
sal se rok 1973, bylo mi závratn˘ch
dvacet let. UÏ pfies mûsíc jsem byl
„on the road“ zemí na‰eho sever-

ního bratra. Právû jsem sedûl u stolku na
zahrádce jedné hospÛdky v GdaÀsku.

Spoleãnost mi dûlal jurodiv˘ polsk˘
alkoholik se sklenûn˘ma oãima vycpa-
n˘ch ‰elem a tfiesoucíma se rukama roz-
léval do skleniãek vodku. V˘znamná ãást
ohnivé vody tfiísnila desku stolu. Napro-

ti mnû sedûla ve vzne‰ené póze polská
malífika se ‰panûlsk˘m pfiíjmením – Mal-
gorzata Fonfiera-Pereda a pokufiovala
cigaretu z dlouhatánské ‰piãky. Po mé
levé ruce koufiil a hrabal se v odrbaném
zápisníku básník Adam Potrykus; a po
pravé – mÛj star‰í pfiítel Sted – polsk˘
literární idol – skvûl˘ a tragick˘ spisova-
tel a básník Edward Stachura. „UÏ jsi,
Monte, sly‰el v˘t vlky?“ ozval se náhle do
jalového tlachání Sted. „V Polsku Ïijí
vlci?“ zeptal jsem se udivenû. „Jasnû, zít-
ra jedeme do Bû‰ãad.“
Na tûch deset dní proÏit˘ch a prosnûn˘ch
v liduprázdném koutû na polsko-sloven-
ském pomezí v nekoneãn˘ch bukov˘ch
pralesích, na travnat˘ch hfiebenech a na
poloninách nelze zapomenout. Právû
tady psal na konci ‰edesát˘ch let Edward
Stachura svou nezapomenutelnou knihu
Sekerezáda aneb Zima lesních lidí. Noco-
vali jsme pod ‰irákem nebo v poloroz-
padl˘ch ch˘‰ích dfievorubcÛ. Za mlÏn˘ch
rán se v netu‰ené blízkosti popásali
mohutní karpat‰tí jeleni, na nebi tanãili
krkavci a orli. A za mûsíãních nocí zpívali
vlci. KdyÏ jsem usly‰el poprvé vlãí árii,
která se k nám prodrala zborcenou stfie-
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VLČÍ cesta
Popíjel jsem kávu na zahrádce bistra pod brnûnskou
zoologickou zahradou. Slunce zapadalo, ale podzimní
nebe snad chtûlo soupefiit s barvami korun listnat˘ch
stromÛ: h˘fiilo zlatou, rÛÏovou i tmavnoucím blankytem.
Po strmé Mni‰í hofie v‰ak uÏ vykroãily vstfiíc pfiicházející
noci temné stíny. Vtom – do fádního brumenda
projíÏdûjících automobilÛ – zaznûl ze stránû táhl˘ vlãí
zpûv. Jako by dvojice kanadsk˘ch vlkÛ posílala pozdrav
mûstskému svûtu, do nûhoÏ nepatfiila... Naléhav˘ 
zpûv stoupal po stráních spoleãnû s podveãerní 
fiíãní mlhou a odná‰el mû do vzpomínek...

Spoleãné
vytí ve
smû‰ce
zahajuje
zpravidla 
alfa-vlk

SP 05/06 36-39 Vlci+2/3Or.4  14.4.2006  9:01  Stránka 36



chou chatrãe spolu se záfií hvûzd, nasko-
ãila mi husí kÛÏe a srdce uvízlo v hrdle.
Podobn˘ pocit jsem zaÏil uÏ jen pfii ãetbû
Ginsbergova Kvílení, v Alhambfie v Gra-
nadû, na v˘stavû Salvadora Dalího a na
vrcholu Chan-Tengri...

