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Tato výstava a publikace přibližují poválečný vývoj československého  
expedičního horolezectví na životním příběhu Jana Červinky. Červinka se  
narodil se v roce 1930 v Opavě a patří k prvním členům národních  
horolezeckých týmů a účastníkům prvních národních horolezeckých  
expedic.

Červinkův vstup mezi horolezeckou elitu spadá do časů, kdy horolezci  
z různých zemí začali dobývat dosud nezdolané vrcholy po celém světě.  
Zúčastnil se slavných výprav na Kavkaz na konci 50. let, do Hindúkuše  
v 60. letech a do Himálaje v letech sedmdesátých, které byly důležitou  
součástí toho, co dnes můžeme nazvat zlatým věkem expedičního dobývání  
hor národními týmy. Jeho horolezecká kariéra trvala tři čtvrtě století –  
od začátků na skalách v moravském Rabštejně na konci 40. let, přes zdolání 
nejvyšší hory Severní Ameriky Denali na Aljašce ve věku 62 let v roce 1994  
až po poslední výstup na Mont Blanc, který uskutečnil ve věku 76 let  
v roce 2006.

Fotografie a materiály z archivu Jana Červinky nabízejí jedinečný pohled  
na pozapomenutou historii horolezeckých expedic. Tyto cesty do vzdálených 
exotických zemí byly tehdy skutečným i snovým únikem ze života  
v totalitní společnosti. Avšak vzhledem k  materiálním a technickým  
omezením, jaká si už dnes dokážeme jen stěží představit, znamenalo  
pro horolezce takové dobrodružství také strastiplnou dopravu, nedostatek  
peněz i jídla, namáhavé pěší putování a dlouhotrvající odloučení od rodin,  
které mezitím žily svým životem. 

This exhibit and publication consider the history of the post-war development  
of Czechoslovak Expedition Mountaineering through the life of Jan Cervinka. 
Born in Opava in 1930, Cervinka was an early member of the national 
moutaineering team and a participant of the first national mountaineering 
expeditions. 

Cervinka’s entrance into the world of elite mountaineering coincided with the 
international conquest of previously unvisited virgin peaks around the globe. 
Cervinka took part in the Czechoslovak expeditions to the Caucasus in the  
late 1950’s, to Hindu Kush in the 1960’s and then to the Himalaya in  
the 1970’s, which became iconic Czechoslovakian contributions to what is  
now seen as the Golden Age of mountain exploration by national expedition 
teams.  Cervinka’s career spans three-quarters of a century – from his start  
at the training rocks in Rabsteijn in Moravia in the late 1940’s through  
his conquering of Denali in Alaska at the age of 62 in 1994, and his last 
summiting of Mont Blanc at the age of 76 in 2006. 

Photos and materials from Jan Cervinka’s archives offer a unique view into  
the now forgotten history of expedition mountaineering.  The sojourns into  
the faraway dreamlands were real and illusionary escapes from the life in  
a totalitarian society. Because of material and technological constraints,  
hard to imagine from today’s perspective, however, for the climbers these 
adventures carried with them the hardships of travel, financial and food 
shortages, arduous treks and long-term isolation from home where life  
went on without them. 

Okamžiky z historie československého 
expedičního horolezectví

Images from the History of Czechoslovak 
Expedition Mountaineering 
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Rabštejn, 1947
Rabstejn, 1947

Hindúkuš, 1965  
Hindu Kush, 1965 
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Vysoké Tatry

1955   přechod hlavního hřebene Vysokých Tater v zimě, směr 
          Kopské sedlo – Kriváň, reprezentační družstvo
1956   Svišťový štít, střed S stěny, prvovýstup klas. V-VI, 
          spolulezec: František Pašta
1964   Vysoká, pravou částí S stěny, prvovýstup klas. V-VI, 
          spolulezci: A. Lowak, Miloš Turek a Jiří Valter

Alpy

1955   Mont Blanc (4.807 m), Peutereyský hřeben
1982   Triglav, Německá cesta
1990   Grossglockner (3.792 m) 
1991   Monte Rosa (4.634 m)
1993   Matterhorn (4.477 m), Zmuttgrat 
2006  Mont Blanc (4.807 m)

Kavkaz

1958  Elbrus (5.642 m)
1959  Ušba, S vrchol (4.696 m), prvovýstup pilířem vpravo od kříže v SZ stěně 
          do sedla mezi oba vrcholy, spolulezec: Vlastimil Šmída
1961   Štít Germogenova (3.993 m), JV hřeben, spolulezci: Vlastimil Šmída, 
          Miroslav Jaškovský a Jiří Valtr
          Ullu-Kara (4.302 m), S stěna, prvovýstup, 
          spolulezci: Vlastimil Šmída a Miroslav Jaškovský 
          Džan-Tugan (3.991 m), S stěna, prvovýstup, 
          spolulezci: Vlastimil Šmída, Miroslav Jaškovský a Jiří Valtr
         

High Tatras

1955   Climbed the main ridge of High Tatras in winter, from Kopské Sedlo 
          to Kriváň, national team
1956   Svišťový Peak, center North wall,  first ascent, V-VI  grade. 
           Co-climber: František Pašta
1964   Vysoká, right part of the North wall, first ascent, V-VI grade. 
          Co-climbers: A. Lowak, Miloš Turek and Jiří Valter

Alps

1955   Mont Blanc (4,807 m), Peuterey Ridge
1982   Triglav, German route
1990   Grossglockner (3,792 m) 
1991   Monte Rosa (4,634 m)
1993   Matterhorn (4,477 m), Zmuttgrat 
2006   Mont Blanc (4,807 m)

Caucasus Mountains

1958   Elbrus (5,642 m)
1959   Ušba, North Peak (4,696 m), first ascent by the route along the pillar to        
       the right of the cross in the northwest wall to the saddle between the  
           two peaks. Co-climber: Vlastimil Šmída
1961   Mt.  Germogenova (3,993 m), Southeast Ridge. 
          Co-climbers: Vlastimil Šmída, Miroslav Jaškovský and Jiří Valtr 
          Ullu-Kara (4,302 m), North wall, first ascent. 
          Co-climbers:  Vlastimil Šmída and Miroslav Jaškovský 
          Jantugan (3,991 m), North wall, first ascent. 
          Co-climbers: Vlastimil Šmída and Miroslav Jaškovský and Jiří Valtr

Přehled nejvýznamnějších výstupů Overview of the Most Important Ascents 
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1961   Donguz-Orun (4.468 m), SV stěna, varianta v horní části cesty, 
          spolulezci: Vlastimil Šmída, Miroslav Jaškovský a Jiří Valtr
1962   Mižirgi – V vrchol (4.927 m), S pilíř, spolulezci: Miroslav Jaškovský, 
          Miloš Turek, Ivan Gálfy a Ivan Urbanovič
          Džangitau (5.051 m), SV pilíř, spolulezci: Miroslav Jaškovský, Miloš Turek, 
          František Pašta, Ivan Gálfy a Ivan Urbanovič
1983   Ušba, J. vrchol (4.710 m), Schusterova cesta, 
          spolulezci: Ruth Červinková, Milan Pekař
1985   Tetnuld (5.000 m), úspěšná výprava Horolezeckého oddílu Vrchlabí 

Ťan-Šan

1990   Chan Tengri (6.995 m), složení     výpravy:   Miroslav  Šmíd,   Ivo Wondráček, 
          Milan Novotný, (Jan Červinka – 6.450 m)

