
rehistorick˘ lovec, stejnû jako
Indián, Inuita, Ainu, âukãa ãi jin˘
pfiíslu‰ník nûkterého z národÛ

Sibifie – prokazoval lovné zvûfii obecnû –
a vlkÛm, medvûdÛm, sobÛm a bizonÛm
zvlá‰tû – úctu, respekt a svÛj upfiímn˘
vdûk. Indiáni kmene Nutka (pfiíslu‰níci
tohoto kmene sebe sama jmenují Nuu –
chah – nult), ktefií Ïijí jiÏ nejménû 2500 let
na ostrovech v oblasti zálivu Clayoquot
(u ostrova Vancouver v kanadské Britské
Kolumbii), mají svûtonázor o pfiemûnû
jednûch tvorÛ v jiné, kter˘ shrnuli do
vûty: Hi‰ – uk – i‰ cha – walk = V‰echno je

jeden celek. (UÏ John Muir jasnozfiivû
napsal: „VÏdy, kdyÏ chceme uchopit nûco
samo o sobû, zjistíme, Ïe je to pevnû pfii-
poutáno ke v‰em souãástem vesmíru.“
A Alexandra Fullerová varuje: „Zataháme
-li dost silnû za nitky bytí jednoho druhu,
mÛÏe se na nás zfiítit cel˘ ekosystém.“)
âlovûk dokázal vlky respektovat, obdivo-
vat, milovat, ale mnohdy se jich dokázal
i obávat. Vynikající japonsk˘ básník a pro-
zaik Kobaja‰i Issa (1763 – 1827) to ve
svém haiku vyjádfiil takto:
Toulaví vlci, ãlovûka mrazí
uÏ jenom z jejich trusu.

