
áhorní planinu Slovenského Ru-
dohofií biãoval severák a hnal pfied
sebou pichlavé snûhové vloãky,

které mi jako ledová Ïihadla bodaly do
tváfií a zalepovaly fiasy. KaÏdou chvíli
jsem se musel otoãit zády k mrazivému
vichru, abych mohl popadnout dech.
Prodíral jsem se blázniv˘m vûtrem na
snûÏnicích. Je‰tûÏe mi stabilitu dodával –
jinak nenávidûn˘ – „tunov˘“ batoh. Svûtla
lednového dne kvapem ub˘valo. SnaÏil
jsem se drÏet tempo a zorientovat se,

abych neminul úval, kde jsem, na radu
hajného, mûl odboãit do údolí. Zavátá
sváÏná cesta mû mûla dovést ke tfiem
opu‰tûn˘m chalupám. V jedné z nich
jsem mûl strávit mrazivou noc. Bylo to
jako v té písni:
„Vûtr snûh zanésl z hor do polí
Já idu pfies kopce Pfies údolí
Idu k tvéj dûdinû zatúlanej
Cestiãky snûhem sú zafúkané
Zafúkané Zafúkané
Kolem mÀa v‰ecko je zafúkané“

Orientace byla svízelná, sníh ukr˘val
orientaãní body a bílo‰edá obloha spl˘-
vala s krajinou. Vytahovat mapu ani
nemûlo smysl, vítr by mi v rukou pone-
chal jen její cáry.
Na planinû byl vichr asi ãast˘m hostem.
Zatímco smrkov˘ les tonul v záplavách
snûhu a v údolíãkách a roklích mû pfied
bílou hlubinou zachraÀovaly jen moje
snûÏnice, na hfiebenové partii a na plani-
nû byl sníh vûtrem udusán a vymeten tak,
Ïe z bûlostné pokr˘vky vykukovaly metli-
ce bylin a ‰piãky travin.
Vtom jsem pfied sebou vytu‰il pohyb.
Zastavil jsem se, pfiimhoufiil oãi a snaÏil
se proti vûtru proniknout bled˘m ‰erem
a hemÏením snûhov˘ch vloãek. Co to tam
ten pes tropí (?), napadlo mû v první chví-
li, aby mi vzápûtí do‰lo, Ïe desítky kilo-
metrÛ okolo nás nepotká‰ ani ãlovíãka.
Statné zvífie v ‰edém koÏichu si poãínalo
pfiesnû jako mí psi, kdyÏ loví my‰i.
Pozornû strnulo a „naslouchalo“ snûhu.
Pak obloukem vyskoãilo vzhÛru, prudce
dopadlo pfiedníma nohama a ãumák vra-
zilo do snûhu. A znovu. A znovu. My‰-
kující vlk! 
Vítr vál od vlka ke mnû. Nebyl jsem s to
odtrhnout od neãekaného divadla oãi.
Ale pak – kdo ví, co mû prozradilo – vlk
zkamenûl, podezfiívavû se na mne zahle-
dûl, a uÏ cválal smûrem dolÛ k zavátému
lesu, kde se – jakoby rozplynul… jako
nezachytiteln˘, nedosaÏiteln˘ stín… KdyÏ
jsem do‰el na místo jeho lovu, sníh s vût-
rem uÏ ukr˘valy jeho nav‰tívenku –
neskuteãnû veliké stopy…
„Spadl snûh na srdce zatúlané
Aj na mé stopy – sú zafúkané
Zafúkané Zafúkané
Mé stopy k tobû sú zafúkané“
Setkání s vlky jsou vzácná – a bezesporu
pro pozorovatele – v˘jimeãná. V˘jimeãná
nejen svou vzácností, ale i ãímsi jin˘m,
co se jen tûÏko vysvûtluje a uchopuje
slovy. Jako by náhodná a letmá rendez
-vous byla mostem s nûãím zavát˘m,
zasut˘m ãasem, co se nám náhle a na
okamÏik – jako za kratiãkého protrhnutí
mlhy – podafií zahlédnout a hluboce pro-
Ïít. Kdyby tomu tak nebylo, proã by
mnozí autofii, kter˘m se po‰tûstilo vlka
spatfiit, byli puzeni svá setkání zazname-
nat právû takto… 
„Co kdyÏ se mi to jen zdálo?
