
ejen ãlovûk má svoje dûjiny. KaÏdé
zvífie, kaÏd˘ pták, kaÏd˘ kámen
a kaÏd˘ strom, kaÏdá kvûtina,

mech, oblak i krÛpûj rosy, vítr, kaÏdiãk˘
Ïiv˘ i neÏiv˘ tvor a Ïivel v sobû nese
poselství sv˘ch kofienÛ. âlovûk v‰ak sv˘-
mi dûjinami zasahuje do dûjin jin˘ch.
V pfiípadû dûjin vlka to je rozhodujícím,
osudov˘m zpÛsobem. Dûjiny vlka jsou
krvavé, plné stfielného prachu, jedÛ a kru-
t˘ch Ïelez. Plné nenávisti. Plné bolesti
a plné smrti. A plné pfiíbûhÛ, které by se
mohly zdát neuvûfiiteln˘mi, kdyby nebyly
strohou pravdou. Barry Holstun Lopez
v knize O vlkoch a æuìoch pí‰e: „Zabíjení
vlkÛ samozfiejmû pfiekraãovalo rámec
regulování poãetnosti predátorÛ. Mnoho
lovcÛ zabíjelo vlky pro peníze; trappefii je
zabíjeli kvÛli koÏe‰inám, vûdci kvÛli úda-

jÛm, myslivci pro trofeje. Argumenty pro
zabíjení jsou tak silné, Ïe mnozí lidé nevi-
dí na vraÏedn˘ch aktivitách nic ‰patného.
Samozfiejmû, to je zpÛsob, kter˘ bûÏnû
uplatÀujeme na v‰echny predátory – na
rysy, medvûdy a pumy. Vlk je v‰ak
v nûãem odli‰n˘, protoÏe historie jeho
zabíjení prokazuje mnohem men‰í zdr-
Ïenlivost a mnohem vût‰í zarputilost nás
lidí. Mnozí lidé vlky nejen zabíjejí, ale
navíc je i muãí. Upalují je, lámou ãelisti,
pfiefiezávají Achillovy ‰lachy a potom na
nû po‰tvou psy. Tráví je strychninem,
arzénem, kyanidem, a to v takovém roz-
sahu, Ïe pfii tom náhodnû hynou miliony
jin˘ch zvífiat – m˘valové, lasice, li‰ky,
krkavci, dravci, zemní veverky, rosomáci…
âasto se pfii této vlãí horeãce otrávili
i sami lidé, anebo si spálili vlastní maje-