Hindúkuš

1965   I. československá expedice Afghánistán, pohoří Hindúkuše 
          8 prvovýstupů, např. Koh-e-Ariana, Koh-e-Barfy, Koh-e-IAMES, 
          Koh-e-Quala Panja a Koh-e-Werich
          Pod vedením Vladimíra Šedivého vystoupili českoslovenští horolezci na 
          17 do té doby neslezených vrcholů Hindúkuše, z nichž 7 přesahovalo 
          6.000 m. Členové, expedice: Vladimír Šedivý – vedoucí, Rudolf Antoníček, 
          Jan Červinka, Ivan Gálfy, Miroslav Jaškovský, Radovan Kuchař, Miloš 
          Matras, Jozef Psotka, Ivan Urbanovič, Jaromír Wolf – lékař, Vilém Heckel 
          – fotograf, Bedřich Roger – filmař, Milan Daniel – vědecký pracovník
1967   II. československá expedice Pákistán, pohoří Hindúkuše 

Dir Zom (6.875 m), prvovýstup, Aghar Zom (6.230 m), prvovýstup
    Tirič Mír, hlavní vrchol (7.706 m), čs. výškový rekord, 
          spolulezci: Vlastimil Šmída, Ivan Gálfy, Ivan Urbanovič, Miroslav Jaškovský
          Tirič Mír, západní vrchol (7.487 m), prvovýstup, 
          spolulezci: Vlastimil Šmída, Ivan Gálfy, Ivan Urbanovič

1961 Donguzorun (4,468 m), Northeast wall, alternative route at top.  
          Co-climbers: Vlastimil Šmída, Miroslav Jaškovský and Jiří Valtr
1962   Mizhirgi – Eastern peak (4,927 m), Northern pillar.  Co-climbers:
          Miroslav Jaškovský, Miloš Turek, Ivan Gálfy and Ivan Urbanovič         
          Janga-Tau (5,051 m), Northeast pillar. Co-climbers: Miroslav Jaškovský, 
          Miloš Turek, František Pašta, Ivan Gálfy and Ivan Urbanovič 
1983   Ushba, South Peak (4,710 m), Schuster’s route. 
          Co-climbers: Ruth Červinková, Milan Pekař
1985   Tetnuld (5,000 m), Successful expedition of the Vrchlabi Club 

Tien Shan 

1990   Khan Tengri  (6,995 m), Expedition members: Miroslav Šmíd, 
          Ivo Wondráček, Milan Novotný, (Jan Červinka – 6,450 m)

Hindu Kush

1965   First Czechoslovak Expedition Hindu Kush Mountains, Afghanistan
          8 first ascents, eg. Koh-e-Ariana, Koh-e-Barfy, Koh-e-IAMES, Koh-e-Quala 
          Panja and Koh-e-Werich 
         Czechoslovak climbers reached 17 previously unclimbed peaks, 
          7 exceeding 6,000 m. Expedition members: Vladimír Šedivý – leader, 
          Rudolf  Antoníček, Jan Červinka, Ivan Gálfy, Miroslav Jaškovský,  
          Radovan Kuchař,  Miloš Matras, Jozef Psotka, Ivan Urbanovič, Jaromír 
          Wolf  – doctor, Vilém Heckel – photographer, Bedřich Roger 
          – Filmmaker,   Milan Daniel  – scientific researcher
1967   Second Czechoslovak Expedition Hindu Kush Mountains,  Pakistan
          Dir Zom (6,875 m), first ascent, Aghar Zom (6,230 m), first ascent
          Tirich Mir, main peak (7,706 m), Czechoslovak altitude record. 
          Co-climbers: Vlastimil Šmída, Ivan  Gálfy, Ivan Urbanovič, Miroslav 
          Jaškovský, Tirich Mir, western peak (7,487 m), first ascent. 
          Co-climbers: Vlastimil Šmída, Ivan Gálfy, Ivan Urbanovič 
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Výprava působila v oblasti pákistánského Tirič Míru. Podařilo se uskutečnit  
2. výstup na hlavní vrchol Tirič Míru a prvovýstup na panenský vrch Tirič  
West 1. Složení výpravy: Vladimír Šedivý – vedoucí, Jan Červinka, Ivan Gálfy, 
Miroslav Jaškovský, Ivan Urbanovič, Pavel Rödl, Milan Daniel, Vlastimil Šmída, 
Oldřich Mikšík, Vilém Heckel, Zdeněk Vlč, Bedřich Roger a Jiří Mašek.

Karákóram

1970   Olomoucká expedice Pákistán – pohoří Karákóram
          Harámoš II (Mani II, 6.750 m), Účastníci expedice: Jan Červinka, 
          Michal Orolín, Josef Kývala, Dina Štěrbová, Otakar Štěrba,
          Tomáš Pračke, Miroslav Štětina, Vladimír Vacata

Himálaj

1973   Československá horolezecká expedice Makalu (8.482 m)
     Pokus o prvovýstup JZ pilířem J vrcholu Makalu, dosažena výška cca  
          7.950 m. Složení výpravy: Ivan Gálfy – vedoucí, Jaromír Wolf, 
          Zdeněk Brabec, Jan Červinka, Ivan Fiala, Miloslav Filip, Miloslav Neumann, 
           Jan Kounický, Milan Kriššák, Michal Orolín, Leopold Páleníček, Jozef Psotka,  
          Karel Procházka, Petr Sirotek, Česlav Wojcík, Ĺudovít Zahoranský,
          Milan Šimunič, Milan Daniel – zoolog, Jan Kalvoda – geolog
1976   Československá horolezecká expedice Makalu (8.482)
          Úspěšná expedice, proveden prvovýstup JZ pilířem J vrcholu, dosažen J 
          vrchol Makalu (8.010 m) Hlavní vrchol dosažen Milanem Kriššákem, 
          Karlem Schubertem a Jorge Camprubim (Španělsko).
          Složení výpravy: Ivan Gálfy – vedoucí, Jaromír Wolf, Leoš Chládek, 
          Zdeněk Brabec, Jan Červinka, Ivan Fiala, Milan Kriššák, Miloslav Neumann, 
          Igor Novák, Michal Orolín, Leopold Páleníček, Miroslav Pelc, 
          Vladimír Petrík, Jozef Psotka, Karel Schubert, Sylva Talla, František 
          Dostál, Vladimír Ondruš

Expedition to Tirich Mir. Achieved 2 ascents to the main peak of Tirich Mir  
and first ascent to the virgin peak of  Tirich West 1. Expedition members: 
Vladimír Šedivý – head, Jan Červinka, Ivan Gálfy, Miroslav Jaškovský, Ivan  
Urbanovič, Pavel Rödl, Milan Daniel, Vlastimil Šmída, Oldřich Mikšík, Vilém 
Heckel, Zdeněk Vlč, Bedřich Roger and Jiří Mašek.

