
STARY MUz ZDURANOA
V pože hnaném a ěku ne dožitý c h
86 let zemřel 23. března I 99 5 VtÍc'
lau N ób loa s kj _,, N tÍ h Íoa dk"' 81 l
jehrutz legenůÍ'rnúch postaa po'
čtÍtků bzení tn českycb pískoact>
aýcb skalócb. Připomeňme si jej
pu'trtern z per., starébo Cbnnts'
ta, odloňskajiž také nebožtíka,
psaným před šesti lety a poprué
otištilytna bulletinu HoRY 21.

Kd1lž jsme zc] mla'da na skaltícb příliš riskouali,

říkal ncím..pdcn z nestorů českébo borolezectuí R. o'
IJaušc: ,'Vítc, hoši, ono je lepši být borolezcem staÚm,

než horolazccm. slauným. "

Dltc 1 O ' čeruatcc 1 989 se dožil staý botolezec Vric-

latl Náblotlský již osmdesáti let. Snad i čtenářům bu
de připadat.fcbo žiuot zajím.auý.

.|ako ušichtti kluci z Tumoutl', kda 'lebo otec byl
strojn'ím. z(ímečlúkem,, pěstoual ušccbny spoxy' od de-

uíti lat měl lyže ze sttdu, pak už ,,skoroběžky", cuičil
u Sokola na ncířadí, pěstoual atletiku. V patnóc-
ti Letcch ryhrál přeboty Sokola na PlrÍnícb u Ještě'
clu, ale ccttu _ pěknou sošku lyžařa _ mu
tumouští Sokoloué ncdali. Mtls'í pÚ zůstat u mu
zeujcdnoty' Vašek se namíchnul a už do Soko-

la nešel. Přitabouali bo skauti s jejicb pobytem

a hrami u přírodě'
Kam. uedou uýlet.y z '[umoua? Do Klokočí, na

Sucbé sklih, do Skaláku ' A tam začínají Vaškouy

pruní borolezccké krok4l. A borolezecký uyuoj. ./e-

bo uyurcholcním byl pokus o praní čcsky uýstup

na Kapclníka na jaře rclku 1928' To lrylo Vaškoui

19 lat. Se tltěma lany z tum.ouské prouazdn'ly
nasbupili na Ccslu' kterou zdolali Sasoué u ro-

ce 1920, čtyři lezci: ,,Pir".J. I]audys, ,,Ntiblourik"
Vašck Ntibtousful, ,'Čába" Karel čabelka a Fran-
ta lJou,na.

Kd1,ž sc tkxtali ke drubému krubu, čekalo je
pouěsttté ..břiško", oblý úsek cesty s m.rilo cbyty
a om.šcl.ými stupy' Vašck.'iistil pruolezce . V.ied-

l t tL c b u í l i rykřikl Pir,, I]ac h a ! " a už prosuištěl ued-

le Vašha dolů. Nóraz Vašek
udržel' Ale lano se bned uuol-
nilo, prasklo! Měli ušak štěstí'

I'ir nedopadl na rouinu, ale na
pntd'ký suab, směřující k pra'
mcnu Kořanskébo. To bo za-
cbninilo..lako na doPadu ly-
žařskébo m.ůstku se u kotrmel-
cich t'alil r'lolů' až sa, pollučc-
n.ý a podrripaný od uětuí stro-

m.ů, zastauil. V šclku, ale bez
ucížtlébo zranění pozorclual,

'iah 
jeho spolulezci slaňují na

zbýuaiíctch lanecb. Měli štěstí.

Í'ak ttž st, stalo zt4lkcm. lézt na laně d'uojitém, aby
p řípa dn é pátt.y tl1, cl rž e lo'

./cště.icclttou byl Vašeku nebez|nčí žiuota. Lezl s ,,Fi-

't'anam 
" Iltclislauem Vodhcinělem údr.iní stěnu na Větr

ník' Vašck jistil l;ifana a pc;d nobou pruolezce se ná'
blc utrbl uclkj pískoucouý baluan. Mířil Vaškoui na

blauu. V poslední cbuíli se ušak odrazil od stěny do

strany a zasdbl Vaškouo stebno. Tady musím říci, že
Vašek mri mimořridně silné kosti, tak i ta stebenní teb-

dy qldržela' Bylo z tobo.ien prir dnů na ,,neÍnocen-
skou".