tek pfii tom, kdyÏ podpalovali lesy, aby
zbavili vlky jejich útoãi‰È. Ve Spojen˘ch
státech mezi lety 1865 aÏ 1885 zabíjeli
dobytkáfii vlky takfika s chorobnou horli-
vostí. Ve 20. století se lidé vydávali za vlky
letadly a na snûÏn˘ch skútrech a stfiíleli je
ze sportu. V Minnesotû v 70. letech 20.
století lidé udusili ve drátûn˘ch okách
v˘chodní lesní vlky, ãímÏ demonstrovali
svoje pohrdání zvífietem, které je oznaãe-
no za ohroÏen˘ druh. Toto uÏ není moÏ-
no povaÏovat za regulaci poãetnosti pre-
dátorÛ; je to druh surovosti, o které
sociologové tvrdí, Ïe se mezi lidmi proje-
vuje ve stresov˘ch situacích nebo pfii os-
labeném vnímání odpovûdnosti. Je to
násiln˘ projev pfií‰erné domnûnky: Ïe ãlo-
vûk má právo z obavy zabít jiného tvora
nikoliv proto, co dûlá, n˘brÏ proto, co by
mohl udûlat. Skoro jsem napsal „bez Ïád-
ného dÛvodu“, ale dÛvody se najdou kdy-
koliv. Zabíjení vlkÛ má nûco spoleãného
se strachem, zaloÏen˘m na povûrách. Má
nûco spoleãného s „povinností“. Má nûco
spoleãného s pfiedstavou muÏnosti a –
abstraktnû vyjádfieno – není to snad nic
jiného neÏ touha buì vlastnit, nebo zni-
ãit du‰i zvífiete. A kdyÏ se zabíjení vyko-
nává poctivû a bez jak˘chkoliv stop svû-
domí, potom se domnívám, Ïe zabíjení
vlkÛ má nûco spoleãného i s vraÏdou.“
Z roku 1830 se nám díky Charlesu Beal-
sovi dochoval popis lovu, kter˘ se usku-
teãnil v New Hampshire. Ukázka je z jeho
knihy Passaconaway in the White
Mountains: „Jednoho lednového veãera
zufiivû cválalo pfies Tamworth a pfiilehlá
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Terénní zoolog Eric Zimen, kter˘ po léta vlky studoval ve
veliké obofie v nûmeckém národním parku Bavorsk˘ les,
má bohuÏel pravdu. Severní Amerika b˘vala kdysi rájem
tûchto ‰elem. Vlci byli roz‰ífieni od Mexika po Alja‰ku
a od státu Maine aÏ po slunnou Kalifornii. Dnes je 
vlk na devíti desetinách území Severní Ameriky 
vyhuben zcela nebo vyhubením váÏnû ohroÏen.
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mûsta ãtrnáct poslÛ, ktefií hlásili, Ïe
nespoãetné mnoÏství vlkÛ se valí z hor
Sandwich Range a shromaÏìují se
v lesích na Marstonském vrchu. Byli
povoláni v‰ichni schopní muÏi od 10 do
80 let, aby se druhého dne za úsvitu hlá-
sili u Marstonského vrchu … Po obvodu
kopce byly rozdûlány ohnû a postaveny
stráÏe, aby se zabránilo úniku vlkÛ zpût
do hor. Po celou noc se oz˘valo ohavné
zav˘jení obléhan˘ch vlkÛ, kterému odpo-
vídalo vytí ze svahÛ vysok˘ch hor.
Chvûjící se obléhatelé se ãastovali jídlem
a horkou kávou, kterou jim pfiipravily
Ïeny z okolního kraje na dlouhou a osa-
mûlou hlídku. Po celou noc pfiicházely
dal‰í posily. Ráno tu bylo pfiipraveno 600
muÏÛ a chlapcÛ vyzbrojen˘ch ruãnicemi,
brokovnicemi, vidlemi a holemi. Ihned se
konala váleãná porada, na kterém byl
schválen plán útoku. Hlavním velitelem
se stal star˘ vojensk˘ veterán - generál
Quimby ze Sandwichu…“ Nyní si dovolím
fra‰ku zkrátit a popohnat dûj do „vítûz-
ného“ finále: „Historik carrollského okre-
su zmiÀuje, Ïe vût‰inû vlkÛ se podafiilo
uprchnout zpût do hor. Po návratu k vel-
ké skále, kde velitel rozbil svÛj hlavní
stan, poloÏili lovci k nohám svého vÛdce
trofeje – ãtyfii ohromné vlky – a tfiikrát
provolali slávu. Malá armáda potom
vytvofiila kolonu v ãele s generálem sedí-
cím na bryãce. V bryãce leÏela i tûla poko-
fien˘ch vlkÛ. Po pûtatfiicetiminutovém
usilovném pochodu vstoupili triumfující
dobrovolníci do vesnice a shromáÏdili se
pfied kostelem. Uvítání „hrdinÛ“ bylo
famózní. Na balkonech dámy mávaly
kapesníãky, generál Quimby pfiednesl
slavnostní proslov a potom vzal spolu se
sv˘mi vojáky útokem bar, aby v‰ichni
mohli uti‰it pfií‰ernou ÏízeÀ vyvolanou
dvaceti smrteln˘mi hodinami abstinence
a bojového zápalu.“ Co dodat k tomuto
„hrdinskému eposu“?
Nûmeck˘ vojensk˘ dÛstojník F. W.
Remmler byl vá‰niv˘m sokolníkem a lovil
vlky ve 30. letech 20. století ve Finsku
a jinde v Evropû pomocí orlÛ. V Kirgizii
má tento lov tradici – sokolníci pro lov
trénují asijsk˘ poddruh orla skalního,
zvaného berkud. I kdyÏ orlové váÏí sotva
5 kilogramÛ, dokáÏou mohutn˘mi spáry
sevfiít vlãí pátefi, a kdyÏ vlk otoãí hlavu,
aby se bránil, sevfie mu orel druhou
nohou ãenich a pevnû drÏí, dokud lovec
vlka nezabije. Lovci kirgizsk˘ch kmenÛ
loví na koních vlky s cviãen˘mi orly
dodnes. Je kuriózní, Ïe Nûmec Remmler
trénoval svoje orly nejprve na dûtech.
Malé „figuranty“ oblékl do koÏeného
brnûní a nahoru natáhl vlãí kÛÏi, která
mûla na zádech pfiipevnûn kus masa.