Karakorum

1970   Olomouc Expedition to Pákistán – Karakorum Mountains
          Haramosh II (Mani II, 6,750 m), Expedition members: Jan Červinka, 
          Michal Orolín, Josef Kývala, Dina Štěrbová, Otakar Štěrba, Tomáš 
          Pračke,  Miroslav Štětina, Vladimír Vacata

Himalayas

1973   Czechoslovak Climbing Expedition to Makalu (8,482 m)
          Expedition members attempted first ascent of Makalu along the 
          southwest pillar of the southern peak, reached 7,950 m.     
          Expedition members: Ivan Gálfy – head, Jaromír Wolf, Zdeněk 
          Brabec, Jan Červinka, Ivan Fiala, Miloslav Filip, Miloslav Neumann, 
          Jan Kounický, Milan Kriššák, Michal Orolín, Leopold Páleníček, Jozef 
           Psotka, Karel Procházka, Petr Sirotek, Česlav Wojcík, Ĺudovít Zahoranský, 
          Milan Šimunič, Milan Daniel – zoologist, Jan Kalvoda – geologist.
1976   Czechoslovak Climbing Expedition to Makalu (8,482 m)
          Member of successful expedition, first ascent along the southwest pillar 
          of the south peak to the South Summit of Makalu (8,010 m)
          The main peak was reached by Milan Kriššák, Karel Schubert and Jorge 
          Camprubi (Spain). Expedition members: Ivan Gálfy – head, Jaromír     
          Wolf, Leoš Chládek, Zdeněk Brabec, Jan Červinka, Ivan Fiala, Milan 
          Kriššák, Miloslav Neumann, Igor Novák, Michal Orolín, Leopold 
          Páleníček, Miroslav Pelc, Vladimír Petrík, Jozef Psotka, Karel Schubert, 
          Sylva Talla, František Dostál, Vladimír Ondruš.
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1979   Krkonoše Scientific and Climbing Expedition to Nepal
          Northern Manaslu (7,157 m), first ascent along the North Ridge. 
          Co-climber: Otakar Srovnal, and summit reached also by Vladimír 
          Krupička and Miroslav Novotný. 
          Expedition members: Vladimír Krupička – head,  Blahoslav Braun, 
          Jan Červinka, Tomáš Filka, Jan Kynčl, Miroslav Novotný, Otakar Srovnal,  
          Stanislav Šafář, Milan Rusý and Jan Štursa 

1987   Film Expedition to Nepal - Sagarmatha - Everest
          Mt. Everest (8,848 m), individual ascent under the South Saddle  7,750 m

North America – Alaska

1994   Mt. McKinley - Denali (6,194 m), route via the Muldrow Glacier. 
          Co-climbers: Milan Novotný and Ivo Wondráček

South America – Andes

1996/97 Aconcagua  (6,959 m), Argentina – Chile 
           Attempt to ascend  Fitz Roy (3,440 m), Co-climbers: Vlastimil Šmída, 
          Milan Novotný, Ivan Václavek
2000   Incahuasi (6,601 m), Argentina (Argentine-Czech expedition). 
           Co-climber:  Vlastimil Šmída
          Ojos del Salado (6,885 m), Argentina, Co-climber: Vlastimil Šmída
2002   Chimborazo (6,310 m), Ecuador, Co-climber: Vlastimil Šmída
           Cotopaxi (5,897 m), Ecuador, Co-climber:  Vlastimil Šmída
          Nevado Pisco (5,752 m), Peru, Co-climber:  Vlastimil Šmída

1979   Krkonošská horolezecko-vědecká výprava Nepál
           Severní Manáslu (7.157 m), prvovýstup S hřebenem, 
           spolulezec: Otakar Srovnal, vrchol dosažen rovněž Vladimírem Krupičkou 
           a Miroslavem Novotným. Složení výpravy: Vladimír Krupička – vedoucí, 
          Blahoslav Braun, Jan Červinka, Tomáš Filka, Jan Kynčl, Miroslav Novotný, 
          Otakar Srovnal, Stanislav Šafář, Milan Rusý a Jan Štursa 

1987   Filmová expedice Nepál - Sagarmatha - Everest
          Mt. Everest (8.848 m), člen filmové expedice, samostatný výstup pod J 
          sedlo ve výšce 7.750 m

Severní Amerika – Aljaška

1994   Mt. McKinley - Denali (6.194 m), cesta přes Muldrow Glacier, 
           spolulezci: Milan Novotný a Ivo Wondráček

Jižní Amerika – Andy

1996/97  Aconcagua  (6.959 m), Argentina – Chile 
          Pokus o výstup na Fitz Roy (3.440 m), spolulezci:  Vlastimil Šmída, 
          Milan Novotný, Ivan Václavek 
2000   Incahuasi (6.601 m), Argentina (argentinsko-česká expedice), 
          spolulezec: Vlastimil Šmída
          Ojos del Salado (6.885 m), Argentina, spolulezec: Vlastimil Šmída
2002  Chimborazo (6.310 m), Ekvádor, spolulezec: Vlastimil Šmída
          Cotopaxi (5.897 m), Ekvádor, spolulezec: Vlastimil Šmída
          Nevado Pisco (5.752 m), Peru, spolulezec: Vlastimil Šmída
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První národní výpravě v 60. letech předcházely dlouhé a složité přípravy.  
Po přijetí do národního týmu musel každý ihned zahájit fyzickou  
přípravu na expedici. První tréninky probíhaly na domácí půdě ve Vysokých 
Tatrách, potom horolezci absolvovali přípravné výstupy v Alpách. Když  
Sovětský svaz zpřístupnil v 50. letech Kavkazské pohoří, otevřela se 
československým horolezcům první příležitost překročit hranici 5 000 metrů  
a začít objevovat nové cesty v náročných vysokohorských oblastech,  
které mezinárodní výpravy do té doby neměly možnost prozkoumat. 

I přes omezené možnosti cestování navazovali českoslovenští horolezci  
kontakty se špičkovými horolezci v zahraničí. V Alpách trénovali s Raymondem  
Lambertem, který se v roce 1952 jako první člověk na světě dostal do výšky  
237 metrů pod vrchol Mont Everestu. V roce 1958 se na Kavkaze setkali se  
sirem Johnem Huntem, vedoucím úspěšné britské expedice na Everest,  
která jen o pět let dříve přivedla Novozélanďana Edmunda Hillaryho se  
šerpou Tenzingem Norgayem na nejvyšší vrchol světa. 

Politika horolezce pronásledovala i v odlehlých horských oblastech. Ve své  
knize o britské kavkazské expedici nazvané „Rudé sněhy“ Hunt vzpomíná na 
setkání s československými kolegy v táboře Bezingi: „Odpoledne… jsme nějaký  
čas hovořili s československými horolezci, kteří si stěžovali na nedostatek  
svobody. Musejí se pohybovat ve velkých skupinách a vždy s ruským  
doprovodem. Nikdy jim nedovolili, aby si sami vybrali, který výstup by  
chtěli podniknout.“
 

The first national expeditions in the 1960’s were preceded by a complicated  
and extended process of preparation. Once accepted on the national  
team, expedition members began preparing physically for their mission,  
first training on domestic walls in the High Tatras, then taking on signature 
climbs in the Alps. The Soviet Union’s opening of the Caucasus in the 1950’s 
allowed Czechoslovak climbers a chance for the first time to break  
5,000 meters, and claim new demanding routes in what had remained until  
then a little explored virgin territory for international climbers. 

And outside the confines of Czechoslovakia they were making contact with 
international mountaineering elite. In the Alps, members trained with  
Raymond Lambert, who in 1952 had made it within 237 meters of summiting 
Everest. In 1958 in the Caucasus, the climbers crossed paths with Sir John  
Hunt, the leader of the successful British Everest Expedition, who, just five  
years earlier had placed New Zealander Edmund Hillary and Sherpa Tenzing 
Norgay on top of the world’s largest peak. 