Ne, právû jsem byl svûdkem pozoruhod-
né hry, v níÏ hráli jako herci moji bratfii
vlci, moje modly, mé idoly Dalekého
severu.
Dobr˘ lov!
Nicolas Vanier: Dítû snûÏn˘ch plání
Americk˘ cestovatel, fotograf a spisovatel
Lynn Schooler se narodil v roce 1954
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v Texasu na okraji Llana Estacada. V pat-
nácti letech se se sv˘m otcem pfiestûhoval
na Alja‰ku. KdyÏ po tfiiceti dnech kru‰né
cesty dorazili ve svém náklaìáku na hra-
nice mezi USA a Kanadou, stali se sami
aktéry setkání, které mûlo pro oba
nesmírnû dÛleÏit˘ v˘znam: „Hranice mezi
USA a Kanadou byla vyznaãena ‰irok˘m
vysekan˘m pruhem vykácen˘ch stromÛ
v hustém lese po obou stranách silnice
a linií osekan˘ch kÛlÛ táhnoucích se do
tfipytící se dálky a ‰plhajících vzhÛru do
lesÛ, v nichÏ nakonec zmizely. Nûkolik
mil za hranicemi dupl táta na brzdu, pro-
toÏe mu z vrbiãek lemujících silnici vbûhl
do cesty vlk. Náklaìák i vlk se ve stejn˘
okamÏik zastavili. Na dlouhou, zmrazují-
cí sekundu zvífie zíralo sv˘ma nemrkající-
ma ‰ikm˘ma Ïlut˘ma oãima do m˘ch zra-
kÛ a teprve potom se obrátilo na patách
a zmizelo v hou‰tí. ZÛstali jsme sedût bez
hnutí, poslouchali pochrchlávání motoru
a hledûli na místo, kde kfioví pohltilo vlka.
V‰iml jsem si, Ïe zadrÏuju dech. Táta se
nahnul dopfiedu a na chvíli se obûma
rukama opfiel o volant. Nakonec se obrá-
til ke mnû s pátrav˘m v˘razem na tváfii.
„Udûlali jsme správnou vûc,“ pronesl.
„Nemyslí‰?“ Nebyl jsem schopn˘ mu
cokoli odpovûdût, ale vûdûl jsem, co tím
míní.“ (L. Schooler: Za modr˘m medvû-
dem na Alja‰ku) 
Zahlédnout vlka ve volné pfiírodû je pro
milovníka divoãiny v˘hrou v loterii.
Sledovat na vlastní oãi lov vlãí smeãky se
rovná témûfi zázraku. Terénnímu zoologu
a v˘tvarníkovi Ludvíku Kuncovi se to
v Západních Tatrách na Slovensku v záfií
za jelení fiíje podafiilo: „Hned po pfiíchodu
(na skalní hfieben – pozn. aut.) jsem pro-
pátral dalekohledem kaÏdou louãku, zda
neuvidím jelena nebo lanû. Tentokrát
jsem zjistil, Ïe jsem to já, kterého se
zájmem pozoruje velk˘ vlk. LeÏel na skal-
ní terase. Byl ode mû asi 800 metrÛ, cítil
se zcela bezpeãnû. Díky v˘bornému dale-
kohledu jsem si ho mohl i já dobfie pro-
hlédnout. Obãas se podíval i dolÛ do hlu-
bokého fieãi‰tû, které leÏelo pod ním
dobr˘ch 400 metrÛ. Horsk˘ potok zde
pfiekonával, aÏ sem nahoru se oz˘valo
jeho hfimûní. âas ubíhal a propátrával
dal‰í ãásti závûru horského údolí. Byla
stále lep‰í a ostfiej‰í viditelnost. AÏ poslé-
ze jsem zjistil, Ïe vlk není sám. V dosti
znaãné vzdálenosti a asi o 100 aÏ 150
metrÛ v˘‰e byli tfii dal‰í vlci. Postávali,
vrtûli oháÀkami a chvílemi se oãichávali –
bylo patrno, Ïe se k nûãemu chystají.
Náhle se vûjífiovitû rozebûhli ze svahu.