V dal‰í fázi tréninku zavíral Remmler svo-
je orly do voliér s voln˘mi vlky, které
kupoval v evropsk˘ch zoologick˘ch za-
hradách (vlci mûli nasazeny náhubky).
V poslední fázi tréninku vypustil dÛstoj-
ník vlky na malém ostrovû. Honci pomo-
cí psÛ hnali vlky pfied sokolníky, ktefií orly
vypustili, jakmile byly ‰elmy na dohled. 
Zmínûné pfiíbûhy v‰ak patfií v dûjinách
vlka do kategorie pouh˘ch kuriozit.
Skuteãn˘mi morov˘mi ranami pro vlãí
osud bylo vyplácení odmûn za vlãí skalpy,
pouÏívání strychninu a pozdûji „sportov-
ní lov“ pomocí mal˘ch letadel. První
zákon o odmûnách za mrtvé vlky vydali
v Americe 9. 11. 1630 ve státû Massa-
chusetts a následnû i v dal‰ích koloniích.
Jako odmûna se vyplácely hotové peníze,
tabák, víno, obilí a pro Indiány pfiikr˘vky
a drobnosti. Zákon z New Jersey z roku
1697 uvádí: „KdyÏ kter˘koliv kfiesÈan zabi-
je vlka a pfiinese jeho hlavu na jak˘koliv
úfiad, bude mu vyplacena odmûna 20
‰ilinkÛ.“ IndiánÛm a ãernochÛm se vyplá-

cela pouze polovina urãené sumy a stalo
se dobr˘m zvykem poÏadovat od IndiánÛ
dvû vlãí kÛÏe roãnû bez náhrady. (O sto
padesát rokÛ pozdûji ve Ford Union
v Montanû vykupovaly Ïivnostenské spo-
leãnosti vlãí kÛÏe od IndiánÛ nadále,
i kdyÏ je nepotfiebovali, jen aby Indiáni
byli spokojeni.) V Montanû vydali v roce
1884 inovovan˘ zákon – odmûna za mrt-
vého vlka ãinila jeden dolar. V prvém roce
platnosti zákona vyplatili odmûnu za
5450 uloven˘ch vlkÛ, v roce 1885 za 2224
a v roce 1886 za 2587 zabit˘ch vlkÛ.
PfiestoÏe vlãí populace intenzivním lovem
silnû profiídla, zvedla legislativa po roce
1899 odmûnu za uloveného vlka na pût
dolarÛ. V roce 1903 klesla odmûna na tfii
dolary. I kdyÏ po roce 1905 byli vlci
v Montanû jiÏ vzácní, vyplácelo se dobyt-
káfiÛm 10 (po roce 1905) aÏ 15 (od roku
1911) dolarÛ za uloveného vlka. ProtoÏe
vlci byli v Montanû totálnû vyhubeni, zru-
‰il stát Montana v roce 1933 zákon o od-
mûnách za vlãí skalpy. (V Montanû bylo
v období od roku 1883 do roku 1918
vyplaceno za 80 730 zabit˘ch vlkÛ 342
764 dolarÛ.) Postupnû byly ru‰eny odmû-
ny za zabité vlky i v jin˘ch státech USA.
„Odmûny vypsané za vlky se stahovaly
z obûhu ne proto, Ïe by lidé zmûnili svÛj
postoj, ale proto, Ïe nebyl dostatek vlkÛ
k lovení,“ vysvûtlují Jim a Jamie Dut-
cherovi v knize Vlci u dvefií.
V̆ znamn˘m prostfiedkem k vyhlazování
‰elem v Americe se stal strychnin. (Ironií
osudu je skuteãnost, Ïe první strychnin,
kter˘ se dostal na americk˘ západ, pochá-
zel z lodi, která se pÛvodnû plavila do
JiÏní Ameriky – posádka se v‰ak dozvûdû-
la o zlaté horeãce v Kalifornii a zmûnila
kurs.) Od roku 1860 zaplavilo velké pla-
niny mnoho muÏÛ, ktefií chtûli rychle
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Osamûl˘ vlk strádá.
Vslãí Ïivot má smysl
pouze ve smeãce.