Even in remote mountain areas, politics followed the climbers. In his book  
on the British Caucasus Expedition, The Red Snows, Hunt describes one  
meeting with these Czechoslovak climbers in the Bezingi camp: “In the 
afternoon…we spent some time talking to the Czechoslovakian  
mountaineers, who were bitter at their lack of freedom. They had to move  
in large groups, always with Russian instructors. They were never allowed to 
decide for themselves what climb they wished to do.” 

Trénink Training
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Vysoké Tatry, 1958  
(S. Snášel, J. Červinka, V. Heckel)

High Tatras, 1958 
(S. Snasel, J. Cervinka, V. Heckel)

Československé reprezentační horolezecké družstvo 
ve Vysokých Tatrách v roce 1955  

Czechoslovak national climbing team training 
in the High Tatras, 1955
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Všichni členové výpravy se připravovali nejen po stránce fyzické kondice,  
ale museli se podílet i na praktických záležitostech, nezbytných pro úspěch  
celé výpravy. Museli zařizovat víza a povolení ke vstupu na daná území a také  
řešit problémy s úřady v komunistickém Československu. Vláda horolezce 
podporovala, protože v jejich činnosti viděla možnost propagace země  
v mezinárodním měřítku. Díky tomu měli otevřené dveře do státem  
vlastněných podniků, které se stávaly jejich sponzory a poskytovaly jim finanční  
i hmotné prostředky nezbytné pro úspěch expedice. 

Rozdělení odpovědnosti připomínalo logistické přípravy před vojenským  
útokem s přesným rozdělením jednotlivých rolí a úkolů, které přiděloval  
vedoucí expedice. 

Beyond dealing with physical preparation, all members of the expeditions 
played a part in tackling the practical realities of making expeditions  
happen, everything from securing permits and visas, to accessing remote  
territories, to negotiating political obstacles in Communist Czechoslovakia. 
Government backing for climbers, which was seen as a way to promote  
the country on the international arena, served as the key to open doors  
to state-owned companies who became sponsors providing funds and  
materials vital to an expedition’s chance for success. 

The division of responsibilities resembled the logistical preparations ahead  
of a military assault with a clear division of tasks and roles assigned  
by the expedition leader.

Ekonomická situace a přípravy na cestu Economic Realities and Preparing to Go

Jan Červinka (vlevo) a Vlastimil Šmída během testů v tlakové komoře 
před expedicí na Tirič Mír v roce 1967
Jan Cervinka (left) and Vlastimil Smida in a pressure chamber for tests  
prior to the 1967 expedition to Tirich Mir
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Propagační materiál s technickými informacemi  
o standardním vařiči moravského výrobce

Promotional material with technical information  
of the standard stove produced by the Moravian  

manufacturer

Výkres znázorňující přizpůsobení vařiče  
pro potřeby expedice

A drawing specifying how the stove should  
be adapted for the expedition
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První mezinárodní expedice se do Hindúkuše, Karákóramu a Himálaje  
dopravovaly nákladními auty. Trasa dlouhá okolo 12 000 km vedla přes  
Sovětský svaz, Turecko, Irák, Írán, Afghánistán, Pákistán, Indii a Nepál.  
Pod osmitisícovku Manáslu se výprava dopravovala jen 13 dní, ale například 
návrat z výpravy na Everest se protáhl na více než 70 dnů. V Íránu totiž  
propukly politické nepokoje a tak museli Červinka a další řidič čekat  
v Islámábádu 40 dní na tranzitní víza. Nakonec Červinka odletěl domů  
letadlem a jeho kolega musel náklaďák naložit na loď mířící do Polska. 

Českoslovenští horolezci viděli, že západní horolezci se často dopravují  
letadly, protože musí šetřit čas a vrátit se brzy do práce. Pro Čechoslováky,  
kteří pro nedostatek financí volili cestu po zemi, čas nehrál roli. Když už  
členové expedice získali povolení pro delší cestu do zahraničí, jejich 
zaměstnavatelé, státem vlastněné podniky, na ně většinou nevyvíjely žádný  
tlak, aby se brzy vrátili do zaměstnání. 

Cestou musely náklaďáky zdolávat náročný terén v odlehlých končinách  
i v přeplněných městech. Sloni, místní autobusy a jiné exotické dopravní 
prostředky na silnicích v Indii byly obzvlášť nebezpečné. Náročné byly také 
průjezdy menšími městy, kde se na přeplněných ulicích odehrávaly  
nejrůznější oslavy, svatby nebo pohřby. Během expedice na Manáslu v roce  
1979 uvízlo expediční auto v hluboké řece. V roce 1976 kvůli zpoždění při  
odjezdu z Himálají zastihlo horolezce na cestě monzunové období. Naštěstí  
byla jejich Tatra schopna projet hlubokou vodou, takže tým dokázal  
rozvodněné řeky překonat a mohl pomáhat i jiným vozidlům, která se  
dostala do potíží. 

Pro některé výpravy zajišťovala dopravu československá armáda a její  
dopravní prostředky byly proto upraveny pro účely expedice. Byla to například 

Early international expeditions to Hindu Kush, Karakoram or the Himalaya  
were made by truck. The routes, which averaged about 12,000 kilometers  
each way, led mountaineers through the Soviet Union, Turkey, Iraq, Iran, 
Afghanistan, Pakistan, India and Nepal. The fastest trip to Manaslu took  
13 days, while the trip back from Everest in 1987 took over 70 days.  
Due to political unrest in Iran, Cervinka and a fellow driver waited in vain  
in Islamabad for 40 days to receive a transit visa. At the end, Cervinka  
ended up flying home, while his partner loaded the truck onto a ship  
headed to Poland. 

Due to time constraints and pressures to return to their jobs, climbers  
from other Western countries often traveled by air. For the Czechoslovaks  
who largely traveled by land due to constant financial constraints, time was  
not an issue. Once members had secured permission for extended leave  
from their employers, who were state-owned enterprises, they were free  
of job-related pressures to return home quickly. 

On the way, trucks had to negotiate challenging terrains in both remote  
regions and in crowded cities. Elephants, local buses and alternative forms  
of transport on the roads in India created particular hazards. Small towns  
were especially difficult because of crowded streets and various events  
taking place such as weddings and funerals. During the 1979 expedition to 
Manaslu the truck stalled in a deep river in India. In 1976, due to a late  
start from the Himalaya the climbers were caught in the Monsoon season. 
Luckily their Tatra could make deep-water crossings so the team was able  
to pass through overflowing rivers and even help other cars in distress. 

On some expeditions, trucks were secured from the Czechoslovak military  
and adapted for the expedition’s purposes, such as the Tatra that carried 

Cesta tam  Getting There  



15

Tatra, která v roce 1967 vezla horolezce, výbavu a zásoby při cestě na Tirič Mír, 
nejvyšší horu Hindúkuše. Na voze byla speciální síť, která po celou dobu  
expedice zachycovala vzorky pro následný vědecký výzkum.

