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Vlãí pouÈ aneb Îíznící u pramene Díl 19.

VLČÍ cesta
„Nûco je skryté! BûÏ a najdi to! BûÏ se podívat
za hory. Za horami leÏí nûco ztraceného, nûco,
Rudyard Kipling
co ãeká na tebe. BûÏ!“

P

ﬁestoÏe mû vlci fascinují uÏ více
neÏ ãtyﬁi desítky let a pﬁestoÏe se je
usilovnû snaÏím alespoÀ ãásteãnû
pochopit a pﬁedev‰ím se od nich nûãemu
nauãit, bohuÏel se stále nemohu zbavit
nûkter˘ch lidsk˘ch nectností, které mi na
vlãích stezkách ztrpãují Ïivot. Tak pﬁednû: tﬁebaÏe se od dubna do listopadu
ráchám v ledov˘ch vodách ﬁek, neobejdu
se bez spacího vaku. Anebo: vlci se obejdou po ﬁadu dní bez jídla - a já chtû
nechtû s sebou trapnû vláãím ãínské
nudle, ‰pek, s˘r a chléb, a navíc naditou
ta‰ku s granulemi pro psy, neboÈ mí
malamuti pochytili Ïravou nectnost ode
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mne. A tak zatímco vlci putují po
sv˘ch tajn˘ch stezkách pûknû nalehko
a s prázdn˘mi Ïaludky, valím se jimi já,
supû pod nadit˘m batohem.
O podobn˘ch vûcech jsem pﬁem˘‰lel,
kdyÏ jsme s fotografem Filipem a malamuty stoupali v horkém kvûtnovém slunci, pﬁikováni pûtadvacetikilogramov˘mi
batohy k pﬁíkré horské stezce Kysuck˘ch
Beskyd z O‰ãadnice na Velkou Raãu. Na
zpocená ãela se nám kaÏdou chvíli pﬁilepil proletující brouãek – l˘koÏrout smrkov˘: na slovenské pohoﬁí právû udeﬁila
kÛrovcová kalamita. Na horsk˘ch svazích
o ní svûdãila rozsáhlá hnûdavá pole

schnoucích smrkÛ. Chata pod Velkou
Raãou byla sice zavﬁená, ale lesní dûlníci
jiÏ v‰e pﬁipravovali na letní sezonu. Ujistili nás, Ïe vlkÛ a medvûdÛ tu Ïije dost. Na
dÛkaz nás zavedli k poniãenému dﬁevníku, kter˘ pr˘ jeden „maco“ pravidelnû
nav‰tûvuje.
Vûtrn˘ podveãer nás zastihl na vrcholu
Kykuly (1087 m n. m.). Pamûtlivi pﬁísloví
IndiánÛ kmene Krí: „Odvaha se rodí
v plném bﬁi‰e, a ne ve stateãném srdci“,
jsme neotáleli s veãeﬁí – psí ani svou.
Naznak v rozepnutém spacáku jsem
s obavami naslouchal bouﬁlivému vûtru
a vzdálen˘m burácejícím hromÛm. Oãi
jsem ponoﬁil do temného jevi‰tû nebe se
svûtelnou produkcí hvûzd (v nichÏ, jak se
domnívá anglick˘ romanopisec William
Horwood, jsou vyznaãeny stezky v‰ech
generací vlkÛ) a v duchu pﬁemítal:
poslední beskydsk˘ vlk byl na Moravû
zastﬁelen roku 1914 v okolí Hrãavy. Na
svá nûkdej‰í lovi‰tû se vlci vrátili aÏ po
dlouh˘ch osmdesáti letech – v roce 1994
(o jejich pﬁítomnosti svûdãily zbytky
nûkolika kusÛ strÏené vysoké zvûﬁe). (Vlci
se v âeské republice kromû Beskyd obãas
sporadicky objevují i na ·umavû. Nelze
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v‰ak prozatím mluvit o populaci, ale pouze o opakovaná pozorování osamûl˘ch
exempláﬁÛ. Ale i na ty pytláci stﬁílejí!) Vlci
na Moravu migrovali (a migrují) právû ze
slovensk˘ch Kysuc. Proã tomu tak je? Pﬁedev‰ím nepochybnû kvÛli zvy‰ujícím se
poãtÛm ‰elem na Slovensku (odhaduje
se, Ïe u na‰ich v˘chodních sousedÛ
v souãasnosti Ïije asi 350 aÏ 400 exempláﬁÛ), obsazená vhodná lovecká teritoria
– a hledání dal‰ích, která nabízejí vhodnou koﬁist: kopytníky – jeleny, srnce a divoká prasata. (Svou roli sehrává na Slovensku legální i nelegální lov – pﬁi zabití
vlãího alfa páru se smeãka zpravidla rozpadá, dochází k utvoﬁení dal‰ích mlad˘ch
párÛ, které si musí zajistit nové vhodné
teritorium.) Dal‰ím dÛvodem je i neustálá fragmentace evropské krajiny, ponûvadÏ ji stále více protkává hustá síÈ dopravních komunikací, v nûkter˘ch oblastech
pro zvûﬁ tûÏko pﬁekonateln˘ch (nebo
nepﬁekonateln˘ch). Na druhé stranû v‰ak
v horách stále klesá hustota zalidnûní
i pracovních aktivit (kromû turistického
ruchu) a vlci tak získávají více prostoru
i klidu. V âeské republice vlky chrání
(alespoÀ na papíﬁe) nûkolik zákonÛ
a vyhlá‰ek: v oblasti myslivosti je to
zákon ã.449/2001 Sb., provádûcí vyhlá‰ka
MZe âR ã. 245/2002 Sb., vlk patﬁí mezi
zvûﬁ, kterou nelze lovit. Vlka chrání i ochrana pﬁírody zákonem ã. 114/1992 Sb.,
provádûcí vyhlá‰ka MÎP âR ã. 395/1992
Sb., vlk je zaﬁazen mezi zvlá‰tû chránûné
a kriticky ohroÏené druhy. Na Slovensku
je vlk druhem zvûﬁe se stanovenou
dobou lovu od 1. listopadu do 15. ledna.
ZároveÀ je v‰ak zaﬁazen mezi velmi ohroÏené druhy ÏivoãichÛ se stanovenou
základní spoleãenskou hodnotou 30 000
korun slovensk˘ch. Na‰tûstí ochranáﬁská
„diplomacie“ slavila alespoÀ dílãí úspûch
– vlk je celoroãnû chránûn na území Chránûné krajinné oblasti Kysuce (odkud vlci
migrují na Moravu) a v Národním parku
Slovensk˘ch kras (odkud vlci pﬁecházejí
do Maìarska). Mimo oficiální sdûlení
vám v‰ak praktikové na obou stranách
hranic shodnû potvrdí, Ïe vlci jsou
navzdory zákonÛm a vyhlá‰kám loveni
vÏdy, kdykoliv se pytlákÛm dostanou na
mu‰ku. A to se pí‰e jednadvacáté století…