Dole pod nimi vyrazila z kleãe laÀ. V dos-
ti znaãné vzdálenosti jí v patách uhánûl
dal‰í, uÏ pát˘ vlk. Zámûr mûli vlci jasn˘,

mûli obstaven˘ cel˘ závûr údolí a nyní
‰tvali dolÛ do koryta potoka kamenit˘m
údolím laÀ. Oni nijak nespûchali, vybíra-
li si travnaté prahy, terásky a mûli doko-
nal˘ pfiehled o lani, která byla ‰tvána do
stále hor‰ího prostfiedí. Vlci nepochybnû
velmi dobfie znali, co laÀ vydrÏí, snad
i proto jí nechali zpoãátku náskok. S tím,
Ïe byli stále nad ní, aby jim neodboãila
do svahu. Poslední se do ‰tvanice zapojil
vlk, kter˘ leÏel na mé úrovni, byl tedy nej-
více odpoãat˘ a musel mít i nejvíce ener-
gie. Honiãka, která probíhala uÏ hluboko
pode mnou, musela mít závûr jasn˘ – laÀ
u‰tvat bûhem pfies vodopádky a aÏ bude
vyãerpána, psi ji bez námahy strhnou.
Z celé akce jsem bohuÏel vidûl jen tu
úvodní ãást – dokud ‰tvanice probíhala
nad úrovní horského lesa. Jakmile laÀ
dobûhla mezi husté stromy, kde leÏelo
nejen mnoho ohromn˘ch balvanÛ, ale
i padl˘ch stromÛ, ztratil jsem moÏnost
v‰e pozorovat.“ (Ludvík Kunc: Na med-
vûdích stezkách)

I francouzskému dobrodruhovi, fotogra-
fu a spisovateli Nicolasu Vanierovi se
v Kanadû po‰tûstilo b˘t svûdkem lovu vlãí
smeãky: „·edá skvrna. Horeãnû si sefiizuju
dalekohled a rozeznávám nádherného
vlka, kter˘ nasává vzduch a pak se zase
dává do pohybu. Není sám. Za ním jde
dal‰í, dva tfii, ãtyfii, pût, deset, jedenáct
vlkÛ! Celá smeãka, postupující vpfied
husím pochodem a sem tam vûtfiící stopy.
Srdce mi bubnuje v hrudi. Nic, Ïádné set-
kání mû nemÛÏe uspokojit do takové
míry. Tuhle vá‰eÀ máme s Diane spoleã-
nou. Pfiedstavuju si, jakou by mûla radost,
kdyby tady teì byla. Rád bych zaÏil tenh-
le v˘jimeãn˘ okamÏik spoleãnû s ní. Vlci
jsou na lovu. Mám vynikající pozici
k jejich pozorování. Kdybych byl dole
v údolí, nejspí‰ bych jejich pfiítomnost
vÛbec nezaznamenal nebo bychom se
pfiinejlep‰ím potkali a smeãka by se rozu-
tekla. Odtud mám pfiehled nad cel˘m
údolím, ‰irok˘m a otevfien˘m, sem tam
s nûjakou skupinou jedlí, která pozorová-
ní nijak nepfiekáÏí. Pfiedpokládám, Ïe prá-
vû opustili svÛj úkryt a vydali se na lov.
Tohle za‰tûkání, díky nûmuÏ jsem si
smeãky v‰iml, bylo patrnû signálem
k odchodu, vydan˘m vÛdcem. NemÛÏu se
ubránit pomy‰lení na zvlá‰tní podobnost
chování této smeãky, skládající se z jede-
nácti vlkÛ, s mou vlastní smeãkou o stej-
ném poãtu psÛ. Poté, co u‰li nûjak˘ch sto
metrÛ jeden za druh˘m s pfiibliÏnû dvou-
metrov˘mi rozestupy, se jejich vÛdce
zastaví a s ním celá smeãka. Dva vlci
zÛstávají na místû, zatímco ãtyfii dal‰í
vyráÏejí doprava a pût doleva. BûÏí tak,
aby tvofiili jakousi obrácenou podkovu.