Kromě problémů s provozem na cestách, hraničními přechody a náročným 
terénem, výpravy také často pronásledovaly technické problémy. Legendární  
byl v tomto ohledu nákladní vůz Praga V3S, kterým jela výprava na Harámoš.  
Už kousek za Olomoucí, těsně před tím, než měla expedice opustit  
Československo, bylo třeba vyměnit písty. Problémy přetrvávaly po celou  
dobu náročné cesty tam i zpět z Karákóramu, a členové výpravy museli písty 
vyměňovat ještě dvakrát. 

mountaineers, equipment and supplies to Tirich Mir in 1967. This vehicle was 
fitted with a special net for capturing specimens along route to further  
scientific research carried out during the expedition. 

In addition to problems with traffic, border crossings and difficult terrains, 
technical troubles often hounded expeditions. A legendary troublemaker in  
the annals of expedition vehicles was the V3S used for the Haramosh  
expedition. The truck had to have its piston replaced shortly after it left 
Olomouc, before leaving Czechoslovak territory. Problems persisted  
throughout the arduous route to and from the Karakorum, and the expedition 
members had to replace the piston two more times. 

Hindúkuš-Afghánistán, Přeprava expedice autem z Kábulu do hor, 1965
Hindu Kush-Afghanistan, Travel by car from Kabul  to the mountains,1965

Karákóram-Pákistán-Harámoš, Návrat domů afghánskou pouští, 1970
Karakorum-Pakistan-Haramosh, Return home through the Afghan desert, 1970
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Zmizelé krajiny 
a umělecké vnímání expedice 

Lost Landscapes and the Aesthetics
of the Expedition Experience

Jan Červinka se do první národní expedice dostal nikoliv jako horolezec,  
ale jako asistent kameramana. Spolupracoval s Bedřichem Rogerem na  
dokumentárním filmu „Kam pták nedoletí“, který v roce 1966 získal Zlatý 
rhododendron, první cenu na festivalu filmů o horách v Trentu. Slibná  
kariéra tohoto českého dokumentaristy skončila po jeho politicky motivované 
emigraci v roce 1970. 

Roger nebyl jediný umělec, který získal uznání v době rostoucí slávy 
československých horolezeckých expedic. Známý český fotograf Vilém Heckel  
ve svém díle nejen dokumentoval zrození poválečného horolezectví, ale také 
utvářel novou estetiku fotografování hor, jež získala mezinárodní ohlas.  
Jeho kariéru ukončila tragédie při ničivém zemětřesení na Huaskaránu v roce 
1970, kde tehdy lavina pohřbila celou československou expedici. 

Dalším umělcem spjatým s horolezectvím byl velký český spisovatel Ota Pavel, 
autor doprovodného textu ve vynikající fotografické publikaci Viléma  
Heckela „Hory a lidé“. Než v 70. letech onemocněl, chystal se Ota Pavel  
napsat knihu o českých horolezcích, včetně Radovana Kuchaře a Jana  
Červinky. Kvůli pokračující nemoci svůj plán, o němž se zmiňuje v krátkém  
dopise J. Červinkovi, bohužel nemohl uskutečnit.

Červinka se považoval v prvé řadě za horolezce. To, co se naučil od svých přátel  
a učitelů Heckela a Rogera, v něm ale probudilo potřebu během  
expedic fotografovat: nejen lidi a pamětihodnosti v místech, která se dnes už  
stala zmizelou krajinou, ale i krásy přírody, které ho vlastně do hor přivedly. 

Jan Cervinka secured his position on the first national expedition not as a 
climber, but as an assistant cameraman, working with Bedrich Roger in the 
filming of a documentary “Where Birds Don’t Fly,” which captured the first 
prize in the 1966 edition of the Trento Film Festival devoted to mountain  
films. Roger’s promise as a Czechoslovak documentary film maker ended  
due to his politically motivated emigration in 1970. 

Roger was not the only artist  to achieve acclaim tied to the growing  
prominence of Czechoslovak mountaineering expeditions. Renowned Czech 
photographer Vilem Heckel’s work not only documented the birth of  
post-war mountaineering, but it defined a new aesthetic for the art of  
alpine photography on an international level. His career was tragically cut  
short at Huascaran in 1970 following a devastating earthquake and  
avalanche that decimated the entire Czechoslovak expedition. 

The great Czech writer Ota Pavel also developed the literature of mountain 
climbing, penning the text to Heckel’s outstanding book Hory a lide. Before  
his illness in the the 1970’s Pavel was preparing to write a book about 
Czechoslovak mountaineers including Radovan Kuchar and Jan Cervinka. 
Unfortunately, Pavel did not live to see this project through due to the 
advancement of his illness, which he alludes to in a brief letter to  
Cervinka. 

While Cervinka saw himself first as a climber, the lessons learned from  
his friends and mentors Heckel and Roger, fostered in him a need not only to 
document people and cultural sites that would become, from today’s  
perspective, lost landscapes, but, capture the beauty of nature that  
attracted him to the mountains in the first place. 
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Umělci: Vilém Heckel, Jan Červinka a Bedřich Roger  
po výstupu na vrchol v pohoří Hindúkuš, 1965

The artists: Vilem Heckel, Jan Cervinka, Bedrich Roger 
summit a peak in Hindu Kush, 1965

Jan Červinka a Vilém Heckel, 1967
Jan Cervinka and Vilem Heckel, 1967



18

Himálaj-Nepál-Makalu
Nepálské děti

1973, 1976
Himalaya-Nepal-Makalu

Nepalese children
1973, 1976

Afghánistán 
Budha v Bámijánu 
1965
Afghanistan 
Buddha of Bamiyan
1965
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Himálaj-Nepál-Makalu
Nepálské děti

1973, 1976
Himalaya-Nepal-Makalu

Nepalese children
1973, 1976

Afghánistán 
Budha v Bámijánu 
1965
Afghanistan 
Buddha of Bamiyan
1965



20

Pohoří Hindúkuš-Pákistán-Tirič Mír
Základní tábor
1967
Hindu Kush-Pakistan-Tirich Mir
Base Camp
1967
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Karákóram-Pákistán-Harámoš, Údolí řeky Indus, 1970
Karakorum-Pakistan-Haramosh, Indus River Valley, 1970

Pohoří Hindúkuš-Pákistán-Tirič Mír
Základní tábor
1967
Hindu Kush-Pakistan-Tirich Mir
Base Camp
1967
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Nástup The Trek  

Cesta do základního tábora vedla často přes neprostupná místa v nižších  
pohořích a průsmyky nepřístupné pro těžká vozidla. Nástup do základního  
tábora znamenal dopravit veškeré vybavení a zásoby na několik měsíců  
po strmých stezkách, přes primitivní mosty a zrádné soutěsky. 

Taková cesta trvala mnohdy i několik týdnů a osud horolezců byl v rukou  
místních nosičů, mužů, žen i dětí najatých v chudých vesnicích lemujících  
údolí mezi gigantickými štíty. Nosiči a později šerpové, kteří přebírali práci  
ve vyšších polohách, byli pro přežití a úspěch expedice nejdůležitějšími partnery. 

Trek do základního tábora sice umožnil horolezcům postupně se adaptovat na 
větší nadmořskou výšku, ale zabral mnoho času a stál nemálo zásob a sil, 
potřebných pro konečný výstup na vrchol. 

Například trek do základního tábora na Makalu trval čtyři týdny.  
V rozhodujícím okamžiku pochodu dvě třetiny nosičů, většina z nich bez bot  
a v nedostatečném oblečení, odmítli jít dál a opustili expedici před  
nebezpečným sedlem Shipton Pass. Členům expedice nezbývalo, než spolu  
se zbylou stovkou nosičů přenášet zásoby po částech a tak se s příchodem  
do základního tábora opozdili o více než týden. 

