
ndiánsk˘ kmen âerokézÛ (ktefií se
sami oznaãují jako Aniyunwiya, coÏ
znamená prvotní, nejdÛleÏitûj‰í ãi

vyvolení lidé) vytvofiil starodávn˘ lunární
kalendáfi (ne zcela nepodobn˘ tibetské-
mu kalendáfii), kter˘ obsahuje dvacet zna-
mení: Îelvu, Vûtrn˘ vír, Ohni‰tû, Draãici,
Hada, Dvojãata, Jelena, Králíka, ¤eku,
M˘vala, Chfiest˘‰í zub, Rákos, Pantera,
Orla, Sovu, Volavku, Kfiemen, âervenku,
Kvûtinu a Vlka. Podle âerokézÛ jsou
nebesk˘mi symboly Vlka Sirius na konci
Mléãné dráhy, kde se dot˘ká horizontu,
a Antares na druhém. Jedna z tûchto
hvûzd je vidût vÏdy, obû souãasnû nikdy.
KdyÏ du‰e vstoupí na svou cestu, musí na
dfievûném kmenu pfiejet pfies rozboufie-
nou fieku. Zdafií se to pouze odváÏn˘m,
zbabûlí spadnou do vodopádu, kter˘ vfie
dole. Procházející du‰e musí nakrmit

Agise’gwa – Velkou vlãici (Sirius)
a Wa’hyaya’- Hlavního vlka (Antares),
jinak je nepustí dále. MÛÏe se stát, Ïe
du‰e zÛstane mezi dvûma Nebesk˘mi
vlky a donekoneãna bloudí nebeskou
fiekou sem a tam. „Vlk je ná‰ bratr, máme
spoleãn˘ pÛvod,“ pí‰e ve své knize
Posvátná indiánská znamení Raven
Hailová. „Je s námi uÏ tak dlouho, Ïe se
na to nemÛÏeme pamatovat… Toto divo-
ké a dravé zvífie, které vyje k nebesÛm,
kdyÏ je Mûsíc v úplÀku, je ale KANA’TI –
Bezchybn˘ lovec, skuteãn˘ Vlk, oblíbenec
ãlovûka a Mûsíce, kter˘ odmûfiuje vládu
temnoty pfied nov˘m pfiíchodem svûtla:
Hodina Vlka – ãas narození a smrti – hra-
nice mezi nocí a svítáním.“ (Pokud vás
snad zajímá, v jakém jste se narodili zna-
mení podle lunárního kalendáfie âeroké-
zÛ a k ãemu jste podle jejich tradic a ‰a-
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„Star˘ los vy‰el unavenou chÛzí na
pahorek, kde profukoval ostr˘ vítr. 
Vlci ho následovali. Los si uvûdomoval,
co se dûje, ale nevûdûl, Ïe je to souãástí
nûãeho, co se dûje uÏ od samého
poãátku Ïivota. Nevûdûl, Ïe právû díky
tûm vlkÛm a jejich rodu byl v minul˘ch
letech siln ,̆ odváÏn˘ a svobodn .̆
ProtoÏe to byli právû vlci, kdo udrÏovali
losí stáda v dobré kondici tím, Ïe
zahubili v‰echny slabé, staré a nemocné.
Teì nade‰el i jeho ãas a vlci byli
pfiipraveni. UÏ nebyl dost rychl˘, aby jim
utekl, ani tak siln˘, aby s nimi vybojoval
vítûzn˘ zápas. Navíc mûl proti sobû 
ãtyfii vlky, ktefií pracovali ve skupinû,
a nejenÏe ani jeden z nich neváÏil ménû
neÏ pûtaãtyfiicet kilo, ale naopak dva
z nich mûli témûfi dvakrát tolik. Jediné,
co stálo na jeho stranû, byla jeho
moudrost, a zatím se mu dafiilo drÏet se
pfied vlky a hledat místo, kde by se jim
mohl postavit. KaÏd˘ náhodn˘ divák by
poznal, Ïe losí b˘k mífií ke skalám, kde
by si mohl chránit záda. To bylo jasné
jako sníh na vrcholcích nedalek˘ch hor.“