Vlci tedy byli loveni (napfiíklad pro vyni-
kající koÏe‰inu nebo kvÛli „léãiv˘m“, ritu-
álním a ‰amansk˘m obfiadÛm – k tûm se
vyuÏívaly nejen vlãí koÏe‰iny, ale i zuby,
drápy a vlãí vnitfinosti), nebyli v‰ak vybí-
jeni, decimováni, tráveni, vyhlazováni,
upalováni… To v‰echno mûlo pfiijít aÏ
mnohem pozdûji – s rÛstem lidského
majetku, lidské moci a lidského sebevû-
domí, s rÛstem pokroku, s vítûzn˘m taÏe-
ním civilizace, arogance, krutého egois-
mu, zaslepené krátkozrakosti a neúcty
k Ïivotu… Na vlky ãekaly – kvÛli zvÛli lidí
- pogromy, genocida, kulky, jedy, autoda-
fé… V dobû, kdy se ãlovûk pfiestál bát
opravovat Pfiírodu ãi opravovat Boha…
Daleko dfiíve, neÏ bíl˘ muÏ pfiinesl
IndiánÛm „Ïeleza“ = ocelové pasti, pouÏí-
vali prvotní Ameriãané na lov vlkÛ „vlãí
jámy“ a padací pasti. „Vlãí jámy“ mûly
podobu hluboké díry (vespod ‰ir‰í), která
kofiisti zabraÀovala vyskoãit ãi vybûhnout
po stûnách zpût na svobodu. Lovci pfii-
kryli jámu proutím, trávou a listím a jako
návnadu pouÏili kus masa. Nûkteré indi-
ánské kmeny umísÈovaly je‰tû na dno jam
zaostfiené kÛly, které lapeného vlka usmr-
tily. V severních oblastech, tam, kde zemi
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svírá permafrost, Indiáni a Inuité pocho-
pitelnû jámy kopat nemohli. Proto k lovu
vlkÛ pouÏívali padací pasti – z velik˘ch
kamenÛ nebo ledov˘ch desek. Smrtící
závaÏí bylo podepfieno kÛlem, na nûmÏ
byla umístûna návnada. Vlk, kter˘ se chtûl
zmocnit nastraÏeného masa, poru‰il rov-
nováhu zátûÏe, která se na nûj zfiítila
a pfiitiskla jej k zemi nebo dokonce roz-
drtila. Sever‰tí lovci rovnûÏ na vlky
nastraÏovali oka z fiemínkÛ z nevydûlané
kÛÏe. Nûktefií Inuité umisÈovali do lojo-
v˘ch kuliãek svinuté zaostfiené vrbové
proutky nebo i úlomky z velrybích kostic.
Vlk zmrzlé kuliãky zhltl. Jakmile se mu lÛj
v zaÏívacím traktu rozpustil, rozvinuté
proutky nebo kostice mu poranily útroby.
Inuité rovnûÏ pouÏívali „vlãí noÏe“.
Ostrou ãepel umístili do kusu tuleního,
mroÏího nebo velrybího tuku, kter˘ je‰tû
zmrazili v kusu ledu. Vlk, kter˘ lízal tuk,
si o ãepel pofiezal jazyk a nakonec vykrvá-
cel. Na podobném principu byla zaloÏena
dal‰í past – ocelová pruÏina byla svinuta
v kusu tuku. KdyÏ ji vlk Ïral, pruÏina se
rozvinula a zabodla se mu do krku.
Lovit vlka v‰ak bylo nebezpeãné pfiede-
v‰ím z duchovního hlediska. Napfiíklad
indiánsk˘ kmen âerokézÛ (oni sami se
naz˘vali Tsalagi) vûfiil, Ïe zabitím vlka
mohou na lovce ãi dokonce cel˘ kmen
pfiivolat pomstu ostatních vlkÛ. Jiné
kmeny se obávaly, Ïe zabitím vlka
mohou odehnat jinou kofiist (a znemoÏ-
nit tak Ïivotnû dÛleÏit˘ lov). RovnûÏ byla
mezi Indiány roz‰ífiena povûra, Ïe zbraÀ,
která zabije vlka, nebude jiÏ nikdy fun-
govat. Proto ji buì zahodili, nebo dali
‰amanovi k oãistûní, anebo vûnovali
dûtem na hraní.
KdyÏ vlka ulovili Kwakiutlové (Ïijící na
pobfieÏí kanadské Britské Kolumbie),
poloÏili jeho tûlo na obfiadní pfiikr˘vku
a ze staÏeného vlka nafiezali úzké prouÏ-
ky masa. KaÏd˘, kdo se lovu zúãastnil,
musel sníst ãtyfii prouÏky, vyjádfiit své
politování se zabit˘m vlkem a musel jej
nazvat sv˘m dobr˘m pfiítelem. Zbytky vlãí
mrtvoly zabalili indián‰tí lovci do pfii-
kr˘vky a obfiadnû spálili v oãistném ohni. 
Indiáni kmene Ahtena (Ïijící na jiÏní
Alja‰ce) nesli uloveného vlka do svého
tábora na ramenou a slavnostnû provolá-
vali: „Zde je pán, kter˘ pfiichází!“ Vlka
v ch˘‰i uloÏili do sedící polohy a ‰aman
pfied nûj poloÏil obfiadní pokrm.
KdyÏ vlka ulovili Inuité, poloÏili jeho mrt-
volu na hranici své vsi a nechali ji tam
leÏet po ãtyfii dny. Lovec, kter˘ vlka zabil,
musel ãtyfiikrát obejít svÛj pfiíbytek a spe-
ciální písní projevoval svÛj zármutek nad
zabit˘m zvífietem. Navíc nesmûl mít ãtyfii
dny pohlavní styk se Ïenou.

Jak vidno, lov vlka pfiiná‰el urãitá du-
chovní rizika a poru‰ování tabu. Proto
bylo u pfiírodních národÛ celkem obvy-
klé, Ïe kdyÏ nûkdo potfieboval vlãí koÏe-
‰inu, najal si radûji lovce, kter˘ ovládal
oãistné rituály. Lovci také nûkdy mrtvé-
mu vlkovi tvrdili, Ïe jsou z jiné vesnice,
aby pfiípadnou posmrtnou pomstu vyko-
nal na nesprávném místû. (Napfiíklad
âukãové ze severov˘chodní Sibifie zabi-
t˘m vlkÛm fiíkali, Ïe je zabili Rusové.) Lov
vlkÛ lovci pfiírodních národÛ nebyl pro
populaci tûchto predátorÛ nikdy nijak
nebezpeãn˘ a lze bez nadsázky fiíci, Ïe
mûl takfika vÏdy duchovní charakter.
„Duchovnost lze definovat jako zpÛsob
vûdomí,“ napsal Fritjof Carpa a pokraãu-
je: „vûdomí, v nûmÏ pociÈujeme svou
spojitost s vesmírem jako celkem.