To access base camp, mountaineers often had to pierce an almost  
impenetrable lower range of mountains and passes inaccessible to heavy 
transport vehicles. Treks to base camp involved moving months’ worth of 
equipment and supplies along steep trails, over primitive bridges and 
treacherous passes. 

Treks lasted for weeks, and their fate depended on the involvement of local 
carriers – men, women and children employed from among the inhabitants  
of poverty-stricken villages that dotted the valleys around the giant peaks. 
The carriers and later the Sherpas, who took over the work in the  
higher altitudes, became key partners for the survival and success of the 
expeditions. 

While treks provided mountaineers with valuable periods for adapting to  
the high altitudes, they also consumed time, supplies and strength needed  
for the ultimate advance on the summit. 

To Makalu, for example, the trek lasted four weeks. At one critical point in  
the march, two-thirds of the porters – many barefooted and poorly dressed – 
refused to go on and left the expedition fearing the dangers of the  
formidable Shipton Pass. Left with few options, the expedition members  
along with the remaining one hundred porters were forced to ferry goods  
in stages, delaying arrival at base camp by more than a week. 
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Stávka nosičů, Makalu 1973,1976
Strike of carriers, Makalu 1973, 1976
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Himálaj-Nepál-Manáslu, Karavana jaků s nákladem, 1979
Himalaya-Nepal-Manaslu, Yak caravan with cargo, 1979

Himálaj-Nepál-Makalu, Cesta nosičů po sněhu,1973, 1976
Himalaya-Nepal-Makalu, Carriers en route on snow, 1973, 1976
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Hindúkuš-Afghánistán, Karavana do základního tábora, 1965
Hindu Kush-Afghanistan, Caravan to Base Camp, 1965



26

Výstup na vrchol Making the Way to the Top  

Expediční horolezectví, jaké provozovali Čechoslováci především v 60.  
a 70. letech, znamenalo vlastně jakési „obléhání“ hory, na kterou se chystali  
vystoupit. Předsunuté skupiny horolezců spolu s šerpy prorážely cesty,  
budovaly soustavu táborů podél trasy a zajišťovaly hladký přísun zásob,  
které pak použili horolezci, jež vedoucí expedice vybral k pokusu dobýt vrchol.

Nutnost rozhodnout, kdo svou sílu a energii věnuje na stavbu táborů a kdo  
se bude šetřit pro výstup na vrchol, jistě působila na atmosféru v  
horolezeckém týmu. Toto dilema však bylo nedílnou součástí expedičního  
stylu horolezectví. Úspěch výpravy závisel na úsilí celého týmu, stejně jako  
na téměř vojenské hierarchii a disciplíně. Na rozdíl od silného individualismu,  
jaký ve světě vysokohorského horolezectví převládl v dnešní době, musely  
takové individuální aspirace v ranných československých expedicích  
ustoupit kolektivnímu přístupu.

Expedition mountaineering as practised by the Czechoslovaks in particular  
in the 1960’s and 1970’s entailed “laying siege” to a peak in order to  
reach the top. Advanced groups of climbers – alongside Sherpas – broke  
trails, building successive camps along the way and ensuring the smooth  
flow of supplies that would be used by climbers designated by the  
expedition leader to make the summit attempt. 

The choice of who would expend strength and energy on the construction  
of the camps and who would spare themselves for the summit must have  
put a strain on the atmosphere of the climbing team. However, these  
dilemmas were an integral part of expedition style of mountaineering.  
The success of the expedition relied on team efforts as well as military  
style hierarchy and discipline. In sharp contrast to the highly  
individualistic ethos that has come to prevail in today’s world of high  
altitude climbing, these individual aspirations had to take second place in  
the collective driven world of the early Czechoslovak national expeditions.
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Karákóram-Pákistán-Harámoš, IV. výškový tábor, 1970
Karakorum-Pakistan-Haramosh, Camp IV, 1970

Hindúkuš-Afghánistán, Pohled z bivaku na vrchol Uparisíny, 1965
Hindu Kush-Afghanistan, View of Uparisina Peak from the bivouac, 1965
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Himálaj-Nepál-Makalu
Strom na cestě do základního tábora 
1973, 1976
Himalaya-Nepal-Makalu
Tree on the way to Base Camp
1973, 1976
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Pohoří Hindúkuš-Pákistán-Tirič Mír, Zástupce z čeledi hluchavkovitých, 1967
Hindu Kush-Pakistan-Tirich Mir, A representative of the mint family, 1967
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Vyčerpání a nemoci Exhaustion and Illness

S rozšířením expedičního horolezectví přicházely i pokroky v medicíně,  
která se specializuje na zvláštní potřeby lidského organismu ve vysoké  
nadmořské výšce. Pohyb na hranici zóny smrti, kde lidské tělo kolabuje  
z nedostatku kyslíku a nízké teploty, vážně ohrožoval život horolezců i dalších 
členů expedice. Lékaři výpravy, sami většinou zkušení horolezci a sportovní 
nadšenci, byli nepostradatelnými členy expedice. Museli si poradit s horskou 
nemocí, zápaly plic, vyčerpáním, omrzlinami a hypoxií. Museli si poradit  
i s úrazy, jako byly zlomeniny kostí, otřesy mozku a mnohé závažnější stavy,  
jako například poranění páteře po pádu. 

V roce 1967 hned po úspěšném dobytí vrcholu Tirič Mír v Pákistánu Jan  
Červinka doprovázel Viléma Heckela při jeho výstupu na blízký vrchol Dir  
Zom, kde chtěl Heckel fotografovat. Červinka si ale po sestupu z Tirič  
Míru nedopřál nutnou přestávku na odpočinek. Kvůli extrémnímu vyčerpání  
ho stihl pneumotorax – selhání plic, stav ohrožující život, ke kterému  
dochází, když z plic uniká vzduch do hrudní dutiny. Život mu zachránilo 
pravděpodobně to, že lékařem výpravy byl tehdy pneumolog Zdeněk Vlč.

Jeho utrpení Heckel mistrovsky zachytil v sérii černobílých fotografií, které  
se staly nedílnou součástí historie světové vysokohorské fotografie. V knize 
„Upomínky z výšin: dějiny horolezecké fotografie“ (Souvenirs From High  
Places: A History of Mountaineering Photography) její autor Joe Bensen  
komentuje Heckelovu fotografii Červinky takto: „Struktura a detail jsou u  
tohoto záběru zblízka prvořadé; je to další typický příklad Heckelova 
průkopnického přístupu.“ 

With the expansion of expedition mountaineering came advancements  
in medicine specializing in the specific challenges to human health in high 
altitudes. The proximity of the death zone where the human body begins to  
shut down with the lack of oxygen and low temperatures, led to serious  
dangers. Expedition doctors, usually experienced climbers themselves and  
fans of the sport, were indispensible members of the teams. They dealt with 
issues such as: high altitude illness, pneumonia, exhaustion and frostbite.  
But they also handled other emergency situations such as bone  
fractures, concussions and spinal injuries.