S vÛdcem uprostfied stoupají obû kfiídla
do svahu podél lesa. Tenhle manévr se
uskuteãnil bez jediného za‰tûkání nebo

Vlci se nejãastûji pohybují
„husím pochodem“
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jakéhokoli jiného projevu, jako peãlivû
pfiipraven˘ a nûkolikrát nacviãen˘ vojen-
sk˘ manévr. Podkova se dala do pohybu
a já jsem okamÏitû pfii‰el na to, jak˘ cíl
tohle rozmístûní zvífiat sleduje. VÛdce
smeãky a jeho dva poruãíci, drÏící se ve
dvacetimetrové vzdálenosti po jeho pra-
vici a levici, dÛkladnû proãesávají údolí,
procházejí mal˘mi jedlov˘mi kfiovinami
stejnû, jako by si poãínali honci pfii
naháÀce divoãáka. Je to obávaná techni-
ka, která poãítá s tím, Ïe kdyÏ se z nûjaké
hou‰tiny vynofií los, vyrazí pfiímo pfied
sebe, aby útoãníkÛm unikl, a pfiitom ho
vÛbec nenapadne, Ïe uÏ je obklíãen˘.
Opravdu, o necel˘ch deset minut pozdûji
vyskoãí mlad˘ los z ol‰ového kfioví, kde
musel leÏet. Tfii vlci pfiíli‰ nezrychlují,
naopak mám dojem, Ïe tempo chÛze mír-
nû zpomalili. Zahlédnu jednoho nebo
dva vlky na koncích podkovy. Ti naproti
tomu pfiidávají do kroku a mizí za první-
mi stromy lesa. Los stále cválá uprostfied
podkovy, vzdálen˘ dvû stû metrÛ od tfií
vlkÛ, ktefií ho vy‰tvali z úkrytu. Jásám,
dalekohledem pfiecházím z jednoho vlka
na druhého a pak se vracím k losovi, ale
sleduji i vÛdce a pak je‰tû dal‰ího vlka.
Nûkolika pÛvabn˘mi skoky se dostanou
pfies fieku. Jak rád bych tuhle scénu sle-
doval zpomalenû. V‰echno probíhá pfiíli‰
rychle, chtûl bych si zapamatovat kaÏd˘
obraz, kaÏdou vtefiinu, ale vlci se vzdalují,
cvalem stoupají údolím. Pfiedpokládám,
Ïe losa pofiádnû unaví a pak ho lapí do
pasti, kterou na nûj mají nalíãenou od
samého poãátku. Co bych za to dal, kdy-
bych mohl sledovat dal‰í pokraãování!

Ale los uÏ se ztratil za mal˘m vr‰kem
a vlci jeden po druhém mizí ze scény.“
(Nicolas Vanier: Dítû snûÏn˘ch plání) 
Znám˘ americk˘ zoolog, ekolog a spiso-

vatel George B. Schaller se nûkolikrát set-
kal s vlky pfii sv˘ch v˘zkumn˘ch cestách
Himálajem. Následující postfiehy pochá-
zejí z Nepálu u tibetsk˘ch hranic:
„Podíval jsem se vzhÛru na svah a mÛj
zrak se setkal s klidn˘m pohledem velké-
ho bílého vlka. Vidûl jsem jeho hlavu
a ‰íji, ostatní tûlo bylo skryto za balva-
nem. AÏ do tohoto okamÏiku jsem proÏí-
val jenom s mal˘mi vzru‰eními celkem
poklidn˘ den. Pásy prosvítajících mrakÛ
se táhly nad horsk˘mi vrcholy, a dokon-
ce i vítr ztratil nûco ze své ostrosti. Av‰ak
pfiítomnost vlka dodala tomu v‰emu
novou jiskru: jeho hlava záfiila jako ostr˘
trojhran proti temnému nebi. Ne-
postfiehnutelnû signalizoval mÛj pfiíchod
ostatním ãlenÛm smeãky, moÏná Ïe
zakÀuãením nebo snad strnutím tûla,
a tak se objevily tfii dal‰í vlãí hlavy.