Ukázalo se, Ïe ekologické uvûdomûní je
ve své nejhlub‰í podstatû zcela evidentnû
duchovní. Toto je v souladu s duchovní-
mi tradicemi, které nám odkázali taois-
tiãtí filozofové dávné âíny stejnû jako
svat˘ Franti‰ek z Assisi nebo domorodí
ameriãtí Indiáni.“
Drastické vybíjení vlkÛ nastalo aÏ
v pozdûj‰í dobû s dobfie vyzbrojen˘mi
bíl˘mi lovci…
Kdysi i v na‰í staré dobré Evropû Ïilo
veliké mnoÏství vlkÛ. Napfiíklad Irsko
bylo v 16. století pfiezdíváno Vlãí zemí
kvÛli veliké populaci vlkÛ, která zde Ïila.
(MoÏná i proto dalo Irsko svûtu nejvût‰í-
ho psa – irského vlkodava - kter˘ byl
vy‰lechtûn pro ‰tvaní vlkÛ.) Král v‰ak
nafiídil vlky intenzivnû lovit. Díky tomuto
nafiízení byl okolo roku 1700 zahuben
poslední irsk˘ vlk.
Velké úcty poÏívali vlci kdysi v ¤ecku.
Starovûcí AtéÀané si cenili vlkÛ tak vyso-
ko, Ïe pfiijali zákon tohoto znûní:
Kdokoliv zabije vlka, musí mu na vlastní
náklady vystrojit pohfieb.“
Ve stfiedovûku ovládl pfiedev‰ím kfiesÈan-
ské zemû názor, Ïe zabíjet vlky je správné
nejen kvÛli ochranû stád, ale pfiedev‰ím
z morálního hlediska. Lidé rozli‰ovali zví-
fiata na uÏiteãná (jako byl pes, kÛÀ, ovce
ãi kráva) a na zvífiata ãlovûku ‰kodící (vlk,
kuna, lasice, rys, medvûd…). Vzdûlanci
rozli‰ovali zvífiata na bestes dulces -  tedy
zvífiata voÀavá – a na bestes puantes – zví-
fiata páchnoucí. Zmínûn˘ vztah demon-
struje napfiíklad kontrast mezi vlkem
a psem ãi kontrast mezi krkavcem a holu-
bicí. (Nutno zdÛraznit, Ïe stfiedovûk
v Evropû – kvÛli mnoha válkám – vlkÛm
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pekelné

„Střezte se
lživých proroků,

kteří k vám
přicházejí

v rouchu ovčím,
ale uvnitř jsou

draví vlci.“
Evangelium podle Matouše,

kapitola 7., verš 15.
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paradoxnû pfiál. âasto nepohfibené ãi
nedostateãnû pohfibené lidské mrtvoly se
staly pro vlky pfiísunem proteinÛ a boha-
tû prostfien˘m stolem.)
I âesko bylo kdysi domovem mnoha vlkÛ.
V Kronice ãeské Václava Hájka z Liboãan
(vydané poprvé v roce 1541) se doãteme:
„TéhoÏ léta (my‰leno k roku 1269 – pozn.
aut.) veliké mnoÏství v âechách bylo
vlkÛv, takÏe sobû lidé s nimi velmi staj-
skali, neb skrze vsi a mûsteãka nehrazená
v noci i ve dne bûhajíce na dobytcích ãini-
li velikú ‰kodu, také i lidi kousali a nûkte-
ré dávili aÏ do smrti. Král Pfiemysl, o tom
zprávu maje, rozkázal okolo vsí a mûste-
ãek jámy dûlati a na nû husy, kaãice neb
prasata sázeti, a tak jest jich mnoho
pohubeno.“ (I v souãasnosti mÛÏeme
nûkde najít stopy po „vlãích jamách“ –
napfiíklad na âeskomoravské vrchovinû
jsou známé dochované jámy u Zubfií
a Karasína.) V pozdûj‰ích dobách byli vlci
tráveni. Na na‰em území se pouÏíval
napfiíklad omûj vlãí mor (Aconitum vul-
paria Reichenb). Latinsk˘ název se odvo-
zuje z fieckého slova aconiti ãili bez pra-
chu. To znamená vítûzství nikoliv
ãestn˘m bojem v pra‰né arénû, ale zákefi-
nû – jedem. Prach z usu‰en˘ch oddenkÛ
se sypával na kusy masa, které se rozha-
zovaly na vlãích stezkách. Navzdory své
jedovatosti patfií omûj vlãí mor k nejkrás-
nûj‰ím pryskyfiníkovit˘m bylinám s bizar-
nû utváfien˘mi kvûty, které se na Vysoãinû
rozevírají na pfielomu kvûtna a ãervna. AÏ
pfies metr vysoká trvalka roste na humóz-
ních, minerálnû bohat˘ch sutích, zejmé-
na na vápencích. V Evropû a v Severní