In 1967, immediately following the successful summiting of Tirich Mir,  
Cervinka accompanied Vilem Heckel on a photo climb to a nearby peak,  
Dir Zom, without taking a necessary break for recuperation. Due to  
extreme exhaustion, he suffered from a pneumothorax – a collapsed lung  
– a life-threatening condition occurring when air escapes from the lung  
and pours into the chest. Cervinka’s life was saved most probably because  
it was a pulmonologist, Zdenek Vlc, who served as the expedition medical doctor. 

Heckel masterfully captured Cervinka’s exhaustion in a series of black  
and white photos, which have become iconic additions to the world of  
mountain photography.  In Souvenirs From High Places: A History of 
Mountaineering Photography, author Joe Bensen comments Heckel’s  
photo as follows: “The texture and detail are paramount in this close-up  
image; it is another typical example of Heckel’s avant-garde approach  
to his art.”
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Fotografie Viléma Heckela zachycující vyčerpaného Jana Červinku při výstupu na Dir Zom v roce 1967
Vilem Heckel captured exhausted Jan Cervinka on Dir Zom in 1967
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Spanělsko-Francie-Pyreneje, Mydlice (Saponaria), 2008
Spain-France-Pyrenees, Soapworts (Saponaria), 2008

Pohoří Hindúkuš-Pákistán-Tirič Mír, Vrbovka, 1967
Hindu Kush-Pakistan-Tirich Mir, Willowherb, 1967
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Hindúkuš-Afghánistán, Liliochvostec (Eremurus), 1965
Hindu Kush-Afghanistan, Foxtail lily (Eremurus),1965
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Záchrana a tragédie Rescues and Tragedies 

Každý z nejvyšších vrcholů světa má svou vlastní historii smrtelných neštěstí  
a tragédií. V dějinách československých horolezeckých výprav jsou to  
především dvě hory - Huascarán a Makalu.

Na Huascaránu zahynuli v roce 1970 po ničivém zemětřesení a následné  
lavině všichni členové československé výpravy. Mezi 14 obětmi byli  
i Červinkovi přátelé včetně Viléma Heckela. Ten Jana Červinku zval,  
aby do Peru odjel s nimi, ale Červinka musel odmítnout, protože už slíbil,  
že se jako zkušený horolezec účastní expedice na karakoramský Haramoš,  
která nakonec nebyla úspěšná. Rok 1970 byl bezpochyby jedním z  
nejtragičtějších v historii československého horolezectví i pro Jana Červinku 
osobně. 

Přestože se expedici na horu Makalu v roce 1973 podařilo dobýt vrchol, 
poznamenala ji rovněž smutná událost. Během této první výpravy na pátou 
nejvyšší horu světa Jan Kounický po selhání kyslíkových přístrojů upadl  
a utrpěl závažné poranění páteře a míchy. Po dramatických, ale neúspěšných 
pokusech dostat jej dolů do bezpečí se mu přátelé snažili alespoň ulehčit  
jeho utrpení, o týden později horolezec podlehl svým zraněním a ve výšce  
téměř 8 000 metrů zemřel. Hora Makalu si pak vyžádala ještě jednu  
českou obět. Byl to Karel Schubert, který v roce 1976 tuto hrozivou horu  
zdolal a zemřel při sestupu.

Vzpomínka na některé z těchto horolezců, kteří zahynuli v horách,  
ožívá nejen v kamenných památnících, ale jsou také uctěni zcela zvláštním  
způsobem. Jméno Viléma Heckela nese jedna odrůda rododendronu.  
Přírodovědec RNDr. Milan Daniel za půl století svého vědeckého působení 
pojmenoval po horolezcích – včetně těch, kteří zahynuli při  
výpravách – některé živočišné druhy. Po Janu Kounickém se jmenuje  

Each of the highest  peaks of the world has its own list of fatalities and  
tragedies. In the annals of Czechoslovak expedition mountaineering  
Huascaran and Makalu figure particularly prominently. 

In 1970 at Huascaran following a devasting earthquake and avalanche,  
all members of the Czechoslovak expedition died. Among the 14 victims were 
Cervinka’s friends, including Vilem Heckel. Cervinka, who was also invited  
by Heckel to join him on that expedition, declined due to a previously  
made commitment to participate as an experienced climber on the  
unsuccessful Haramosh expedition. 1970 was undoubtedly one of the most  
difficult years in the history of Czechoslovak mountaineering, but also  
for Cervinka himself. 

Despite triumphs, Makalu also casts a long shadow on the history of 
Czechoslovak expedition mountaineering. During the first expedition to  
the world’s fifth highest peak in 1973, following a malfunction with his  
oxygen equipment, Jan Kounicky fell and suffered a fatal spinal injury.  
Following dramatic attempts to first lower Kounicky to safety followed by  
efforts to ease his suffering, the climber succumbed to his injuries a week  
later at nearly 8,000 meters. Makalu claimed a second Czechoslovak victim  
in 1976 when Karel Schubertdid not make it down after having summited  
the formidable mountain.

The memories of some of these climbers lost in the mountains live on not  
only in stone memorials, but also in other ways tied to expedition history.  
A rhododenron has been named for Vilem Heckel. Throughout his half  
century of pioneering research in the area of high altitude parasitology,  
Dr. Milan Daniel, has also named species after climbers, inclu- 
ding those fallen during expeditions, such as Jan Kounicky who is  
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jeden druh roztoče s latinským názvem Neotrombicula kounickyi. Jiného  
roztoče, dnes známého ve vědeckém světě pod označením Leptotrombidium 
angkamii, pojmenoval po šerpovi jménem Ang Kami, který byl jeho  
pomocníkem v terénu a blízkým přítelem na Makalu v roce 1973,  
a zahynul později při expedici na Pumori. 

memorialized in a species of chigger mite referred to now as Neotrombicula 
kounickyi. For the Sherpa Ang Kami, who was Daniel’s field assistant and  
close friend in Makalu in 1973, only to be killed later during an expedition on 
Pumori, another species of chigger mite is now referred to in the scientific  
world as Leptotrombidium angkamii.

Himálaj-Nepál-Makalu, Hrob horolezce ve výšce 7.900m, 1973
Himalaya-Nepal-Makalu, Climber’s grave at 7,900 meters, 1973

Himálaj-Nepál-Makalu, Makalu (8.481 m), 1973, 1976
Himalaya-Nepal-Makalu, Makalu (8,481 m), 1973, 1976
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Odjezd, 1967
Departure, 1967

Odjezd, 1979
Departure, 1979

„Jaký mám dolít olej do motoru???“ “What kind of oil do I use for the car???”

Dlouhé a nebezpečné výpravy byly náročné nejen pro horolezce, ale i pro  
jejich rodiny doma. Problémem byl naprostý nedostatek komunikačních 
prostředků, a tak rodinní příslušníci žili v neustálé nejistotě ohledně osudu  
svých blízkých. Horolezci opouštěli své domovy na několik měsíců a často  
nezažili důležité rodinné události.

Například v roce 1973 vyrazila skvěle vybavená výprava na Makalu, jelo se  
dvěma nákladními vozy Tatra. Bohužel jeden z nich se krátce po odjezdu  
v zatáčce v jedné vesnici v Čechách srazil s jiným vozidlem. Trvalo celý  
týden, než vedoucí expedice Ivan Gálfy zajistil v Bratislavě opravu.  
Červinkova manželka byla tehdy v 7. měsíci těhotenství a z manželova  
odjezdu nebyla nadšená. Červinka se proto rozhodl raději se druhému loučení 
vyhnout. Jeho druhá dcera se narodila dva měsíce po jeho odjezdu,  
a on se o jejím narození dozvěděl až v táboře na Makalu. Svou dceru,  
které členové expedice přezdívali Miss Makalu, poprvé spatřil, když jí byly čtyři 
měsíce. 