Potom bíl˘ vlk vstal a vzpfiímil se. Jaké to
bylo mohutné zvífie! Nemohl jsem se roz-
hodnout, zda v jeho majestátním zjevu
pfievládá krása nebo síla, ale u vlka vlast-
nû mezi tûmito dvûma vlastnostmi není
rozdíl. Náhle zvífiata zmizela. Vy‰plhal
jsem se do míst, kde odpoãívala. Hory
v‰ak byly pusté a prázdné, vlci jako by se
propadli do jejich nitra nûjakou tajem-
nou ‰tûrbinou.“ (George B. Schaller:
Mlãící kameny)
KdyÏ bylo Ameriãanu Jimu Dutcherovi
‰estnáct let, zavála ho prázdninová bri-
gáda z Floridy do jihozápadního cípu

wyomingského horského pásma Ab-
saroka. V sedle plavé klisny shánûl zatou-
lané konû na ranã Diamond G. „KdyÏ
jsem vjel na malou louku u úpatí skály,
ocitl jsem se tváfií v tváfi neobvykle velké-
mu kojotovi, kterého má pfiítomnost oãi-
vidnû ani trochu nevydûsila. Místo aby
zabûhl do lesa, zÛstal stát na místû, neo-
hroÏenû se na mû díval a já zíral zase na
nûj. Byl obrovsk˘ a mûl del‰í nohy i pro-
táhlej‰í hlavu neÏ v‰ichni kojoti, jaké
jsem kdy vidûl. I na tu velkou vzdálenost
jsem cítil, jak mû jeho Ïluté oãi propalu-
jí sv˘m pohledem. Najednou mi naskoãi-
la husí kÛÏe, protoÏe jsem jak˘msi pfiiro-
zen˘m instinktem pochopil to, co mozek
nûjak nedokázal zpracovat. Uvûdomil
jsem si, Ïe se právû dívám na vlka, i kdyÏ
jsem ho nikdy pfiedtím nevidûl. Srdce mi
tlouklo jako o závod. Pfiede mnou stála
ve‰kerá záhada, divokost a krása americ-
kého Západu ztûlesnûná v jediném zvífie-
ti. Pomalu jsem pobídl konû kupfiedu
a trochu do strany, abych se mohl podí-
vat víc zblízka, ale zároveÀ nepÛsobil
nebezpeãnû. Vlk se mû podle v‰eho
vÛbec nebál; místo toho dával najevo
nûco jako ãirou zvûdavost. Z na‰eho set-
kání si dodnes pamatuji nejvíc právû tu
jeho dÛvûru, to, jak stál jako pfiikovan˘
a díval se na mû jako na sobû rovného.
Jak jsem zaãal obcházet louku po jejím
okraji, vlk udûlal totéÏ, takÏe jsme po
chvíli skonãili zase proti sobû, kaÏd˘ na
opaãné stranû louky, tam, kde pfied chví-
lí stál ten druh˘ z nás. Vlk s nelíãen˘m
zájmem zkoumal místo, kde mÛj kÛÀ
po‰lapal trávu, a pokou‰el se zfiejmû zjis-
tit, co jsme a jestli jsme nebezpeãní.
Poté, co jsme na sebe je‰tû asi minutu
civûli, vlka zfiejmû na‰e setkání pfiestalo
bavit, a tak nenucenû odklusal z kopce
dolÛ mezi stromy. Nevûdûl jsem toho
tehdy o vlcích tolik, abych si to uvûdo-
moval, ale faktem je, Ïe v tom roce 1959
jsem vidûl nûco neuvûfiitelnû vzácného.
Na celém území Skalist˘ch hor existova-
lo jen pár desítek jemu podobn˘ch.
Dal‰ího vlka jsem spatfiil aÏ o tfiicet let
pozdûji.“ (Jim a Jamie Dutcherovi: Vlci
u dvefií) Mnohem pozdûji, jiÏ jako uzná-
van˘ filmafi a pfiírodní dokumentarista,
natoãil Jim Dutcher o vlcích dva
v˘znamné a vysoce oceÀované filmové
dokumenty: Wolf: Return of a Legend
a Wolves at Our Door. 