„V Evropě jsme
vlky zabíjeli

a nenáviděli je,
ale to všechno

nebylo nic proti
tomu, co se děje
tady v Americe.“

Eric Zimen
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zbohatnout. Zbohatnout na ãemkoliv –
na pozemcích, nerostech, na dopravû…
Pohybovaly se tam tisíce lidí, ktefií nepás-
li stáda ranãerÛm, nestavûli Ïeleznice,
nepracovali v dolech a neohrazovali
pozemky. Stáda bizonÛ mizela, na fiadu
pfii‰li vlci. Bylo potfieba vydûlat peníze…
Po tfiiceti letech lovu – ãi vraÏdûní – vyhu-
bili lovci v‰echny vlky od Missouri po
Colorado a od Texasu po Dakotu. Zda
lovci zbohatli, nevím, ale pochybuji
o tom. V̆ daje lovce vlkÛ na zimní sezonu
(kdy mají vlci nejlep‰í koÏe‰inu) ãinily asi
150 dolarÛ (v˘daje zahrnovaly potraviny,
obleãení, povoz, konû, kuchyÀské potfie-
by, pu‰ku, nÛÏ na o‰etfiení kÛÏí a pfiede-
v‰ím velké zásoby strychninu, zejména
v krystalické formû). Touto vstupní inves-
ticí se dal oãekávat zisk jednoho aÏ tfií
tisíc dolarÛ. Chcete znát lovcÛv pracovní
den? Odcválal na koni na lov a zastfielil
dva tfii bizony. Mr‰iny vydatnû posypal
strychninem. Následujícího rána se vrátil
a stáhl kÛÏi z deseti aÏ dvaceti otráven˘ch
vlkÛ. Jeden z lovcÛ vlkÛ Robert Peck se
svûfiil se sv˘mi vzpomínkami spisovateli
Georgovi Bird Grinnellovi, kter˘ vydal
knihu The Wolf Hunters (Lovci vlkÛ).
V ní uvádí, Ïe Peck (propu‰tûnec z armá-
dy) se v roce 1861 se dvûma pfiáteli utá-
bofiil 40 kilometrÛ severnû od Fort
Larnedu v Kansasu. Bûhem zimy ulovili
asi 3000 koÏe‰inov˘ch zvífiat – 800 vlkÛ,
více neÏ 2000 kojotÛ a asi 100 li‰ek. Na
jafie 1862 koÏe‰iny prodali ve Fort
Larnedu – v‰ichni tfii pfiátelé vydûlali
dohromady 2500 dolarÛ. 
J. H. Taylor napsal knihu Twenty Years on
the Trapline (Dvacet let na lovecké stez-
ce), ve které najdeme: „Indiáni mûli zvlá‰-
tû velk˘ odpor vÛãi lovcÛm vlkÛ. Otrávení
vlci a li‰ky ve smrteln˘ch záchvatech ãas-

to slintali do trávy, a kdyÏ slunce sliny
vysu‰ilo, dlouho v trávû je‰tû zÛstávaly
jedovaté sloÏky, které ãasto je‰tû po mûsí-
cích a letech zpÛsobovaly smrt poníkÛm,
vidlorohÛm, bizonÛm a jin˘m zvífiatÛm.
Indiáni, ktefií tak ztráceli svÛj dobytek
i lovnou zvûfi, to povaÏovali oprávnûnû
vÛãi sobû za represálie.“ 
V letech 1875 aÏ 1895 dosáhlo vraÏdûní
vlkÛ na planinách svého vrcholu. Tisíce
muÏÛ, které lákaly státní odmûny i speci-
ální odmûny vypisované dobytkáfisk˘mi
sdruÏeními „se vrhly do práce“. Otrávené
maso leÏelo v‰ude. Lovci stfiíleli i malé
ptáky a opatrnû na kÛÏi nad hrudní kÛst-
kou naná‰eli pastu strychninového rozto-
ku a otrávené mrtvolky trousili po prérii.
Hynula zvífiata, hynuli psi ranãerÛ a umí-
raly dûti. Americk˘ historik Stanley
Young o tomto období napsal: „Niãivost
této strychninové kampanû v Severní
Americe tûÏko nûco pfiedãilo – snad aÏ na
masakr stûhovav˘ch holubÛ, bizonÛ
a vidlorohÛ. Bylo nepsan˘m zákonem
tohoto území, Ïe Ïádn˘ kovboj by nepfie-
‰el vûdomû okolo zdechliny ãehokoliv,
aby ji neposypal dostateãnou dávkou
strychninového sulfátu v touze zabít dal-
‰ího vlka.“ ManÏelé Jim a Jamie Dut-
cherovi ve své knize Vlci u dvefií uvádûjí:
„S dal‰ím rozvojem zemû byla opatfiení
proti dravé zvûfii stále pfiísnûj‰í. Své sluÏ-
by nabízeli profesionální lovci vlkÛ vyba-
vení soupravami jedÛ a dÛmysln˘ch pas-
tí. Státní veterináfii ‰ífiili mezi vlãí
populací psí choroby; napfiíklad pra‰ivi-
nu. Totální válka proti vlkovi nabírala na
intenzitû, i kdyÏ vlãí populace balancova-
la na pokraji vyhynutí. Obecnû roz‰ífien˘
pohled na vlka jiÏ nemûl nic spoleãného
s neoblíbeností zvífiete, které zabíjí doby-
tek. ·lo o nenávist hraniãící s patologií.