Louis L’Amour: Galloway

Vlãí ostraÏitost
a opatrnost 
je povûstná

I
VLČÍ cesta

SP 06/05 34-38 Kvasnica+1/3  16.5.2005 9:51  Stránka 34



mansk˘ch zku‰eností predestinováni,
vyhledejte knihu Raven Hailové /vydala ji
Metramedia v Praze roku 2000/.)
Pfiíslu‰níci pfiírodních loveck˘ch kultur

skuteãnû vlky povaÏovali za dokonalé,
bezchybné, ãi dokonce zázraãné lovce. Jak
je to v‰ak s vlãí „bezchybností“ ve skuteã-
nosti? O té nemÛÏe b˘t reálnû ani fieãi.
Mnohaleté studium terénních zoologÛ
jasnû prokázalo, Ïe vlci b˘vají úspû‰ní jen
asi v deseti procentech sv˘ch loveck˘ch
pokusÛ. To ov‰em ani zdaleka nesvûdãí
o vlãí lovecké impotenci. Naopak, vlci
jsou skuteãnû vynikajícími a úspû‰n˘mi
predátory. Tûch neúspû‰n˘ch devadesát
procent svûdãí o ostraÏitosti a schopnos-
ti pfieÏít jejich potencionální kofiisti.
„Vlkovi dává sílu hlad a ãlovûku spánek.“

STARÁ EVENCKÁ MOUDROST
V minul˘ch kapitolách jsme jiÏ naznaãi-

li, Ïe vlci jsou mistry v hladovûní. Obvykle
jsou bez potravy tfii ãtyfii dny (dokáÏou
v‰ak hladovût mnohem déle; doloÏen˘m
rekordem pr˘ byla sedmnáctidenní hla-
dovka). KdyÏ se smeãce podafií ulovit vel-
kou kofiist, dokáÏe v‰ak kaÏd˘ dospûl˘ vlk
spofiádat najednou aÏ osm (podle nûkte-
r˘ch pramenÛ aÏ deset) kilogramÛ masa
(tedy asi jednu pûtinu své Ïivé váhy).
Masitou potravu zapíjejí mimofiádn˘m
mnoÏstvím vody, ãímÏ vlastnû úãinnû za-
braÀují otravû moãovinou, která se
v jejich tûlech pfii jejich „masové dietû“
vytváfií ve velkém mnoÏství. Vlci mají vel-
ká játra a pankreas; to jim ulehãuje tráve-
ní. Po vydatném nakrmení odpoãívají,
dokud – po asi dvou aÏ tfiech hodinách –
neukonãí trávení potravy.
Vlãí kofiist je opravdu rozmanitá; jak jsme
jiÏ uvedli, zemûpisné roz‰ífiení vlãí popu-
lace je obrovské a záleÏí na v˘skytu
potencionální kofiisti v jednotliv˘ch svû-
tadílech, oblastech a konkrétních vlãích
teritoriích. V Severní Americe loví vlci
jeleny (wapiti), jelence u‰até, jelence bûlo-
ocasé, soby (karibu), losy, piÏmonû, ovce
tlustorohé, ovce alja‰ské (Dallovy), ale
také napfiíklad bizony (zejména v národ-
ním parku Wood Buffalo v Kanadû
a v Yellowstonském národním parku
v USA), zajíce bûláky (na Ellesmere
Island), kachny (v oblasti kanadské James
Bay), svi‰tû, lumíky, veverky, psouny pré-
riové, tetfievy, husy, králíky ãi bobry.
(O tom, Ïe i lov na tak zdánlivû mírumi-
lovné zvífie, jak˘m je bobr, mÛÏe b˘t pro
vlky nebezpeãn˘, svûdãí pozorování ame-
rického mushera Garyho Paulsena, které
zaznamenal ve své knize Závod bílou
divoãinou /v anglickém originálu Winter-
dance: the fine madness of running the
Iditarod/: „O bobrech jsem toho vûdûl

celkem dost. PÛsobí jako mûkouãká, pfiá-
telská zvífiata, která v‰echen svÛj ãas tráví
stavûním rybníãkÛ a pfiíbytkÛ a okusová-
ním kmenÛ. To je do jisté míry pravda.
Jsou v‰ak také neuvûfiitelnû silní a jejich
pfiední zuby – ãasto jimi skácí vzrostl˘
dub, aãkoliv se dubov˘m dfievem neÏiví –
mohou fungovat jako gilotina. Jednou
jsem vidûl bobra, kterého na ledû dostihla
smeãka vlkÛ. Bobr jich nûkolik zranil
a podle krvavé stopy jsem soudil, Ïe jed-
noho i zabil.“) Vlci v‰ak také dokáÏou
chytat ryby (napfiíklad táhnoucí lososy
anebo ryby, které uvázly na mûlãinách),
berou zavdûk i nalezen˘mi mr‰inami,
mohou chytat i hmyz a pfiíleÏitostnû loví
i domácí zvífiata.
Ve staré dobré Evropû loví vlci (pokud tu
pfieÏili) zejména divoká prasata, jelení
a srnãí zvûfi, ale také zajíce, divoké králí-
ky, hlodavce a jinou drobnou zvûfi.
(Z rozborÛ vzorkÛ vlãího trusu vypl˘vá,
Ïe napfiíklad ve slovensk˘ch Karpatech
tvofií divoká prasata 46 % a jelení zvûfi 23 %
z ulovené vlãí kofiisti.) Nûkdy vlky zlákají
nestráÏená stáda ovcí, hovûzí dobytek
a v˘jimeãnû i konû (pfieváÏnû hfiíbata).
(Statistick˘m údajÛm o vlãí kofiisti ve
Slovenské republice se dlouhodobû vû-
nuje Ludvík Kunc. Ve své knize Z medvû-
dích a vlãích brlohÛ uvádí: „Pfii samo-
statném hodnocení pfiedstavuje divoãák