I v jednadvacátém století je‰tû existují na
planetû Zemi místa, kde zvífiata nemají
s ãlovûkem ‰patné zku‰enosti. Americk˘
horolezec, cestovatel a spisovatel Rick
Ridgeway vedl expedici âhangthang, jejíÏ
ãlenové pû‰ky urazili 450 kilometrÛ
náhorní plo‰inou Tibetu, aby zdokumen-
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tovali, kde se rodí mláìata plaché tibet-
ské antilopy orongo. „Zvífiata zde ãlovûka
témûfi neznají,“ poznamenal si Rick
Ridgeway do svého deníku. „Hned druh˘
den na‰í cesty k nám pfii‰el vlk a asi dva-
cet minut nás pozoroval z patnáctimetro-
vé vzdálenosti.“
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích otcÛ ekologie
americk˘ lesník a spisovatel Aldo Leo-
pold se ve své kouzelné knize Obrázky
z chatrãe (Sand County Almanac), pfies-
nûji v kapitole Myslet jako hora pfiiznává,
Ïe v mládí zastfielil vlãici. „V tûch dnech
propást ‰anci k zabití vlka bylo prostû
nesl˘chané. Ve vtefiinû jsme do nich pra-
Ïili olovem, více v‰ak s nad‰ením neÏ
s pfiesností – mífiit prudce dolÛ je vÏdy
matoucí. KdyÏ jsme vyprázdnili zásobní-
ky, stará vlãice byla na zemi a jedno ‰tûnû
za sebou táhlo nohu smûrem k neschÛd-
n˘m kluzk˘m balvanÛm. Dostali jsme se
ke staré vlãici právû vãas, abychom je‰tû
zachytili zufiivou zelenou jiskru, která
umírala v jejím pohledu. Tehdy jsem si
uvûdomil a uÏ nikdy jsem nezapomnûl, Ïe
v tûch oãích bylo nûco nového – nûco, co
bylo jen mezi ní a horou. Tehdy jsem byl
mlad˘ a náramnû rád jsem si zastfiílel.
Myslel jsem si, Ïe kdyÏ bude ménû vlkÛ,
bude více srnãí a Ïádní vlci – to byl lovcÛv
ráj. Ale poté, co jsem vidûl umírat tu zele-
nou jiskru, jsem pocítil, Ïe ani vlk, ani
hora s m˘m názorem nesouhlasí. Od té
doby jsem byl svûdkem toho, jak stát za
státem vyhlazuje své vlky. Vidûl jsem tváfi
mnohé ãerstvû vlkuprosté hory a vidûl
jsem jiÏní svahy zvrásnûné labyrintem
srnãích stezek. Vidûl jsem kaÏd˘ jedl˘ kefi
a semenáãek ohlodan˘ napfied do bez-
krevné za‰losti, a pak aÏ k smrti. Vidûl
jsem kaÏd˘ jedl˘ strom zbaven˘ listí do
v˘‰e sedla. Taková hora vypadá, jako by
nûkdo dal pánubohu nové zahradnické
nÛÏky a zakázal mu dûlat cokoliv kromû
stfiíhání. Nakonec se vyhladovûlé kosti
vysnûného srnãího stáda, které zamfielo,
protoÏe bylo moc velké, bûlí vedle kostí
mrtvého mudrce nebo puchfií pod vyso-
k˘m jalovcem. Mám podezfiení, Ïe tak
jako srnãí stádo Ïije ve smrtelném stra-
chu pfied sv˘mi vlky, tak hora Ïije ve smr-
telném strachu pfied sv˘mi srnci. A moÏ-
ná k tomu má je‰tû lep‰í dÛvody, protoÏe
zatímco srneãek staÏen˘ k zemi vlky
mÛÏe b˘t nahrazen za dva nebo tfii roky,
pastvi‰tû zniãené pfiíli‰ mnoha srnci se
nemusí obnovit ani za mnoho desetiletí.
A tak je to i s dobytkem. Jeho majitel, kte-
r˘ své pastviny zbaví vlkÛ, si neuvûdomu-
je, Ïe pfiebírá i vlkÛv úkol udrÏovat stádo
v mezích pastviny. Je‰tû se nenauãil mys-
let jako hora. Proto máme pra‰né oblasti
a fieky, které na‰i budoucnost splachují

do oceánu. V‰ichni se pachtíme za zabez-
peãením, prosperitou, pohodlím, dlou-
h˘m Ïivotem, jednotvárností a prÛmû-
rem. Srnec sv˘mi pokojn˘mi kop˘tky,
honák pastmi a jedem, státník perem
a vût‰ina z nás pfiístroji, hlasováním
a penûzi, ale nakonec to v‰echno smûfiuje
k témuÏ: chceme mír pro na‰i dobu. Do
znaãné míry jsme dosáhli úspûchu a snad
je to nutn˘m v˘sledkem objektivního
my‰lení, ale pfiíli‰ná zaji‰tûnost jen vede
k nebezpeãí v dlouhodobé perspektivû.