Nakonec byli vlci hubeni v tak masovém
mûfiítku, Ïe poãet zabit˘ch zvífiat nebylo
ani moÏné odhadnout.“ (Pokud se snad
naivnû domníváme, Ïe trávení zvífiat dnes
jiÏ patfií minulosti, jsme na omylu. Geor-
ge B. Schaller pí‰e ve své knize Mlãící
kameny (1980) o situaci v Himálaji:
„V údolí dosud lovilo nûkolik vlkÛ.
Minulou zimu tady strhli osla. Vesniãané
dali do zdechliny jed a otrávili tak nejen
nûkolik vlkÛ, ale také li‰ek, psÛ a vran.“
Pokud se nám Amerika a Asie zdají dale-
ko, uvedu „ãesk˘ pfiípad“: 7. bfiezna 2005
byl na âeskobudûjovicku otráven /nalíãe-
no bylo otrávené vejce/ orel mofisk˘.
Pfiitom v âesku hnízdí jen asi pûtadvacet
párÛ tûchto nádhern˘ch dravcÛ.) 
K lovu koÏe‰inové zvûfie se samozfiejmû
pouÏívaly i ocelové pasti. V roce 1843 je
navrhl Sewel Newhouse (vyrábûla je spo-
leãnost Oneida v New Yorku). Na své dílo
byl Newhouse náleÏitû py‰n˘, naz˘val je
symbolem civilizace a dokonce navrho-
val, aby se obrázek „Ïelez“ zakomponoval
do státních peãetí. Ve své knize Trap-
per’s Guide (PrÛvodce trappera) napsal,
Ïe „past sv˘m v˘znamem pfiedãí sekeru
a pluh a spoleãnû s lodí, kterou Ïelezem
odûná civilizace rozráÏí barbarskou
samotu, nutí vlka uvolnit místo p‰eniã-
nému poli, knihovnû a klavíru.“ PouÏívaly
se pasti jak s hladk˘mi ãelistmi, tak
i s ãelistmi ozuben˘mi (na lov vlkÛ vhod-
nûj‰ími). Jaké bylo utrpení lapen˘ch zví-
fiat, jimÏ konãetinu sevfiely ozubené oce-
lové ãelisti, netfieba rozpitvávat.
Moderní doba pfiinesla „moderní zpÛ-
sob lovu“. Vlci se zaãali stfiílet – pfiede-
v‰ím v arktick˘ch oblastech – pomocí
lehk˘ch letadel. Smeãku vlkÛ naÏene
pilot na otevfiené prostranství a lovci je
stfiílejí pomocí automatick˘ch zbraní. Na
Alja‰ce byl tento zpÛsob lovu zakázán
zákonem v roce 1972. (Pozdûji byl zákon
nûkolikrát zru‰en a nûkolikrát znovu
obnoven. Diskuse kolem lovu vlkÛ po-
mocí letadel pfierostla aÏ v referendum
v roce 2000. V souãasné dobû zákon sice
znemoÏÀuje stfielbu na vlky z letadel,
ov‰em nikoliv jejich vyhledávání. Lovci
po vyhledání smeãky pfiistanou a loví.
Otázka, jak se bude tento problém vyví-
jet v budoucnosti, je nejasná.) Na Sibifii
to naopak vypadá docela jasnû: vlci se
pomocí letadel loví. Je‰tû v padesát˘ch
letech dvacátého století zde bylo zabito
v prÛmûru 30 tisíc vlkÛ roãnû.
„Déle pamatující“ ãtenáfii se jistû rozpo-
menou, jak˘mi „rozumy“ jsme byli krme-
ni na ‰kolách v „obãanské nauce“ a ve
„filozofii“. Antagonistické rozdíly, nespra-
vedlivost kapitalistického vykofiisÈování
a svûtlé zítfiky komunismu mnohé z nás
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Vlci byli pro kvalitní
koÏe‰inu loveni
pfiedev‰ím v zimû
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je‰tû dnes stra‰í v u‰ích. Kupodivu se kapi-
talistická spoleãnost s tou komunistickou
pfiece jen na nûãem shodla: na nenávisti
k vlkÛm! Rozhodnû nechci sniÏovat dílo
lesního inÏen˘ra a spisovatele Rudolfa
Luskaãe (1899 – 1971). Luskaã od roku 1927
pracoval v tehdej‰ím SSSR jako zahraniãní
odborník pfii zavádûní mechanizace lesní
tûÏby v Karélii a v Leningradské a Archan-
gelské oblasti; byl rovnûÏ vá‰niv˘m lovcem
a rybáfiem. Jeho knihy Revír bez hranic,
Závoj zeleného ticha ãi Odkaz lovce tajgy
urãitû pfiinesly milovníkÛm pfiírody fiadu
zajímav˘ch informací a pfiíhod. Pokud po-
mineme Luskaãovo líãení vzpomínek jeho
pfiátel na lovy s velk˘m Vladimírem Iljiãem
Leninem, jeho názor na vlky bychom
pominout nemûli: jsou totiÏ pohledem na
vlky za tehdej‰í Ïeleznou oponou. 
„O ‰kodlivosti tûchto psovit˘ch ‰elem není
pochyb,“ pí‰e Rudolf Luskaã ve svém
Revíru bez hranic. „A pfiesto se najdou lidé,
ktefií se vlkÛ zastávají a uvádûjí na jejich
obhajobu dva dosti pochybné dÛvody.
Ukazují pfiedev‰ím na skuteãnost, Ïe pfied
mnoha tisíciletími prokázal vlk lidstvu
sluÏbu tím, Ïe byl praotcem mnoh˘ch
odrÛd loveck˘ch, sluÏebních a stráÏn˘ch
psÛ. Dále tvrdí, Ïe vlci uskuteãÀují v pfiíro-
dû „pfiirozen˘ v˘bûr“, niãí slabé a nemocné
tvory a nechávají na plemeno jen silnûj‰í
a odolnûj‰í exempláfie, s nimiÏ se nemohou
tak lehce vypofiádat. Rozumní lidé jsou
v‰ak jiného názoru. V̆ bûr defektní a slabé
zvûfie provádûjí lovci, nikoli vlk, kter˘ ãasto
hubí bfiezí samice a mláìata. V dobû nále-
dí niãí vlci ve‰kerou spárkatou zvûfi od srn-
ce aÏ po losa a nezajímají se o jejich zdra-
votní stav nebo odolnost. Hájení vlkÛ by
bylo pro kolchozy a státní statky SSSR, kte-
ré chovají dobytek, pfiíli‰ drahá vûc.
Jakákoliv sentimentalita vÛãi vlkÛm je