z celkového objemu spárkaté zvûfie na
Slovensku aÏ 61 %, jelen 31 % a srnec 7,3 %.
V podmínkách Slovenska vlci jednoznaã-
nû upfiednostÀují lov kofiisti vlãích roz-
mûrÛ, a pokud ji nemají, loví vlci vût‰í
mnoÏství mladé zvûfie – lehce dostupné.
U divoãákÛ se vlci specializují na mladá
zvífiata, coÏ tvofií ve vzorku 80 %.
Domácích zvífiat loví vlci 11,6 %, z ãehoÏ
je 7,9 % psÛ a 3,7 % ovcí. Nejvût‰ím ‰ifiite-
lem vztekliny na Slovensku je li‰ka, která
tvofií z celkového objemu ulovené kofiisti
aÏ 10,4 %. Dále loví vlci mlad˘ hovûzí
dobytek, ale i husy, kachny, slepice
a domácí králíky. V roce 1982 na Muráni
vlci zlikvidovali zastfieleného medvûda,
kter˘ nebyl vãas odvezen.“) 
Nejménû je Ïivot vlãí populace vûdecky
prozkoumán v Asii. AlespoÀ ãásteãnû
Ïivot vlkÛ sledoval v˘znamn˘ americk˘
terénní zoolog George B. Schaller, kter˘
v Asii studoval irbisy horské (levharty
snûÏné), pandy velké, ibexy (kozoroÏce
horské) atd. „Na‰el jsem také nûkolik
vlãích v˘kalÛ, strãil si je do kapsy koÏe‰i-
nové bundy a pozdûji v tábofie prozkou-
mal, co vlk seÏral,“ pí‰e G. B. Schaller ve
své knize Mlãící kameny. „V trusu byla
mûkká tmavá vlna ibexe, zbytky tlapky
nûjakého neopatrného svi‰tû a také ãerné
drsné chlupy, které patfiily pravdûpodob-
nû domácí koze ze Îuilu. Obyvatelé této
osady mûli asi 250 ovcí a koz a z tohoto
poãtu roãnû pfiibliÏnû patnáct kusÛ zadá-
vili vlci.“ Vlci v Himálajích loví rovnûÏ
markhury (kozy ‰rouborohé), tahry himá-
lajské, argali tibetské (divoká ovce) a bha-
raly (ovce modré), v jiÏní Indii tahry níl-
girské (= tahry jihoindické) apod.
V Mlãících kamenech zaznamenal G. B.
Schaller i své pozorování neúspû‰ného
vlãího lovu: „Náhle vbûhli do mého v˘hle-
du bok po boku dva vlci. Vydû‰ení mark-
hurové utekli rychle na útes vzdálen˘ asi
‰edesát metrÛ, s v˘jimkou jednoho mlá-
dûte, které osamoceno stoupalo neohro-
Ïenû po vûtru svahem. Vlci je nespatfiili.
Men‰í z obou vlkÛ se pfiiblíÏil aÏ na nûja-
k˘ch deset metrÛ k markhurovi a nad srá-
zem zastavil. Druh˘ vlk, statn˘ Ïluto-
hnûd˘ samec, pronásledoval jiného
markhura na útes a byl jiÏ k nûmu témûfi
tak blízko, Ïe mohl po nûm chÀapnout.
Na zledovatûlém skalisku mu náhle
uklouzly nohy, takÏe se rozumnû vzdal
dal‰ího pronásledování. Oba vlci se opût
k sobû pfiipojili, pokraãovali ve v˘stupu,
aÏ mi nakonec zmizeli.“
V populárnû vûdecké literatufie
i v dobrodruÏn˘ch románech autofii zar-
putile uvádûjí, Ïe vlci pfii lovu velké
kofiisti pfiekusují své obûti kolenní ‰la-
chy. Tuto domnûnku patrnû kdysi kdosi
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Bobr je pro vlka jen zdánlivû snadnou
kofiistí, jeho zuby mohou vlka váÏnû zranit