Snad toto je v˘znamem Thoreaovy my‰-
lenky, Ïe v divoãinû je spása svûta. Snad
toto je v˘znam skryt˘ ve vytí vlka, v˘znam
dlouho znám˘ horám, ale málokdy
pochopen˘ lidmi.“
P. S. „Vracím se kvÛli divoãinû, grizzlyÛm,
bíl˘m vlkÛm a poletujícím mrakÛm chlu-
pat˘ch tobolek topolÛ,“ vyznává svou lás-
ku k panenské pfiírodû kanadské Britské
Kolumbie Wade Davis v reportáÏi Dalek˘
sever (ãasopis National Geographic, âes-
ká republika, bfiezen 2004). Vynikající
americk˘ fotograf divoãiny Jim Branden-
burg pfiiznává: „Existuje mnoho dÛvodÛ,
proã jsou vlci má oblíbená zvífiata. Po dvû
desetiletí jsem projíÏdûl cel˘m svûtem
a hledal je v Kanadû, na Alja‰ce, v severní
Minnesotû, âínû i v b˘valém Sovûtském
svazu.“ Pfiesto, Ïe se Jimu Branden-
burgovi podafiilo mnohokrát se letmo
setkat s vlky, za více neÏ dvacet let se mu
po‰tûstilo udûlat pouze sedm fotografií
divoce Ïijících vlkÛ. Obrat nastal, aÏ kdyÏ
jako fotograf magazínu National Geo-
graphic pob˘val tfii arktická léta s minne-
sotsk˘m expertem na Ïivot vlkÛ L. Da-
videm Mechem na severním kanadském
ostrovû Ellesmere Island. Bílí arktiãtí vlci
totiÏ Ïijí na Ellesmeru beze strachu pfied
lidmi, neboÈ v nehostinném území Ïije

pouze nûkolik málo lidí. Svoje úÏasné
fotografie intimního Ïivota vlkÛ, které se
mu podafiilo zachytit, zafiadil Bran-
denburg do své knihy White Wolf: Living
with an Arctic Legend. (Jim Brandenburg
je patrnû dítû ·tûstûny – po mnoha letech
stráven˘ch v divoãinû mûl moÏnost pfii-
hlíÏet hrátkám vlkÛ i v rodné Minnesotû:
„Stál jsem na bfiehu jezera Judd a naslou-
chal zvukÛm pfiírody – vytí vlkÛ a volání
potáplic. Minnesota jako jedin˘ ze státÛ
USA /mimo Alja‰ky – pozn. aut./ má stále
velkou populaci vlkÛ. Loni v prosinci
/2003 – pozn. aut./ jsem trávil celé hodiny
pozorováním pûti vlkÛ, ktefií si hráli na
ledu na jezefie Judd, kde je‰tû pfied dvûma
t˘dny b˘vala volná hladina.“)
Vût‰ina StfiedoevropanÛ nikdy vlka ve
volné pfiírodû nevidûla a neuvidí. Vût‰inu
nerozechvûje vzru‰ené mrazení pfii posle-
chu táhlého a naléhavého zpûvu vlãí
smeãky a ani její fantazii nezjitfií náhodné
setkání alespoÀ s otiskem obrovské vlãí
tlapy. Chci v‰ak vûfiit, Ïe pro mnohé z vás
bude vûdomí, Ïe existují nepfiíli‰ vzdálená
místa, kde vlci dosud svobodnû Ïijí a kde
snad i v budoucnu Ïít budou, upfiímn˘m
a radostn˘m zadostiuãinûním. Roku 1855
vyzval americk˘ prezident Franklin Pierce
indiánsk˘ kmen DuwamishÛ, jenÏ Ïil ve
státû Washington na severozápadû USA,
aby prodal své území bíl˘m osadníkÛm
a usídlil se v rezervaci. Na poÏadavek,
vybízející k ãinu dosud nesl˘chanému,
odpovûdûl náãelník Seattle. Mimo jiné
fiekl: „Co je ãlovûk bez zvífiat? Kdyby
v‰echna zvífiata vymizela, zemfiel by ãlo-
vûk na velkou samotu ducha. Co se stále
dûje zvífiatÛm, stane se brzy i lidem.
V‰echno je vzájemnû spojeno. Co posti-
huje zemi, postihne i syny zemû.“ 

Jaroslav Monte Kvasnica
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