Americe slouÏily k v˘robû jedÛ i nûkteré
druhy li‰ejníkÛ. Úãinností se „proslavil“
zejména druh Letharia vulpina – k v˘robû
otráven˘ch návnad nejen na my‰i, ale i na
vlky.) Pozdûji byli vlci ‰tváni a stfiíleni.
A intenzivní lov „nesl své plody“: posled-
ní pÛvodní vlk byl v âechách uloven
v roce 1891 a na Moravû v oblasti Îìár-
sk˘ch vrchÛ jiÏ o 61 let dfiíve – pfiesnû 2.
ledna 1830. „Moderní doba“ pfiiná‰ela stá-
le lep‰í, rychlej‰í a pfiesnûj‰í zbranû –
a „moderní boj“. Vlci v Evropû mizeli jak
jarní sníh a zmizeli i ve 48 státech USA.
Vskutku úctyhodná bilance mezidruhové
nenávisti. Barry Holstun Lopez ve své
knize O vlkoch a æuìoch pí‰e: „Dal‰í my‰-
lenka, která se zrodila v Evropû a která
odÛvodÀovala zabíjení vlkÛ, pochází
z práce Reného Descartesa. Descartes

vyjádfiil víru, Ïe zvífiata byla stvofiena na
zemi jen ãlovûku k uÏitku, navíc jsou zjev-
nû nízkého rodu, nemají du‰i, a proto se
ãlovûk nevystaví Ïádné morální vinû, kdyÏ
je bude zabíjet. Toto bylo formálním
popfiením „pohanské“ my‰lenky nesluãi-
telné s oficiálním uãením fiímské církve,
Ïe zvífiata mají du‰i a Ïe by nemûla b˘t
nesmyslnû zabíjena a Ïe zvífiata nejsou
podfiízena lidem. Víra, Ïe ãlovûk mÛÏe
zabít vlka bez morálních zábran, bez citu,
protoÏe vlk je jen zvífie, získala hrozivé
rozmûry v Americe bûhem strychninové
kampanû v 19. století. Evropsk˘ lovec,
Ïijící kolem roku 1650, mohl zabít za cel˘
svÛj Ïivot 20 aÏ 30 vlkÛ; jeden americk˘
lovec na sklonku 19. století mohl zabít
ãtyfii nebo pût tisíc vlkÛ za deset let.“
Nesmifiitelnost boje s vlky v Americe pod-
pofiil i vztah AmeriãanÛ k soukromému
vlastnictví: soukrom˘ majetek se rovnal
Písmu svatému, byl nedotknuteln˘ a bylo
jej tfieba, pokud to bylo nutné, hájit se
zbraní v ruce. Proti nevítan˘m pfiistûho-
valcÛm, zlodûjÛm, pobudÛm, proti grizz-
lyÛm, pumám a vlkÛm. Dûdictví tûchto
pion˘rsk˘ch tradic a úcty k soukromému
vlastnictví nám pomÛÏe pochopit tón
dochovaného dopisu, kter˘ napsal roku