„Vlk je
predátor

a bez predátorů
se celý systém

přírody
hroutí.“

Farley Mowat
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zvûãnil na papír a ostatní epigoni ji horli-
vû pfiepisovali do sv˘ch dílek. Faktem
v‰ak je, Ïe vlci pfiekusují kolenní ‰lachy
lovenému zvífieti pouze v˘jimeãnû a spí‰e
náhodou. Ve skuteãnosti loví smeãka vlkÛ
kofiist podobnû jako smeãka psÛ hyeno-
v˘ch nûkde na africk˘ch pláních
v Serengeti. (Psi hyenoví jsou dnes jiÏ sice
mnohem vzácnûj‰í neÏ vlci, jejich lov
v otevfiené savanû lze v‰ak mnohem snad-
nûji pozorovat neÏ lov vlkÛ v hust˘ch
a nepfiehledn˘ch lesích.) Vlci svou kofiist
‰tvou – ‰tvanice mÛÏe trvat pouh˘ch
nûkolik sekund, mÛÏe v‰ak trvat po mno-
ho kilometrÛ a mÛÏe se protáhnout i na
nûkolik dní. Samotné strhnutí velkého
zvífiete mívá nûkolik fází: vlci zraÀují svou
obûÈ na bocích a slabinách; kousání
a trhání obûÈ zraÀuje a vysiluje a zpÛso-
buje ‰ok. Jakmile se vlkÛm podafií zvífie
strhnout k zemi, roztrhají mu dutinu
bfii‰ní, ãímÏ zpÛsobí jeho smrt. Pokud
vlci loví opravdu velkou kofiist, jakou je

napfiíklad los, mÛÏe se jeden z vlkÛ
zakousnout kofiisti do tlamy, zatímco
ostatní ãlenové smeãky útoãí na bfiicho
zvífiete. Men‰í zvífiata jako napfiíklad
jelence, telata karibu ãi ovce uloví i jedi-
n˘ vlk, a to vût‰inou tak, Ïe jim útoãí na
hrdlo. Oãití pozorovatelé v‰ak zazname-
nali, Ïe i losa ulovil jedin˘ vlk samotáfi.
Úlovku v‰ak napomohla pro vlka pfií-
hodná situace: hlubok˘ a tûÏk˘ sníh, kte-
r˘ losovi maximálnû ztíÏil pohyb a bránil
mu v úãinn˘ch obrann˘ch reakcích.
Tradiãnû se pfiedpokládá, Ïe vlci loví pfie-
váÏnû zvífiata handicapovaná, nemocná,
zranûná, napadená vnitfiními parazity,
zvífiata pfiestárlá ãi naopak mláìata. Tím
zároveÀ mimodûk zaji‰Èují dobrou kondi-
ci ostatních zdrav˘ch zvífiat a zvy‰ují
jejich schopnost pfieÏít. (Inuité naz˘vají
vlky past˘fii sobÛ.) Do jisté míry tomu tak
skuteãnû je, ale v pfiírodû neplatí Ïádná
dogmata. Nic v ní není rovné, pfiímoãaré
a ãernobílé. A kaÏd˘ lov, kaÏdá kofiist