Vlci vyjí, ale karavana jde dál.
Arabské pfiísloví

Nikoliv u v‰ech lidí v‰ak vzbuzuje vytí
vlkÛ povzná‰ející pocity. Právû naopak.
James Capen Adams, profesionální
lovec medvûdÛ, o nûm kdysi napsal: „Je
to urãitû hrozn˘ zvuk. Nejnenávidûnûj‰í
zvuk, jak˘ mÛÏe sly‰et osamûl˘ muÏ
v noãní divoãinû. AÈ je to jakkoliv silná
osobnost, u kaÏdého vzbuzuje ty nej-
hroznûj‰í pfiedstavy, a to je to nejsmut-
nûj‰í... Truchlivé vytí smeãky vlkÛ bylo
pro mne pfiíli‰ silné a rád jsem ty zbabû-
lé lumpy rozhánûl kulkami.“
Zoology vÏdy zajímala otázka, proã vlci
vyjí a co vlastnû vytí znamená. Odpovûì
na ni není zcela jednoduchá – vytí má
mnoho v˘znamÛ. Vytí mÛÏe b˘t svolává-
ním ãlenÛ smeãky, v˘zvou k lovu, ale
mÛÏe vyjadfiovat urãit˘m zpÛsobem sou-
náleÏitost s ostatními ãleny vlãího spole-
ãenství. „Nikdy není pozdû b˘t zadobfie se
smeãkou,“ pí‰e v knize Jaké je to b˘t
vlkem francouzská autorka a zooloÏka
Anne Dominique Ménatoryová. Vytí
mÛÏe pozvat i dal‰í vlky k hostinû po
úspû‰ném lovu – jak popisuje James Oli-
ver Curwood ve Vlãáku Kazanovi. Citova-
ná pasáÏ zakonãuje pfiíbûh, v nûmÏ Kazan
s vlãicí ·edkou uloví po tûÏkém boji sta-
rého losa: „Ucouvla (rozumûj vlãice ·ed-
ka – pozn. aut.), vûtfiila, poslouchala.
Potom pomalouãku zdvihla hlavu
a zmrzlou a hladomfiivou divoãinou se
rozlehl její táhl˘ vítûzn˘ hlas – zvaní
k hodÛm.“ Pokud chceme v˘znam vlãího
vytí zobecnit, mÛÏeme fiíci, Ïe je to hlaso-
v˘ projev, kter˘ slouÏí pfiedev‰ím ke vzá-
jemné komunikaci ve vlãí smeãce.

Vlk vyje z hladu, kulak z lakoty.
Ruské pfiísloví

„Na okamÏik bylo ticho a pak se zaãal
oz˘vat zvlá‰tní zvuk, kter˘ se posléze
odráÏel od horsk˘ch stûn,“ pí‰e Jamie
Dutcherová v knize Vlci u dvefií, kterou
napsala se sv˘m muÏem Jimem. „Nejdfiív
jsem si myslela, Ïe to na Jima volá zdálky
nûjak˘ ãlovûk, ale brzy se k tomu zvuku
pfiidaly je‰tû dal‰í hlasy. Chvíli mi trvalo,
neÏ jsem pochopila, Ïe to jsou opravdu
vlci, odpovídající vytím na pozdrav.
ZÛstala jsem doslova stát jako pfiimraÏe-
ná. Znûlo to jako z jiného svûta, zvuk
zároveÀ radostn˘ i smutn˘, uklidÀující
i vzru‰ující, úplnû jin˘ neÏ vlãí vytí známé
z filmÛ. Je‰tû dnes, po letech, mne uchva-
cuje úplnû stejnû a jsem stejnû neschop-

ná ho popsat. Zdálky to vypadalo, jako by
se ten zvuk vzná‰el ve vzduchu a pfiichá-
zel odev‰ad. Kdybych nevûdûla, Ïe je tam
pouze pût vlkÛ, hádala bych na nejménû
patnáctihlavou smeãku. Pozdûji jsem se
dozvûdûla, Ïe vlci schválnû nezpívají jed-
nohlasnû. KaÏd˘ vlk mûní svou intonaci,
aby bylo dosaÏeno dokonalé disonance.
Snad proto, aby jejich poãet vypadal vût-
‰í, anebo prostû proto, Ïe se jim to líbí.
Tehdy jsem vûdûla jen to, Ïe je to ten nej-
krásnûj‰í zvuk, jak˘ jsem kdy sly‰ela.“ Na
jiném místû Jamie Dutcherová pokraãuje:
„KdyÏ jsem zaãala natáãet zvuky, které
byly pozdûji pouÏity jako soundtrack ve
filmu Vlci u dvefií, snaÏila jsem se zachy-
tit hlas kaÏdého vlka co nejzfietelnûji. Vyu-
Ïívala jsem k tomu chvíle, kdy nûkter˘
z vlkÛ vyl víceménû sám, stranou od sku-