1892 ovãák Bob Jenkins: „Je to opravdová
skvrna, odporné znamení na tváfii civili-
zace a spoleãnosti lidí v Iowû, Ïe vlci jsou
je‰tû stále zde a Ïe je je‰tû stále moÏno
vidût, jak pfiecházejí pfies nejlépe udrÏo-
vané farmy a dokonce se vyskytují blízko
nejvzácnûj‰ích oblastí v na‰em státu.“
Pro fiadu z nás bude skliãující ãtení této
struãné bilance Barryho Holstuna
Lopeze: „Nikdo nedokáÏe spoãítat, kolik
zvífiat bylo zabito na planinách, fieknû-
me – od roku 1850 do roku 1900. KdyÏ
spoãítáme, kolik bizonÛ zabili pro kÛÏe,
kolik vidlorohÛ kvÛli svíãkové, kolik
holubÛ stûhovav˘ch poslouÏilo za cviã-
né terãe na stfielbu a kolik indiánsk˘ch
poníkÛ zabili bûlo‰i, aby udrÏeli Indiány
v chudobû, potom si mÛÏeme pfiedsta-
vit, Ïe takto zahynulo asi 500 milionÛ
tvorÛ. Z tohoto poãtu – asi jeden anebo
dva miliony vlkÛ. Tato ãísla dnes uÏ ne-
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mají Ïádn˘ v˘znam…“ Pfii studiu rÛz-
n˘ch dobov˘ch materiálÛ ãasto narazí-
me na tûÏko uvûfiitelné kuriozity.
Napfiíklad zákoník státu Massachusetts
obsahuje následující zákon z roku 1838:
„Kdokoliv vystfielí ze zbranû (ve mûstû)
bez pfiíãiny nebo na nûjaké zvífie, kromû
Indiána nebo vlka, zaplatí pokutu 5
‰ilinkÛ za kaÏd˘ v˘stfiel.“ (Pfiedbûhnûme
tok ãasu následující informací: díky
„protivlãím“ kampaním ãasto rozdm˘-
chávan˘m s podporou bulvárního tisku
a státním odmûnám, vyplácen˘m za vlãí
skalpy, byli v Severní Americe vlci nemi-
losrdnû pronásledováni a vybíjeni aÏ do
70. let dvacátého století. TûÏko hledat ve
zvífiecí fií‰i jiného tvora, kter˘ byl lidmi
decimován podobn˘m zpÛsobem, s ne-
ovladatelnou nenávistí a s neutuchající
horlivostí.)
Vá‰niv˘m lovcem vlkÛ byl napfiíklad také
generál George Armstrong Custer (padl
v proslulé bitvû se Siouxy u fieky Little
Big Hornu 25. 6. 1876). Custer se vyÏíval
ve ‰tvanicích (a to nejen na Indiány)
a témûfi vÏdy cestoval s velkou smeãkou
psÛ. Generál mûl v oblibû zejména velké
anglické chrty – irské vlkodavy a deer-
houndy. Dva obrovské bílé chrty vzal

také s sebou na v˘pravu do posvátn˘ch
hor DakotÛ – do Black Hills, kde jim
umoÏnil ‰tvát a lovit jeleny a vlky (coÏ
Dakoty rozlítilo k nepfiíãetnosti). JiÏní
âejeni (Cheyenne), ktefií Custera upfiím-
nû nenávidûli, mu v bitvû u Washity
v Oklahomû roku 1868 zabili jeho milo-
vaného deerhounda – Bluchera.
·tvanice na vlky v Evropû a v Rusku byly
zejména aristokratickou kratochvílí.
Zatímco ‰lechta hodovala a opíjela se na
loveck˘ch chatách a zámeãcích, hlavní
psovod s pomocníky pátral za pomoci
místních lidí po vlcích. V den honu uÏ
bylo v‰e pfiipraveno a smeãka vypátrána.
Ke ‰tvanicím se zejména v Rusku vyuÏí-
vali ru‰tí chrti – barzojové. 
Lovu vlkÛ se psy se v Rusku i v Severní
Americe horlivû vûnoval Theodore
Roosevelt. A ‰tvanice to byly vskutku vel-
korysé – posuìte sami… Jednou se vydal
na lov se 137 psy a 60 koÀmi. Lovu se
zúãastnilo 44 lovcÛ plus honci a noviná-
fii. Masa lidí a zvífiat se „poskládala“ do
soukromého vlaku, sloÏeného z dvaadva-
ceti vozÛ! Svému pfiíteli, kter˘ lovil se psy
v Severní Dakotû, Roosevelt napsal: „Psi
musí mít pouze dvû vlastnosti: musí b˘t
rychlí a musí bojovat s veselou myslí –

potom postupnû vyrostou ve smeãku vra-
Ïedn˘ch bojovníkÛ, otuÏil˘ch v boji
a vÏdy pfiipraven˘ch vlka zardousit.“
Pfií‰tû vám ve druhé ãásti kapitoly
Vymítání ìáblÛ pfiineseme fiadu pfiíbûhÛ
a pfiíkladÛ krvavé historie, jichÏ jsou
Dûjiny vlka plny.
P. S. (Vlãí zpûv)
Chystám se ke zpûvu
(Vlci se tro‰ku smûjí)
S hlavami k úplÀku
Zpíváme o nadûji
O lásce na snûhu
O nebi s husím klínem
O stopách na bfiehu
O mase se strychninem
Zpíváme o sobech
O grogu z horké krve
O noci poslední
Anebo o té prvé
O honcích v záloze
O horách s hudbou vûtru
S ãumákem k obloze
A v potrhaném svetru
Na hvûzdné dálnici
Stopuji Velk˘ vÛz
S ‰ed˘mi bratfiíãky
Zpíváme Vlãí blues

Jaroslav Monte Kvasnica
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Pozorní 
a nenápadní…
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