a kaÏd˘ predátor je dnes a dennû nov˘m
originálem, nov˘m aktérem prastarého
divadla Pfiírody, které nefandí komediím
ani tragédiím, n˘brÏ Îivotu. 
Odborné vy‰etfiení vlãí kofiisti skuteãnû
nasvûdãuje dÛkladnému „vlãímu v˘bû-
ru“: u fiady prozkouman˘ch úlovkÛ byla
ulovená zvífiata nemocná nebo zranûná.
Kanadsk˘ biolog Greg Mahony napoãítal
na uloveném jelenci u‰atém sedm set
klí‰Èat. Sobi karibu b˘vají napadeni lar-
vami stfieãkÛ, ktefií jim parazitují pod
kÛÏí i v nosohrtanu. Kanad‰tí losi ãasto
trpí cystami v plicích. L. David Mech
napoãítal u jednoho uloveného losa
padesát sedm cyst o velikosti golfov˘ch
míãkÛ. Je tfieba zdÛraznit, Ïe nemocní
kopytníci na svÛj handicap vlky mimo-
dûk upozorÀují: zapáchajícím dechem,
zpÛsobem chÛze, stavem srsti, sv˘m
postojem pfii odpoãinku (napfiíklad cha-
rakteristicky svû‰enou hlavou), kulháním
atd. Vlci poznají fyzick˘ stav a kondici
potencionální kofiisti z testovacích úto-
kÛ. Chrãení losa pfii bûhu a namáhav˘
dech prozradí jeho nemocné plíce
a mohutné zvífie se stane záhy lehkou
a snadnou kofiistí. ·elmy získají mnoÏství
masa a témûfi neriskují zranûní.
Testování kofiisti lze snadnûji sledovat
zejména u zvífiat Ïijících ve stádech, jako
je tomu napfiíklad u sobÛ karibu nebo
u piÏmoÀÛ. NeÏ se vlkÛm podafií ulovit
konkrétní zvífie, mohou pfii krátk˘ch ‰tva-
nicích otestovat stovky zvífiat. Nûktefií
kopytníci, ktefií normálnû Ïijí ve stádech,
uÏ samotn˘m faktem, Ïe se pasou nebo
putují sami, dávají vlkÛm signál, Ïe s nimi
nûco není v pofiádku. Napfiíklad piÏmoni
ve stádû, kdyÏ zaujmou svou kruhovou
obranu, jsou pfied vlky takfika nezranitel-
ní. Pokud je v‰ak piÏmoÀ vyho‰tûn ze stá-
da (u spoleãensk˘ch druhÛ b˘vá dÛvo-
dem takfika vÏdy stáfií nebo nemoc), je
pro vlãí smeãku snadn˘m úlovkem.
O strategii lovu vlãí smeãky bylo popsáno
mnoho podnûtn˘ch stránek i mnoho
vybájen˘ch báchorek. Jisté v‰ak je, Ïe
t˘mová spolupráce vlãí smeãky jí zaji‰Èu-
je loveckou úspû‰nost. ZpÛsob lovu se
mûní nejen terénem, v níÏ ‰tvanice probí-
há, ale i druhem lovené kofiisti. Na horské
ovce útoãí vlci takfika vÏdy shora. Bylo
pozorováno, Ïe vlãí smeãka zámûrnû
zahnala stádo bizonÛ na zamrzlé jezero.
Kluzk˘ terén jim usnadnil úspû‰n˘ lov.
Dokud se na Velk˘ch planinách (v Se-
verní Americe) hojnû vyskytovali vidloro-
zi, byli vlci povûstní tím, Ïe se ukr˘vali
v nízké trávû a k˘vali nad sebou vztyãen˘-
mi oháÀkami. Zvûdavá zvífiata se pfiiblíÏi-
la neopatrnû tak blízko, Ïe za svoji zvûda-
vost zaplatila Ïivotem a postarala se
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Vlk po úspû‰ném
lovu spofiádá
najednou 8 aÏ 
10 kg masa
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vlkÛm o chutn˘ obûd. (Vlãí taktiku lovu
vidlorohÛ pfievzala fiada prérijních indián-
sk˘ch kmenÛ.) V roce 1990 pátral koncem
dubna v Choãsk˘ch vr‰ích na Slovensku
po zbytcích vlãích úlovkÛ terénní zoolog
Ludvík Kunc. Ve své knize Z medvûdích
a vlãích brlohÛ pí‰e: „KdyÏ jsem terén
opou‰tûl, vracel jsem se strm˘m krasov˘m
údolím pln˘m skal a soutûsek. Ale ani tady
vlci neslavili úspûch. Po vyústûní soutûsky
do mírnûj‰ího terénu ve vzdálenosti asi
dvou kilometrÛ od vesnice jsem na‰el
v horském potoce místo, kde vlci strhávali
jelení zvûfi. Na‰el jsem tady pût koster laní
a jednoho jelena. KaÏdá kostra byla jiného
stáfií. Nûkteré byly zcela vyãi‰tûny od zbyt-
kÛ masa, jiné je‰tû drÏely pohromadû
a na‰el jsem jednu laÀ strÏenou asi pfied
t˘dnem. Je to pfiirozenû jen má domnûnka,
ale pravdûpodobné vysvûtlení koncentrace
strÏené zvûfie se nabízí následovné: Vlci ãas
od ãasu protahují vysoko poloÏenou plo‰i-
nu, kde má jelení zvûfi pastviny. Zde usilu-
jí zahnat nûkterého kopytníka do hluboké-
ho údolí plného strÏí a v tomto tûÏkém
terénu Ïenou zvífie tak dlouho, aÏ se vyãer-
pá. Je-li to star‰í kus nebo zvífie nemocné,
stává se jejich kofiistí uÏ v pomûrnû lehce
pfiístupném terénu. Jiné vysvûtlení mû
nenapadá. MÛj pfiítel Miro Micenko Ïijící
v místech, kde vlci nebyli nikdy vyhubeni,
mi sdûlil, Ïe po velmi dÛkladném ohledání
mnoha strÏen˘ch laní a jelenÛ uloven˘ch
vlky vesmûs ve strÏích a korytech potokÛ
na‰el u tûchto zvífiat celou fiadu deformací
– zhojen˘ch zlomenin apod. Jednalo se
zkrátka o zvífiata, která se pro toto po‰ko-
zení stávala pfiednostní kofiistí vlkÛ.“
Zavilí nepfiátelé vlkÛ vidí v tûchto ‰elmách
bestiální vrahy a zplozence ìáblovy, zatím-
co obdivovatelé vlkÛ v nich chtûjí vidût
dÏentlmenské rytífie bez báznû a hany. Oba
pfiístupy jsou zavádûjící a iracionální. Vlk
není ztûlesnûním lidsk˘ch pfiedstav a idejí;
vlk je pfiedev‰ím vlkem. Îije, vychovává
mláìata, myslí a umírá – v˘hradnû podle
„vlãích zákonÛ“. Tvrzení, Ïe vlci nikdy neza-
bíjejí nadbyteãnû, není vÏdy a za v‰ech
okolností pravdivé. Za normálních podmí-