The lengthy and dangerous expeditions were challenging not only to the 
climbers, but also particularly to the families back home. Lack of open  
channels of communication was a constant problem, leaving family members 
uncertain about the fate of their loved ones. Gone for months at a time,  
climbers missed important family milestones. 

In 1973, for example, the Makalu expedition was luxuriously equipped  
with two Tatra trucks. Unfortunately one of the cars swerved and  
collided with another vehicle in a Czech village shortly after departure.  
The repair in Bratislava arranged for by expedition leader Ivan Galfy took  
one week. With his wife 7 months pregnant and quite upset at him for  
leaving her, Cervinka decided to avoid a second farewell process. His  
second daughter was born two months after he left home, an event he  
learned about in one of the camps on Makalu, and he met her for first  
time when the girl, now dubbed Miss Makalu by expedition members,  
was four months old.
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Dopis, který Janu Červinkovi poslala v roce 1973 jeho žena Věra Pátková na československé velvyslanectví v Teheránu - měl si ho vyzvednou při cestě domů z expedice na Makalu
Letter from Vera Patkova sent to Czechoslovak Embassy in Teheran, Iran for Jan Cervinka making his way home from the Makalu expedition in 1973Odjezd, 1979

Departure, 1979
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Průzkum světových vrcholů Exploring the World’s Peaks

První roky po druhé světové válce byly pro horolezectví obdobím odvážných  
a objevných výprav do neznáma. Mnoho odlehlých horských oblastí nebylo  
dosud prozkoumáno ani zmapováno, takže při přípravě expedic museli  
horolezci skládat mozaiku informací z jednotlivých dílků, které pracně sháněli  
u svých zahraničních kolegů a z odborných časopisů, v nichž vycházely zprávy  
o jednotlivých výstupech. 

Českoslovenští horolezci museli překonávat obzvlášť obtížné překážky,  
protože byli izolováni za železnou oponou a neměli volný přístup k informacím, 
možnosti cestovat byly omezené a v zemi panovala všudypřítomná cenzura.  
I přes tato omezení přispěli Čechoslováci významnou měrou k rozšiřování  
znalostí o nejvyšších vrcholech světa. 

The early days of the post-World War II history of mountaineering was  
a period of venturing into the unknown and discovery. With many remote  
areas of the highest mountain ranges unexplored and unmapped, climbers  
were forced to piece together information from fragments painstakingly 
gathered through contacts with colleagues from other countries and from 
reports of climbs published in specialist journals. 

Czechoslovak climbers were presented with particular obstacles due to  
their isolation behind the iron curtain with limited chances for free  
exchange of information, limited travel opportunities and omnipresent  
censorship. Despite these restraints, Czechoslovak successes contributed  
to the body of knowledge about the world’s highest peaks.

Výpisky Vlastimila Šmídy z článku v Himalayan Journal o japonské  
expedici na Manáslu
Vlastimil Smida’s handwritten summary of a Himalayan Journal article 
of a Japanese expedition’s climb of the Manaslu
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Výpisky Vlastimila Šmídy z článku v Himalayan Journal o japonské  
expedici na Manáslu
Vlastimil Smida’s handwritten summary of a Himalayan Journal article 
of a Japanese expedition’s climb of the Manaslu

Kopie dopisu, který Červinkovi poslal uznávaný kronikář Anders Bolinder, tehdejší tajemník Švýcarského himálajského klubu, v němž se snaží určit, který ze 
dvou severních vrcholů Manáslu je vyšší. Bolinder zmiňuje, že problém konzultoval i s Čechy, kteří provedli prvovýstup na II. severní vrchol Manáslu v roce 1979
A copy sent to Jan Cervinka of a letter by respected chronicler Anders Bolinder, then-secretary of the Swiss Himalayan Club, trying to establish which of the two Manaslu 

North Peaks are higher. Bolinder mentions having also consulted with the Czechs who had made a first ascent of Manaslu North II in 1979
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Co zůstává What Remains

Jan Červinka se svým celoživotním
spolulezcem a nejlepším přítelem 
Vlastimilem Šmídou na vrcholu Tirič Míru
v roce 1967
Jan Cervinka with his life-long climbing 
partner and best friend Vlastimil Smida 
on the summit of Tirich Mir 
in 1967
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Co zůstává What Remains

Opětovné zdolání Mont Blancu.  
Padesát jedna let poté, co společně  
se členy československého reprezentačního 
družstva poprvé zdolal Mont Blanc,  
vystupuje Jan Červinka znovu na vrchol  
v roce 2006, tentokrát se spolulezkyní Ruth 
Tachezy, svojí starší dcerou 
Mont Blanc revisted. Fifty-one years after  
his ascent with members of the Czechoslovak 
National Climbing team, in 2006 Jan Cervinka 
summits with climbing partner Ruth Tachezy, 
his oldest daughter
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Co zůstává What Remains

Jan Červinka a Vilém Heckel, 1967
Jan Cervinka and Vilem Heckel, 1967

Výstavu a publikaci z archivu Jana Červinky a z jeho bohatých sbírek  
fotografií, dokumentů a památek připravily Juliet D. Golden a Hana Červinková. 
Děkujeme všem, kteří se na práci podíleli. 
 
Mimořádnou vzpomínku věnujeme Vilému Heckelovi, jehož fotografie jsme  
mohly použít díky velkorysému souhlasu jeho rodiny. 
 
Všechny materiály na výstavě a v této publikaci pocházejí z osobního archivu  
Jana Červinky. Byl vášnivým fotografem a většina snímků je jeho dílem. 
Fotografie však vznikaly před desítkami let za mimořádných, někdy  
extrémně tvrdých okolností, a tak dnes nebylo ve všech případech možné 
identifikovat fotografa. Udělaly jsme vše proto, abychom u každého snímku  
určily autorství. Za případné nepřesnosti nebo chybějící jména autorů  
se omlouváme.

This exhibit and publication based on the archives of Jan Cervinka and  
his rich collection of photographs, documents and memorabilia were  
prepared by Juliet D. Golden and Hana Cervinkova. We would like to  
thank the numerous individuals who have contributed their time and  
knowledge to our efforts.
 
Our special recognition goes to the memory of Vilem Heckel, whose  
photographs appear here with the gracious permission of his family.
  
All materials used in the exhibit and this publication come from the  
personal archives of Jan Cervinka. An avid photographer and documentalist, 
most photographs were taken by him.  But after many decades and due  
to the nature of taking photographs in extreme, sometimes dire  
circumstances, attribution is not always possible. Every effort has  
been made to identify authorship. For any mistakes or lack of proper  
attribution, we apologize.
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Huascarán, 2002
Huascaran, 2002

Co zůstává What Remains
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Věra Pátková a Jan Červinka na oslavě jeho 80. narozenin
Vera Patkova and Jan Cervinka at his 80th birthday celebrations

Co zůstává What Remains
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Jan Červinka
Okamžiky z historie československého 

Images from the History of Czechoslovak 
                                                   

expedičního horolezectví

Expedition Mountaineering