‰kodlivá. Podle toho, co jsem sly‰el od lov-
cÛ, stfielí se v Sovûtském svazu roãnû asi
jen polovina faktického stavu vlkÛ. Jejich
poãet zÛstává tedy stále velk˘ a boj s nimi
je nanejv˘‰ Ïádoucí.“ 
V Evropû a pfiedev‰ím v Rusku byl oblíbe-
n˘ lov vlkÛ pomocí nastraÏen˘ch zavû‰e-
n˘ch praporkÛ, klÛckÛ a útrÏkÛ látky nebo
papíru, které se zavû‰ovaly metr nad zemí
na napjat˘ motouz a tvofiily tak leãe, které
navedly vlky pfied lovce s pfiipraven˘mi
pu‰kami. Aã se to jeví jako nepochopitelné,
vlci se tûchto smû‰n˘ch pfiekáÏek obávají
a ãasto se nechají navést pfied namífiené
hlavnû. Angliãan William Horwood to ve
své knize âas vlkÛ v poznámce pod ãarou
vysvûtluje: „Schranken je staré vlãí slovo
pro lidmi vyrobené pfiekáÏky, kter˘m
nûkteré smeãky fiíkají Vorhang, doslova
záclona. Schranken jsou rÛznobarevné
pruhy látky, povû‰ené na provazu pfiipev-
nûném asi metr nad zemí. MÛÏe se to zdát
neuvûfiitelné, ale i kdyÏ by jimi vlci mohli
snadno probûhnout, udûlají to jen málo-
kdy. KdyÏ lovci vyÏenou vlky z úkrytu, pou-
Ïijí Schranken, aby je zadrÏeli, protoÏe by
vlky nedokázali vystopovat. Jakmile se vlci
ocitnou v otevfieném prostoru, je snadné je
zahlédnout a postfiílet.“ Za období bezo-
hledné americké vlãí genocidy bylo mnoho
konkrétních vlkÛ „postaveno mimo
zákon“. Jinak fieãeno: na jejich hlavu byly
za mimofiádné ‰kody páchané na dobytku
vypsány mimofiádné odmûny. „Vlãí zloãin-
ci“ mûli své pfiezdívky, napfiíklad Stra-
‰ideln˘ vlk u Little Rockies v Montanû, Vlãí
královna z Unaweep Canyonu v Coloradu,
Horal Billy z Medory v severní Dakotû
a mnozí dal‰í. Jedním z nejslavnûj‰ích
a nejobávanûj‰ích byl Lobo – Currum-
pawsk˘ král ze severu Nového Mexika.
Tohoto proslulého vlka, na jehoÏ hlavu
byla vypsána odmûna jeden tisíc dolarÛ,
ulovil roku 1894 pfiírodovûdec, spisovatel
a malífi Ernest Thompson Seton, autor
v âesku nesmírnû populární nejen mezi
ãtenáfii, ale i skauty; muÏ témûfi se svatozá-
fií. Setona povolal k lovu Loba a jeho druÏ-
ky vlãice Blanky jeho pfiítel ranãer, kdyÏ
selhaly v‰echny pokusy vlãí pár ulovit.
Seton sám svÛj lov popisuje takto: „Podle
pokynÛ jednoho starého trappera jsem
smíchal s˘r s mastn˘mi ledvinami z ãerstvû
zabité jalovice, které jsem podusil v ãínské
míse a pokrájel kostûn˘m noÏem tak,
abych se vyhnul kovovému pachu. KdyÏ
smûs vychladla, nakrájel jsem ji na kusy
a v kaÏdém kusu udûlal díru, do které jsem
dal velkou dávku strychninu a kyanidu; jed
byl v kapslích nepropou‰tûjících Ïádn˘
pach. Nakonec jsem díry zacpal kousky
s˘ra. Bûhem celého tohoto procesu jsem
mûl na rukách rukavice omoãené v ãerstvé
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Bezohlednost, s jakou byli
vlci loveni, neznala mezí
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krvi jalovice a dokonce jsem si dával
pozor, abych na návnadu ani ned˘chal.
KdyÏ bylo v‰e pfiipraveno, uloÏil jsem
návnadu do vaku ze syrové kÛÏe potfiené-
ho krví, odcválal jsem na koni a táhl pytel
za sebou. Takto jsem udûlal desetimílov˘
okruh, pfiiãemÏ jsem kaÏdé ãtvrt míle
trousil návnadu – a dával si dobr˘ pozor,
abych se niãeho ani nedotkl.“ Cur-
rumpawsk˘ král v‰ak pr˘ opatrnû odtáhl
ãtyfii návnady na hromadu a oznaãil si je
sv˘m trusem. Vlãice Blanca se nakonec
chytila do Ïelez na jafie roku 1894. Seton
to komentuje: „Pfiijeli jsme k vlãici na
koních. Potom následovala nevyhnutelná
tragédie. Pozdûji mû vzpomínky na vlãici
suÏovaly více neÏ tehdy, kdyÏ se v‰echno
odehrálo. Oba dva jsme vlãici hodili lasa
kolem krku, popohnali jsme konû a napí-
nali jsme provazy, dokud jí z tlamy nevy-
tryskla krev a dokud oãi nenabyly skelné-
ho v˘razu. Údy se jí napjaly a potom
podlomily.“ Mrtvou Blanku odvezli mu-
Ïové na ranã. Lobo druÏku sledoval
a zapomnûl na svou proslulou obezfiet-
nost. Druhého dne ‰lápl do jedné z pastí
pfiímo u usedlosti. Seton s pfiítelem vlka
svázali, ale nezabili. Za úsvitu následující-
ho rána ho v‰ak nalezli mrtvého bez zná-
mek dal‰ích zranûní nebo stop zápasu. 
„Nepochopení vlkÛ Ïivilo strach a strach
Ïivil nenávist,“ pí‰í Jim a Jamie Dut-
cherovi v knize Vlci u dvefií. „Ameriãané
vÏdy, nehledû na motivaci, pomûfiovali
svÛj úspûch tím, jak velk˘ kus divoãiny si
dokáÏou podmanit a pfietvofiit ji na pro-
duktivní pastviny, farmy a mûsta. Jak se