nek tomu tak je. DÛkazy v‰ak jasnû potvr-
zují, Ïe i vlci, podobnû jako jiné ‰elmy,
mohou v urãit˘ch situacích zabíjet
nadmûrnû. Nejãastûji se nadmûrné zabíjení
mÛÏe projevit, loví-li smeãka vlkÛ (ãi jed-
notliv˘ vlk) domácí zvífiata. Na‰e domesti-
kovaná zvífiata – ovce, kozy, hovûzí skot –
nemají pfiirozené obranné reakce divok˘ch
zvífiat, a nemají ostatnû ani jejich kondici.
Domnívám se, Ïe z pohledu vlkÛ reagují
domácí zvífiata jako nemocná. C. H.
Stockley byl v Himálaji oãit˘m svûdkem
takového vlãího útoku: „Vlk se pfiihnal
naprosto pfiekvapiv˘m zpÛsobem do stfie-
du stáda a strhával jednu ovci za druhou
s takovou rychlostí a obratností, Ïe na
vzdálenost asi tak sedmadvaceti metrÛ
zÛstalo leÏet na zemi pût zvífiat. PfiiblíÏil se
ke kaÏdé ovci zprava a uchvátil prchající
zvífie za prav˘m uchem, strhl mu hlavu
dolÛ, takÏe padlo pfiímo na nos.“
Barry Holstun Lopez ve své knize O vlkoch
a æuìoch upozorÀuje, Ïe mezi lovcem
a jeho kofiistí probíhá v˘mûna informací
v podobû jakéhosi „rozhovoru smrti“. „Je
to jako obfiadná v˘mûna,“ pí‰e Barry
Holstun Lopez, „maso z kofiisti je v˘mûnou
za úctu k jeho duchu. Obû zvífiata, nikoliv
pouze predátor, se rozhodují, zda jejich
stfietnutí má konãit smrtí. Urãitû je v tom
jak˘si posvátn˘ zákon. Je v nûm vzne‰e-
nost. A je to nûco, co se pfiihodí pouze
mezi vlkem a zvífietem toho druhu, kter˘
loví nejãastûji. Ten pfiedstavuje pro vlka
posvátné maso… Rozhovor smrti s domá-
cími zvífiaty pozoruhodnû vázne. Domácí
zvífiata jiÏ na rozhovor smrti zapomnûla.
Neumí se uÏ s vlky st˘kat. Napfiíklad kÛÀ je
velké zvífie, schopné stejnû jako los zlomit
vlkovi Ïebra nebo mu prorazit hlavu kopy-
tem. Vût‰inou v‰ak zpanikafií a prchá. Co se
dûje, kdyÏ vlk pronikne do ovãína a ve
zdánlivém ‰ílenství zabije 20 nebo 30 ovcí?
Patrnû to není jeho masakrování jako spí-
‰e selhání rozhovoru ze strany ovcí, ve kte-
rém nebylo nic – ani odpor, ani vzájemná
úcta, ba ani odevzdání se vlkovi. Vlk oãe-
kával posvátn˘ rituál a stfietl se s hlou-
postí… Toto nás pfiivádí ke druhému bodu.
Zaobíráme se odli‰n˘m druhem smrti, neÏ
kter˘ znají lidé. KdyÏ vlk „Ïádá“ Ïivot jiné-
ho zvífiete, oãekává, Ïe zvífie odpoví nûco
jako: „MÛj Ïivot je siln˘. Není správné mû
o nûj Ïádat.“ Los mÛÏe b˘t biologicky
nucen˘ zemfiít, protoÏe je star˘ nebo ranû-
n˘, ale má svou volbu. Smrt není tragická.
Má svoji dÛstojnost.“
V souvislosti s tímto problémem bych
chtûl ãtenáfie upozornit na absolutnû v˘ji-
meãnou a jedineãnou fotoreportáÏ Tanec
se smrtí Yvy Momatiukové a Johna
Eastcotta, která byla uvefiejnûna v ãeské
verzi ãasopisu National Geographic v kvût-
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nu roku 2004. AutorÛm se podafiilo
zachytit konec úspû‰ného lovu vlkÛ na
losa i dûlení o kofiist s medvûdy grizzly. Je
to lahÛdka, kterou si „vlãí gurmán“
nemÛÏe nechat uniknout. 
Vlk coby impozantní ‰elma b˘vá v na‰ich
pfiedstavách témûfi v˘hradnû spojována
s velkou kofiistí. Av‰ak jiÏ kanadsk˘ bio-
log a spisovatel Farley Mowat vypozoro-
val, Ïe v letním období, kdy stáda sobÛ
karibu migrují a vlci vychovávají svá mlá-
ìata, vydrÏí po dlouhou dobu pfii nedo-
statku jiné lovné zvûfie na „my‰í dietû“ –
v tomto období loví vlci hrabo‰e a lumí-
ky. Vlci rovnûÏ poÏírají trávu (je pravdû-
podobné, Ïe si pomocí ní ãistí zaÏívací
trakt a odstraÀují vnitfiní parazity), po-
jídají rovnûÏ ãásti nûkter˘ch rostlin
a sezonnû duÏinaté plody.
Vlci si, podobnû jako i nûkteré jiné ‰elmy,
pfiíleÏitostnû ukr˘vají „nadbyteãnou“
potravu. Vût‰inou si nespotfiebovan˘ úlo-
vek zahrabou tlapami do zemû a hlínu
pfiitlaãují ãumákem podobnû jako na‰i
psi, kdyÏ zahrabávají kost. Na ukryté
potravû se v‰ak velmi ãasto pfiiÏivují
nejen li‰ky, lasiãky a rosomáci, ale i orlo-
vé, havrani a krkavci, takÏe vlci ãasto
naleznou svou „spiÏírnu“ vyrabovanou
nezvan˘mi náv‰tûvníky.
V roce 1940 vy‰la u nás kniha americké-
ho spisovatele H. Mortimera Battena Vlãí
stopou. Dílko s mnoha antropomorfizaã-
ními prvky dnes jiÏ sice nesplÀuje náro-
ky, které jsou kladeny na souãasnou
beletrii (o literatufie faktu nemluvû),
nûkteré pasáÏe v‰ak urãitû stojí za pfie-
ãtení i zamy‰lení, jako napfiíklad násle-
dující úvaha o loveckém chlebíãku vlkÛ:
„Nastalo mírné jaro a potoky boufilivû