piny. S Lakotou (omega vlk – pozn aut.)
to bylo nejjednodu‰‰í, protoÏe ãasto stál
na okraji; sice vyl, ale stále se drÏel pfii
zemi. S mikrofonem na dvoumetrové tyãi
jsem se k nûmu pomalu a ti‰e plíÏila
a snaÏila se nevyru‰ovat ho ve zpûvu.
KdyÏ jsem poprvé natáãela jeho vytí, to,
co jsem sly‰ela ve sluchátkách, mû
naprosto ohromilo. Lakota se zaklonû-
nou hlavou a oãima zavfien˘ma dával do
zpûvu celé srdce. Jeho hutn˘, Ïalostn˘
hlas se linul veãerem a visel ve vzduchu
snad celou vûãnost. Cítila jsem, jak mû
jeho krásná a v˘razná píseÀ dojímá. Mûla
jsem pocit, jako by zpíval blues a vyjadfio-
val v nûm v‰echnu tu samotu a bolest
svého podfiízeného postavení. I kdyÏ
v pozdûj‰ích letech pfiibyla nová vlãata,
Ïádn˘ ãlen Sawtoothské smeãky nikdy
nebyl schopen vytí, které by se krásou
a smutkem vyrovnalo Lakotovu zpûvu.
ZaÏít spoleãné vytí vlãí smeãky znamená
stát se svûdkem jedné z nejzáhadnûj‰ích
a nejúÏasnûj‰ích vûcí v pfiírodû. Skoro to
vypadá, Ïe kdyÏ alfa-vlk zaãne v˘t, nemají
ostatní jinou moÏnost neÏ se pfiidat.
Lakota si nikdy nemohl b˘t jist˘, jestli ho
úãast na sborovém zpûvu nedostane do
problémÛ, ale prostû si nemohl pomoci
a musel se pfiipojit. Plazil se od jednoho
vlka ke druhému a s ocasem staÏen˘m
a hlavou témûfi u zemû jim skládal poklo-
nu. Ale kdyÏ Kamots (alfa-vlk – pozn. aut.)
pokraãoval ve vytí, bylo vidût, jak to
v Lakotovi v‰echno vfie, a po krátkém
zku‰ebním zamumlání uÏ vyl z pln˘ch
plic; snaÏil se sice drÏet se stranou, ale
pfiesto chtûl b˘t také souãástí.“
Av‰ak i vytí je tfieba se uãit. Vlãata se
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Roãní vlãice pfii
vá‰nivém zpûvu

Vlci potfiebují
se ãleny
smeãky
komunikovat
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ve vûku mûsíc a pÛl aÏ ve dvou mûsí-
cích pokou‰ejí o vytí. To se v‰ak spí‰e
podobá náfiku ãi lkaní. Jako na povel se
vÏdy k „mal˘m zpûvákÛm“ sebûhnou
dospûlí vlci. „Zdá se ale, Ïe vytí je
schopnost, která se vyvíjí postupnû,“
pí‰e Jamie Dutcherová. „Vlãata zaklá-
nûla hlavy a dávala do zpûvu celé své
srdce, ale z hrdla jim vy‰lo vÏdy jen pár
vysok˘ch trylkÛ.“ 
Vytí vlãí smeãky je sly‰itelné do velké
vzdálenosti. Tuto vzdálenost v‰ak lidská
obrazotvornost dokáÏe neúmûrnû zveli-
ãit. H. Mortimer Batten v knize Tulák
Muskwa pí‰e: „Jak daleko je vÛbec moÏné
sly‰et vysoko v horách v tichu polárních
krajÛ vlky, ktefií loví dole u otevfien˘ch
jezer? âlovûk mÛÏe sly‰et smeãku tfiicet
mil vzdálenou a zvoní mu celou noc
v u‰ích. A jak daleko mÛÏe b˘t smeãka,
jejíÏ slabé „uu-hú-huú“ nepfiichází od
zemû, ale sestupuje z nebes – tak slabé, Ïe
i v tichu musí ãlovûk zavírat oãi a naslou-
chat?“ PovaÏme: tfiicet mil je více neÏ
pûtaãtyfiicet kilometrÛ... Ale respektujme
básnickou licenci pana Battena.
Vlãí vytí nenechá Ïádného ãlovûka chlad-
ného, vzbuzuje silné emoce – u nûkoho
kladné, u jiného záporné. Atmosféra vlãí-
ho zpûvu silnû ovlivnila i anglického pro-
zaika Williama Horwooda; v jeho románu
âas vlkÛ napfiíklad najdeme: „Potom se
Vûãní vlci pustili do zpûvu, jak˘ vlãí národ
je‰tû nikdy nesly‰el, zpûv se vzná‰el ve
vûtru a rozléhal se mezi skalami a navûky
probudil strach v maìarsk˘ch srdcích:
tento zpûv fiíkal: pfiicházíme z minulosti,