civilizace posouvala na západ smûrem
k pobfieÏí Tichého oceánu a pronikala do
v‰ech koutÛ neosídlené zemû, která je‰-
tû zb˘vala, ‰ance vlka na pfieÏití se zten-
ãovaly. Je nicménû obtíÏné pochopit,
proã bylo tolik vlkÛ zabito i pfies to, Ïe
jiÏ dávno pfiestali b˘t ekonomickou
hrozbou pro chovatele dobytka. Aãkoliv
si mnohem vût‰í daÀ na domácích zvífia-
tech vybíraly nemoci, boufie, úrazy a jiné
pfiíãiny, stále více se brojilo proti vlkÛm.
MoÏná proto, Ïe to byli jediní protivníci,
s nimiÏ se dalo úspû‰nû bojovat… AÏ do
druhé poloviny dvacátého století se
nikdo, aÏ na pár osvícen˘ch mozkÛ,
nedomníval, Ïe bychom nûco dûlali ‰pat-
nû. Prvním krokem ke zmûnû na‰eho
národního postoje vÛãi divoké pfiírodû
byl Zákon o ohroÏen˘ch druzích, navr-
Ïen˘ v roce 1967 a posílen˘ v roce 1973.
Poãetní stavy zvífiat s lep‰í povûstí, jako
napfiíklad orel bûlohlav˘, se zaãaly zvy-