vystupovaly z bfiehÛ; vlci se v‰ak spoko-
jovali pro sebe a svá mláìata docela
málem. Îrali a nosili vlastnû jen my‰i
a Ïáby, a kdyby pfiíroda nabízela takovou
stravu cel˘ rok, nezabíjeli by vlci vût‰í
zvûfi, která vyÏaduje mnoho bûhání
a hodnû síly ke zdolání. Vût‰ina zvífiat si
volí nejsnadnûj‰í dosaÏitelné zpÛsoby jak
získat Ïivobytí, a vlci nezabíjejí jeleny
nebo nepronásledují dokonce lidi z nûja-
ké vrozené ‰patnosti, pro niÏ jsou prÛbû-
hem vûkÛ od v‰ech nenávidûni. Jsou
ochotni Ïít v míru jako kdokoliv jin˘, jen
kdyÏ k tomu mají pfiíleÏitost.
Ale v zimû nemohou b˘t mírumilovní.
Musí honit to, co se dá honit, nebo zahy-
nou. Jsou k tomu donuceni, a jelikoÏ jsou
dosti velcí a dosti hrozní, aby povalili jele-
na, honí jeleny a zabíjejí je. Jedním jele-
nem se nakrmí hladová smeãka, a kdyby-
chom vy a já zmírali hladem nebo na‰e
Ïeny a dûti, honili bychom také jeleny
a v˘skali bychom pfiekypující radostí,
kdybychom nûjakého uhnali! Opravdu,
srazili bychom jich pÛl tuctu, kdyby nám
pfiála pfiíleÏitost, a nechali je leÏet na snû-