Před tímble úrazem ušak ještě m.nohé prožil. šel
na uojnu' Zatímco mnozí uzponínají neradi na dua

ztracené roky, Vašek měl ráj od patwícti let se učil
geod'etem u ciuilníbo inženýra u Tumouě, pak u ně-

ho byl zaměstnrin' A tak na uojně sloužil u kartogra-

fickém ústauu u Praze, ,,opušťd'k" dostdual na kaž-
dou neděli a ,,přesčas" na každý uečcr' Mobl přemýš-

let i o budoucnosti. Ta pracouní byla u době nezaměst-

nanosti nejméně jistou kartou. A tak cbtěl postauit

trempshou Cbatu' Když se urcítil z uojny, do suého pló-
nu se pustil. Získal pro uěc několih kamarddů, za pár
korun koupil pozemek a stauební dříuí z okolníbo le-

sa' tl rybníka Ncbcíkou tak byla u roce 1931 postaue-

na pnní cbata . Jmenuje se DL\RANG) a od těCb osttlt-

ních, později postauenýCb, se liší kouzlem prostoty.

Skutečný kanadský srub' Pdr kroků od cbaly je upro-

střed lesa bladina rybníka. Na stěně suětnice je umís-
tčn ndpLr: ,,Bud'uítrin' Zdleží jen na tobě, budeš-li dob'

ry nebo špatný bost'"
Durangem prošly tisíce lidí' Někteří bllijebo spo'

lutuůrci' z nicbž musíme jmenouat zejména Frantu
Porcala' Byl to Vaškůu nejlepší kamaród _ ani brri-

cboué by si líp nerozuměli ' Mladí borr:lezci znají ?-ran-

tu už ien podle jeho kruisné cesty ,,Porcalky" na Větr-

ník'
Mttozí bosté si přišli jen popouídat, popít kaÍe ne-

bo sc uyspat. Všichni byli uítdni, neboť Vašek Neiblo-

urik mri přritele ue ušecb gerrcracícb borclezců, trempů,

ale i studentů.
Dokriže ale také být na cbatě zcela sdm. To bylo

třeba bned po jejím postauení - když neměl prrici ' Za-
městnaní kamarddi pnjížděli na neděli a i jejicb zri-
sob měl Vašek zase týden co jíst. Tak to tebdy bylo
s mnobými nezaměstnanými' Zuyk necbriuat na Du-
rangu potrauiny, které se nesnědly, truó dodnes. Uklá-
daií se do skříně, u níž bladouí uždy najdou něco,

z čebo sc dti uklobnit jídlo. Proto se skříň jmenuje ,,Zri-
zrak",

Po půlroční nezaměstnanosti se naskytla Vaškoui
prtice zeměměřiče daleho od Duranga_ u Tomale na
jižním Slouensku. odstěboual se tam u kuětnu 1932.
Při jebo pouaze nebylo obtížné, aby se brzy spřrÍtelil
se spolupracoDníky, ale také s místními obyuateli' Ne'
měl uelky plat, ale uyšel s ním dobře . Bylo lacino. Sko-

ro zadarmo byla uejce, máslo, kuřata. A tahé obniué
díuky. A tak se ue Vaškouě notýsku, kam si kaligra,fic-
ky zapisouat ušecbn'y uydaje, objeuil zdznam: ,,člo-
uěk není ze železa_ 5'_ Kč."

Ve ušccb uolnýcb dnecb se Vašek toulal po slouen-

skýcb borách, pěšky i na lyžicb. Nejraději ušak u létě
sedl na kolo ajel přes Dobšinou pět bodin do Vyso-

kýcb Tater' Procbodil ušecbny doliny a lezl také ces-

ty' na něž stačil bez jištění' Dnes by se řehlo, že byl
sólolezcem.. . '

Po uzniku Slouenského šttitu se mlsel Vašek- jako
ušicbni čeští úředníci _ urátit domů. To už mezitím
našel suou žiuotní družku, učitelku matekké školy Gi-
tu. Naštěstí bylo uolné místo geodeta u Tum.ouě, a tak

se oba manželé mobli začlenit do staré Vaškouy par-
ty. Narodila se jim duojčata Milan a Věra.