‰ovat. Vlk ale na rozdíl od vzne‰eného
orla pfiedstavuje konkurenci pro lidské
lovce jelenÛ a losÛ. Lidé prostû nedoká-
Ïou zaãít milovat zvífie, které po tisícile-
tí nenávidûli.“
Druh Homo sapiens mohl oslavovat. Vlk
z vût‰iny americk˘ch státÛ zmizel, vytratil
se jako ‰ed˘ stín i z vût‰iny území Evropy
a jeho poãetní stavy dramaticky poklesly
i v Asii. Av‰ak v hlavách a srdcích hrstky
lidí se rodil sen a intenzivní touha – tou-
ha po návratu vlkÛ. A touha Ïádá ãiny…
P. S. (ZrÛdnosti) V televizi nás pobufiují
zprávy s obrázky z teroristick˘ch atentá-
tÛ, otfiásají námi archivní fotografie
z koncentraãních táborÛ i ze sibifisk˘ch
gulagÛ. „To v‰echno nemohli zpÛsobit
a vykonat normální lidé,“ myslíme si.
Lovci vlkÛ v‰ak asi normálními lidmi
byli… MoÏná v dûtství trhali mouchám
a chroustÛm noÏiãky, ale to pr˘ dûlal
kdekdo. „Je to neuvûfiitelné, ale bezuzdná
surovost, která doprovázela zabíjení vlkÛ
ve Spojen˘ch státech, pokraãuje pokusy
regulovat v Americe „kfiovinné vlky“ – ãili
kojoty,“ pí‰e Barry Holstun Lopez. „Tato
zvífiata loví ranãefii stfieln˘mi zbranûmi
z helikoptéry. Jejich brlohy niãí dynami-
tem. Drátem stahují kojotÛm tlamy
a nechávají je zemfiít hladem. Vû‰í je na
stromy a stfiílejí do nich pistolemi.
Polévají je benzinem a zapalují. Toto
v‰echno se ãinilo vlkÛm – a je‰tû víc.
Jednou z nejoblíbenûj‰ích fint past˘fiÛ
bylo pfiivázat ke kÛlu hárající psí fenku,
která lákala vlãí samce. Bûhem kopulaã-
ního aktu se zvífiata nemohou oddûlit.
Takto lapeného vlka past˘fii umlátili klac-
ky. Zdá se mi, Ïe odpovûì na v‰echny
otázky zvÛle bychom se mûli pokusit hle-
dat nûkde v na‰í historii. 
Motivy na úplné zniãení vlkÛ – jako
protiklad k jejich regulování – pocháze-
jí z nedorozumûní, z iluzí o tom, co je
je‰tû sportem, z bezhraniãné oddanos-
ti k soukromému vlastnictví, z hloupos-
ti a iracionální nenávisti. Ale zámûr
a chybûjící odpovûdnost za následky
a krutost pfii zabíjení vlkÛ – jsou nûco
jiného. Nemyslím, Ïe pocházejí z nûjaké
základní zdûdûné potfieby, i kdyÏ jsou
moÏná její souãástí. Domnívám se v‰ak,
Ïe je to pfiedev‰ím tím, Ïe prostû nechá-
peme svoje místo ve svûtû a nemáme
odvahu si to pfiiznat.“
Chci pouze dodat: lov vlkÛ nebyl pou-
h˘m lovem ‰elem. Byl to ortel: rozsudek
smrti. Na vlãím nebi vze‰la Stella obscura
– Temná hvûzda. Nebyl to lov – byla to vál-
ka: vyhlazovací válka s nenávidûn˘m
nepfiítelem a jeho legendou. Bylo to vymí-
tání ìáblÛ…

Jaroslav Monte Kvasnica

Vãí odolnost
je povûstná
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Vymítání ìáblÛ (2) Díl. 9.

„Významným
prostředkem

k vyhlazování
šelem 

v Americe se stal
strychnin.“
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