v souãasnosti se snaÏíme Ïít, jak nejlépe
umíme, a v budoucnosti se my z této
smeãky vrátíme, protoÏe jsme Vûãní vlci.
Je‰tû neÏ vytí doznûlo, jeden po druhém
se vlci vytráceli, vyráÏeli na dlouhou ces-
tu do nejvzdálenûj‰ích konãin vlãího úze-
mí. Nakonec zbyl jenom bukovinsk˘ vlk,
zpíval samojedin˘. Jeho cesta byla nej-
krat‰í, protoÏe jeden z jejich poãtu musí
zÛstat poblíÏ, a aÏ pfiijde ãas, aÏ za dlou-
ho pfiijde ãas, musí je pfiivolat znovu
domÛ, do Srdce krajiny. Bude totiÏ zapo-
tfiebí v‰ech, aby Mu pomohli, tomu, kdo
musí znovu najít cestu k Wulfí skále, kde
se zrodilo vlãí plémû a kde, pokud mûlo
vlãí plémû pfieÏít, musí Wulf vyjít ze své-

ho tisíciletého utrpení a vydat se zpátky
na stezku ke hvûzdám.“ 
JiÏ jsem naznaãil, Ïe Jamie Dutcherová
mûla moÏnost po nûkolik let studovat
vlãí projevy smeãky chované ve velkém
v˘bûhu. V knize Vlci u dvefií pí‰e: „Vytí má
vût‰inou jasnû stanoven˘ postup; zaãne
je vût‰inou alfa-vlk, rychle se pfiidávají
ostatní a spoleãnû pak dovedou zpûv ke
crescendu a kodû. V‰ichni vlci vût‰inou
pfiestali v˘t ve stejnou chvíli, ale Wahots
si toho nûjak nev‰iml. Po nûkolika vtefii-
nách ticha ze sebe vyloudil krátké „hú“,
neÏ si uvûdomil, Ïe se nikdo nepfiidal.
Bylo to, jako kdyÏ se v pfieplnûném kino-
sále do úplného ticha zasmûje jedin˘ ãlo-
vûk. Nûkdy bych pfiísahala na to, Ïe se
Wahots cítí trapnû. V zimû byl noãní
vzduch tak nehybn˘ a tich˘, Ïe vlãí vytí
je‰tû nab˘valo na síle. A protoÏe byl zvuk
tak ãist˘, stala se zima m˘m nejoblíbenûj-
‰ím obdobím pro nahrávání vlãích hlasÛ.
NeÏ jsem ‰la spát, umístila jsem mikrofon
pfied stan a vedla kabely dovnitfi k pfie-
hrávaãi. Pak jsem si pfiehrávaã vzala
s sebou do postele, abych ho udrÏela
v teple a mûla ho pfii ruce. KdyÏ mû v noci
vlci vzbudili, staãilo jen zmáãknout
nahrávací knoflík. A potom jsem leÏela
hezky v pohodlné, vyhfiáté posteli
a pomocí sluchátek naslouchala jejich
zvukÛm. KaÏd˘ vlk byl v jiné vzdálenosti
od mikrofonu, a tak znûl kaÏd˘ hlas jinak.
Wahotsovo vytí bylo ostré a jasné, proto-
Ïe byl nejblíÏe, zatímco KamotsÛv zpûv
jako by se linul z velké vzdálenosti. Nûkdy
vytí vyprovokovalo ‰arvátku (cílem útisku
b˘vá vût‰inou omega vlk – pozn. aut.) ãi
honiãku, a to jsme pak sly‰eli dusot
vlãích tlap a pfiátelské vrãení. Jindy zÛstal
kaÏd˘ vlk na svém místû a nebûÏel jako
obvykle ke Kamotsovi (alfa-vlk – pozn.
aut.). Po setmûní se zdálo, Ïe vlci odpoví-
dají sv˘m vytím na nûjak˘ vzdálen˘ zvuk,
na ‰tûkání kojota nebo buãení losa nûkde
v lese. Jindy mi pfiipadalo, Ïe prostû jeden
druhého kontrolují a vyjí na sebe navzá-
jem: „Jsi tam?“ „Jo, jsem v pofiádku.“... Pro
