se potom stát, že i pouhých deset
procent lidí, kterým to nevadí, ovlivňuje život všech ostatních?
Může, jasně. Ale pokud chceš, aby se něco
změnilo, musíš začít od sebe. Jde o to být si
sám sebou jist. A nejde jen o podnikání, jde
o život obecně. A potom se ti na to začne nabalovat, co děláš a co neděláš. Začneš dělat
trička někde v Bangladéši, kde tvrdě pracují
malé děti od rána do večera, a je ti to jedno,
máš dobrý pocit, že ty peníze, co ti to přinese, ti dají nějaký štěstí. Což je blbost. Ten pocit
je falešný a jednou skončí. Najednou jsi třeba nemocný. Ale to už řešíme moc filozofický
otázky. (smích)
No, a kdybychom to vzali trochu přízemněji,
jaký je příběh firmy Mill?
Já lezu asi od roku 1982, předtím jsem byl
hlavně turista a chodil po horách. Mezitím jsem
ještě lítal na větroni a jezdil na snowboardu

Před časem se k nám do redakce stavil jeden pán pro knížku. A když odcházel, jaksi mimoděk
mi řekl, jakým švem jsou šité kapsy na mých kalhotách. Slovo dalo slovo a po čase už jsem seděl
u něj doma v obývacím pokoji se zapnutým diktafonem. Po čase přišla ještě Pavlova žena Pavla
a společně jsme si pěkně popovídali. O tom, že štěstí je v nás, že každý je zodpovědný za své činy,
dokonce jsme sklouzli i k dělání časopisu.
Níže najdete hlavně Pavlovy názory na výrobu oblečení v souvislosti s firmou, kterou už třiadvacet let vede. Je až ironií osudu, že krátce po našem rozhovoru se provalilo, že největší světový
výrobce aut fixloval ohledně emisí v některých svých autech.
Můžeš zkusit popsat, proč nepodporuješ výrobu v Číně?
Záleží jen na tobě, co pokládáš za dobrý
a nedobrý. Vezmi si list trávy a brouka. Pro list
trávy je brouk velké zlo, pro brouka je tráva
dobro a brouk je zase dobro pro ptáka a tak
pořád dál. Co je a co není dobré, musí vyplynout z konkrétní situace. A k tomu co děláme

my: Proč jsme naši práci nastavili tak, jak ji děláme? Jít do Číny, nebo nejít do Číny? Já jsem
vyrůstal za totáče a je pro mě nepředstavitelný, že bych komančům posílal peníze. Ať si
to budeme nalhávat, jak si to budeme nalhávat, největší prachy v Číně jdou pořád synům
a dcerám zasloužilých straníků z politbyra.
Před pár lety o tom podrobně psali v Respektu.
Možná pamatujete. Kdysi měl Pavel v Montaně hlavní
článek – o snowboardingu.
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HLEDEJ PLECHOVKY A VŠECHNO HLAS!
„Když se vedoucí výpravy dozvěděl o našem
úspěšném výstupu, byl velmi rozčilený.“
I takové věci se děly za éry ruské školy alpinismu v Kyrgyzstánu, kde najdeš dvě významná pohoří: Ťan-šan a Pamír.

a objektivním nebezbečím ťan-šanských stěn.
Téměř každé odpoledne přišla bouřka a přes
hory denně létaly velkou rychlostí mraky. Žádné horolezce sice nepotkal, ale podle nákresů
hor, které si vzal s sebou, tu v historii zřejmě
řádil lidský poddruh s nízkým pudem sebezáchovy. S jedním z borců, kteří tu dříve hodně
lezli, se mu podařilo se seznámit. Přestože se
Sergej narodil v Centrální Asii, mluví obstojně anglicky.
Kolik lidí se dnes v Kyrgyzstánu věnuje extrémnímu horolezectví?
V Biškeku máme silný alpinistický klub. Myslím si, že v současné době je tu kolem stovky
horolezců, kteří se vydávají na obtížnější výstupy. Zlepšuje se i vybavení.

Padesátník Sergej Pyšněnko zvěčněný před Pikem Pobědy

Jak bys porovnal tehdejší materiál s tím současným?
Moje první velká expedice byla na Pik Lenina v roce 1991. Namísto plastových bot
jsem tehdy měl podivné šité boty, které měly

Pětičlenný tým nachází kontrolní plechovku na Pik Boks v horách Ala-Arča nedaleko Biškeku. Dvoudenní výstup obtížnosti 5B.