hu pro pfiípad, Ïe bychom je mohli potfie-
bovat zítra. A pfiece jsme sly‰eli, co poví-
dali lesníci, kdyÏ na‰li u‰tvané jeleny.
Jsou vlci tvory této zemû, ãi jsou to pros-
tû ìáblové? My lidé nemusíme lovit, aby-
chom byli Ïivi. Kdybychom museli, mûli
bychom více trpûlivosti s hladem a s tûmi,
ktefií loví. Musí-li se lovit, aby se získalo
dal‰í jídlo, zlep‰uje to oko, ucho a znalost
lesní moudrosti. Jsme hladoví a dnes
veãer musíme pfiinést domÛ potravu. Pláã
hladového dítûte rve struny srdce a vklá-
dá do oãí krvavû rudou touhu zabíjet.
Jásáme tedy nad hfií‰n˘m zvukem dopadu
vymr‰tûné zbranû, a kdyÏ spatfiíme krev
na stopû, cítíme chvûjiv˘ pocit probíhají-
cí pátefií a zjasnûní oka. UkaÏte si, naã
chcete ve svûtû zvífiat, a totéÏ platí
v na‰em svûtû. MÛÏeme sedût v leno‰ce
a pokou‰et se dûlat plány na lep‰í huma-
nitu pro pfieplnûn˘ a skoro hysterick˘
svût, ale byli bychom lep‰ími muÏi a Ïena-
mi, kdybychom byli sníÏeni na obecnou
úroveÀ pocitu hladu, zápasu proti nûmu,
boje ve jménu zákona starého jako svût 
– zákona boje o Ïivot.“ 
P.S. Vladimír Pauli‰ta (roãník 1922) pra-
coval ve svém bohatém Ïivotû mimo jiné
jako loveck˘ prÛvodce v pafiíÏské lovecké
kanceláfii ORCHAPE. Bûhem svého ‰est-
náctiletého pÛsobení v roli loveckého
prÛvodce zbrázdil s klienty lovecké revíry
a divoãinu takfika celého svûta. Jeho bo-
haté Ïivotní záÏitky jej inspirovaly
k napsání osmi ãtenáfisky úspû‰n˘ch
knih. S jeho laskav˘m svolením volnû
pfievyprávím pfiíbûh, o kter˘ se s ním
podûlil jeho alja‰sk˘ pfiítel Bob…
Loveck˘ prÛvodce Bob letûl mal˘m hyd-
roplánem z alja‰ského Anchorage na
loveckou základnu u jezera Iliamna. KdyÏ
se jiÏ chystal pfiistát na hladinû jezera,
zpozoroval smeãku vlkÛ, ktefií pronásle-
dovali losa. Bob stoãil letoun a chtûl
nalétnout na vlky, aby je zapla‰il a losa
zachránil. Vlci se sice rozprchli, ale za
okamÏik znovu zaútoãili na vysíleného
losa. Bob zaostfiil svÛj fotoaparát a scénu
pod sebou vyfotografoval. Sledování lovu
jej v‰ak zaujalo natolik, Ïe pfiehlédl blíÏí-
cí se koruny stromÛ. V pfií‰tí sekundû jiÏ
o nejbliÏ‰í strom zavadil kfiídlem i kor-
midlem. Bobovi se sice podafiilo letadélko
vyrovnat, ale na hladinu jezera pfiistál
pûknû natvrdo… SvÛj hydroplán musel
nechat pfiezimovat na bfiehu jezera.
O opravu se postarali aÏ dva mechanici
z Anchorage na jafie pfií‰tího roku. „Ten
‰pás mû stál pfiesnû tolik, co jsem si vydû-
lal za rok,“ svûfiil se Vladimíru Pauli‰tovi
Bob. „Byl to mÛj nejlep‰í, ale taky nejd-
raÏ‰í snímek.“ A vy si ho dnes mÛÏete
prohlédnout… Jaroslav Monte Kvasnica
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Kana’ti  Díl 5.

Úspû‰n˘  lov pod masivem 
alja‰ské hory Mount McKinley

Tento snímek se 
pro pilota Boba 
stal nejdraÏ‰ím
snímkem jeho Ïivota
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