V těžké době okupace, kdyl byl zakrizrin Sokol
i shauting, se u Turnouě uplatňoual'y zejména dua

sporty: lyžoudní u rrimci sportouního klubu a borole-
zectuí na pískoucích, které nemělo zpruu žcídnou klu-
bouou ztikladnu. V lyžouóní se Vašek angažoual ja-
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ko otganizd'tor ijako rozbodčí, u borolezectuí stále
jako aktiuní lezec. tebo paxóhy byli Franta Porcal,
Toník Zima (později dlouboletý předseda tumouské-
bo borolezechébo oddílu), I;ifun Vodbriněl, Joska
Smítka i jcí. Lezl také s pražskými alpinisty a spřótelil
se zejména s ot)asemJelínkem, u něbož u době suycb
služebnícb pobytů u Praze uždy spal.

Uprostřed udlečnébo uíru, u době zatýkcíní a po-
prau, byla ue Skaláku parta, jednotnd ue suém odpo-
ru proti nacismu, ale žijící u nesmímé kamarddské
družnosti a pobodě, tolih se odlišující od okolníbo ne-
přótekkébo suěta.

Poboda byla zničena až gestapóckým úderem
koncem roku 1944' Na jaře 1945 byli bratři Cblumo-
ue a Joska Smítka u Terezíně poprarcni' Nóčelník Mč
J'Janeba ue stracbu přcd zatčením skončil sebeuraž-
dou, manžeté štdJtoui zabynuli při americkém ndle-
tu u troskcícb pražskébo domu. A tak si utilka i rnezi
česUmi borolezci t'yžridala sué oběti, na něž nemů-
žeme zaplmenout.

Ilned u čeruenci 1945 a u břcznu 1946 zorgani-
zoual o.Jelínek na Popradském a Zeleném plese cui-
čitelské kursy. Mnozí z ncís, ue uěku 27 - 30 let, mobli
popraé uidět Tatry. Také Vticlau Ndblouský se stóuó
cuičitelem, u roce 1949 už uede na Popradském plese
jeden z kunů, které n^ledouap nepřetržitě každý tok.

Čas utíkal, u rodinné pobodě uyrustaly i Vaškouy
děti. A není diuu, že z Milana se stal po tcítoui dobÚ
borolezec. V roce 1970 byl zařazen do Fscpedice Pe-
ru. To už byl ženatý, rněl syna Dauida. Pod borou
Huascarcin stibla q,prauu nďtěstí. Při zemětřesení byli
ušicbni účastníci pobřbeni pod obromnou lauinou,
kteró zasdbla jejicb tribor. Vašek byl bez syna, malý
Dauid bez otce' Celé rodině bylo přetěžko' A brzy na-
to zemřeh ještě Vaškoua žena Gita. Vóclau přenesl
suou kísku na dceru Vč,ru a její rodinu i na Milano-
uasyn Dauida.Jakmobl, uodil bona Dlrango a učil
bo milouat přírodu.

Ač již u důcbodu, necbtěl Vaše k po Milanouě smr-
ti zůstat bez próce ' Rrid přijal zaměstndní na Peda-
gogickéfakuttě u Ústí nad Labem' Zúčastnil se řady
kursů u Českém róji, u Srbské Kamenici i u Tatrócb.
o studenty se staraljako tdta a získal sijejicb přritel-
swí. Bylo jen logické, že když škcllazískala jako turis-
tické středisko byualou brijounu na Bukouině u ÍIru-
bé skály' stal se NdbloutÍkjebo sprducem a tráuil tarn
s mladými kamarddy šest poslednícb let suébo pra-
couníbo žiuota'Ještě ue sýcb 67 letecb seuyprauil na
Kapelníka, ale také na střední Kaukaz. Na sedle In-
uer uystoupil až do 4000 metrů. o dua roky později
bo uuítal i urcbol Tňglauu. A rylní fuíl pečuje u pl-
ném zdrauí o suou milouanou cbatu Durango a ja-
ko za mlada tam uítti sue přdtele.

Vlad.imír ProclltÍzka st, podzim 1989

Lezecký poftrét,,starého muže
z Duranga" při ýstupu na Skalní dóm
ve 9kaláku,1980.
Foto z archivu V. Náhlovského

Pohoda navrcholu Kapelníka, podzim 1975.
Zleva V. šatava, l. Rakoncaj, K. Cerman, V.
Procházka st., V. Náhlovský, V. Holmanová.
FotoV, Procházka ml.

Srub Durango na Nebáku.
Foto Marek Procházka
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