Šedovlasý Sergej Pyšněnko je ostřílený alpinista staré školy. Za posledních třicet let se
podíval na vrcholy Pik Lenina 7.134 m, Chan
Tengri 7.010 m, zlezl také Pik Džigit 5.170 m,
kam šli s kamarády západním hřebenem za
4A ruské stupnice. Také byl na nepříliš známé
hoře Oguz-Bashi 5.168 m nebo Pik Boks se
stěnou za 5B ruských.
Autor článku se během července mezi zmíněnými kopci toulal na dvoutýdenním treku
a společně s přítelkyní žasl nad nepřístupností
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podrážku z pneumatik od auta. Mačky jsme
si přivazovali k nohám špagáty, což nám zaškrcovalo krevní oběh. Kalhoty jsem si ušil
sám, snažil jsem se, aby vydržely nízké teploty.
Měl jsem jednoduchou péřovku z husího peří,
kterou jsem si koupil v Sovětském sportovním
klubu. Obecně řečeno, vybavení bylo mizerné, nepohodlné a vážilo sakramentsky hodně. S tím dnešním se nedá vůbec srovnávat.
Jaký byl tvůj nejnebezpečnější zážitek v horách?

Nejhorší věc se mi stala během expedice
na ťan-šanský Pik Prjevalskij (4.273 m). V roce
1998 jsme na něj vyrazili z východní strany. Výstup proběhl v pořádku, ale během sestupu jsme
se na lyžích dostali do horšího sněhu. Než jsem
stačil cokoliv vymyslet, přejela přese mě lavina.
Jak jsi dopadl?
Během pár sekund jsem se ocitl dole na ledovci. Všude kolem mě byla tma. Hlavu jsem
měl 40 centimetrů pod sněhem a pravou nohu
metr a půl pod sněhem. Sám bych se z toho nedostal. Kamarádi mě vykopali a já jsem vyvázl
bez škrábnutí. Byly to pro mě druhé narozeniny.
Na jaký zážitek z hor vzpomínáš nejraději?
To vím naprosto přesně. Bylo to 23. července
1989, kdy jsme se společně s mým kamarádem
rozhodli pro jednu spontánní věc. Místo čekání na další účastníky, kteří se s námi měli spojit
pro výstup na Pik Slonenok (obtížnost 5A, pozn.
aut.), jsme se rozhodli ve dvou a bez ohlášení
vylézt na Pik Blukhera, cestou za 4A ze severovýchodu. Náš výstup byl extrémně rychlý a bezpečný. Byli jsme pouze dva a šli jsme alpským stylem.
Když jsme sestupovali, objevili jsme na
jednom místě dvě stará lana a jednu karabinu. Lidé, kteří tu byli před námi, zřejmě natolik
spěchali dolů, že je nestihli stáhnout a sbalit.
Tím lépe pro nás. (směje se) Z toho výstupu
jsme tak získali také cennou trofej.
Výstup na Blukheru nám zabral jen půl dne,
celou dobu mírně sněžilo a bylo absolutní bezvětří. Působilo to na mě, jako kdybychom byli
mimo časoprostor – na nějakém mystickém
místě. Samozřejmě jsme později byli potrestáni naším vedením, jelikož jsme výstup neměli oficiálně naplánovaný. Ale stálo to za to.
Za co vás potrestali?
Za sovětské doby byl alpinismus přísnou disciplínou. Pokud horolezec provedl výstup, který
mu nikdo oficiálně neschválil, mohl dostat trest
od horolezecké federace nebo od vedoucího výpravy. To byl přesně náš případ, vylezli jsme na
Blukheru, aniž bychom to předem konzultovali
s hlavním vedoucím. Když se o našem úspěšném
výstupu dozvěděl, byl velmi rozčilený a vyhrožoval nám peněžní pokutou, až se vrátíme do
základního tábora. Během cesty dolů jsme ho
trochu zpracovali, vysvětlovali jsme mu situaci
a naštěstí trochu polevil. V táboře jsme to probírali s celou nastoupenou skupinou. Nakonec se
rozhodli nás tentokrát nepotrestat, ale vyslechli
jsme si ještě jednou důraznou řeč, že příště už
se to nebude opakovat.
Na tvé fotografii z Piku Boks jsem si všiml
nějaké plechovky ve stěně. O co jde?
Visí tam kontrolní bod. Prvovýstupce Michail Michailov tam umístil plechovku, kde nechal papír, tužku a krátký vzkaz. Smysl zanechávání vzkazů ve stěně je jednoduchý, předchozí lezci tím potvrzují dalším lezcům, že ve
stěně skutečně byli. V téhle cestě na Pik Boks
musíš najít celkem tři plechovky.