mû pfiedstavuje probuzení do noci za
vlãího vytí jednu z nejkrásnûj‰ích zku‰e-
ností, co znám, a vyvolává ve mnû celou
záplavu nejrÛznûj‰ích emocí. Nejprve je
to pfiekvapiv˘ hluk, kter˘ nás neãekanû
probudí ze sna. Potom se vás zmocní krá-
sa jejich zpûvu, která pÛsobí tak uklidÀu-
jícím dojmem jako tlukot de‰tû do oken-
ní tabulky. V ãernoãerné tmû pfiekonává
ten zvuk ãas i prostor. Je to hudba eonÛ,
zemû, Ïivota.“
Ludvík Kunc ve své knize Z medvûdích
a vlãích brlohÛ uvádí, Ïe se vlci dají k vytí
vyprovokovat napfiíklad zvukem motoro-
vé pily. My jsme si to v Bukovsk˘ch vr‰ích
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ovûfiili s fotografem Filipem – v listopa-
dov˘ podveãer odpovûdûl zavytím vlk na
zvuk motorové pily, kter˘ zaznûl z obce
Runina. Ludvík Kunc ve své knize popi-
suje zajímav˘ názor: „Vlk nejdfiíve zavyje,
potom zmlkne a ozve se aÏ po urãitém
ãase. Tuto pfiestávku naz˘vají ekologové
efektem nádrÏky, protoÏe pokud se
nádrÏka nenaplní, není ji moÏno vyprázd-
nit. Tedy vlk musí nabrat sílu, aby mohl
po druhé ãi po nûkolikáté opakovat svou
píseÀ. Ukázalo se, Ïe vlci dobfie reagují na
nahrané hlasy z magnetofonového pásku
a odpovídali i na imitovan˘ hlas ãlovûka,
dokonce i tehdy, kdyÏ vytí nebylo zvlá‰È
podafiené.“ 
P. S. ¤ev lva a vlãí vytí fascinovalo ãlovû-
ka odjakÏiva; zvuky divoãiny v nûkom
vzbuzovaly hrÛzu, v jiném pocit divoké
svobody. Mezi obûma hlasov˘mi projevy
je v‰ak zásadní rozdíl. Lví fiev dokonale
charakterizoval George Adamson v knize
MÛj Ïivot se lvy: „Jednou, kdyÏ noãním
tichem burácí lví volání, mÛj star˘ dobr˘
Korokoro mi ti‰e tlumoãí, co sly‰í: „KDO
JE PÁNEM TÉTO ZEMù?“ ... Kdo je

pánem této zemû?... Já – lev!... Já – lev!... Já
–lev!... Já!... Já!...“
Vlãí vytí pfiekrásnû charakterizovala Cla-

rissa Pinkola Estésová v básni Vlãí fiasa,
jejíÏ ãást zafiadila do své knihy Îeny, kte-
ré bûhaly s vlky:
„Bude‰-li pozornû naslouchat, usly‰í‰, Ïe

pfii svém vytí dává vlk tu nejdÛleÏitûj‰í
otázku – neptá se, kde je dal‰í potrava,
kde je dal‰í souboj, kde je dal‰í tanec – 

ale dává tu nejdÛleÏitûj‰í otázku,
aby vidûl dovnitfi a dozadu,

aby zváÏil hodnotu v‰eho, co Ïije
kÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛe

aiííííííííííe
dÛÛÛÛÛÛÛÛe?
Kde je du‰e?
Kde je du‰e?“

(KdyÏ veãer poslouchám z magnetofonu
nahrávku vytí vlãí smeãky, cítím, Ïe dok-
torka Estésová trefila hfiebík pfiímo na
hlaviãku.) Jaroslav Monte KvasnicaFo
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„Mám jedno
přání –

být vlkem pod
tučným

měsícem.“
Ko Un (korejský básník)
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