Foto: Filip Chludil,

Hranice
Za úsvitu jsme tajnû – jako vlci – pﬁekroãili státní hranice mezi PÛlgrunûm a Markovem (neboÈ vlci takov˘ lidsk˘ v˘mysl –
jako jsou hranice – neuznávají). Na Studniãní chatû jsme se za svûÏího de‰tíku
koneãnû doãkali vysnûn˘ch halu‰ek. Civilizace byla na dosah: ztratili jsme v˘‰ku
sestupem do MostÛ u Jablunkova (na

ru‰né komunikaci zde pﬁed nûjak˘m
ãasem srazil kamion medvûda).

Beskydy
Ztracenou v˘‰ku jsme opût museli pracnû
získat prudk˘m stoupáním pﬁes chatu
Skalka na Velk˘ Polom (1067 m n. m.).
Polom dûlal svému jménu ãest – hraniãní
hﬁeben byl zatarasen mnoha v˘vraty. Ty
v‰ak ztrpãovaly Ïivot pouze nám: právû
hraniãní hﬁeben mezi Velk˘m Polomem,
Bíl˘m KﬁíÏem a Bumbálkou je znám ãast˘m v˘skytem vlãí smeãky, pro nûÏ padlé
kmeny nejsou Ïádnou pﬁekáÏkou.
Romantickou pralesovitou krajinou jsme
míﬁili na Muﬁinkov˘ vrch. Pﬁi stoupání
kamenit˘m terénem jsem dole pod
sebou zahlédl tmavou letící siluetu velkého ptáka: kohout tetﬁeva hlu‰ce! (Stavy tetﬁevÛ v Beskydech prudce poklesly –
v souãasnosti Ïijí mikropopulace tûchto
vzácn˘ch a impozantních ptákÛ jen
v okolí Trojaãky a Velkého Polomu. Na‰Mloci jsou indikátorem
zdravého prostﬁedí

Státní
hranice se
vymysleli
lidé, vlci je
ignorují

tûstí se jiÏ r˘suje spolupráce s polsk˘mi
ochranáﬁi na vypou‰tûní v zajetí odchovan˘ch tetﬁevÛ zpût do volné pﬁírody.)
Na Muﬁinkovém vrchu nás oãekávala
kamenná kaple z roku 1910 a pramen
vody: ideální místo pro bivak.
Na okolí obou PolomÛ (Velkého i Malého) mû upozornil terénní zoolog Ludvík Kunc jako na dÛleÏité „vlãí místo“:
z Muﬁinkového vrchu vede rozsocha
pﬁes Úplaz na vrcholovou polanu proslulého pralesa Mion‰í. „Po rozso‰e sbíhají vlci do pralesa,“ napsal mnû v dopise Ludvík Kunc.
Do krásného rána nás vzbudila „ostrostﬁelba“ strakapoudÛ a kﬁik krkavce. Pokraãovali jsme nádhernou hﬁebenovkou
po ãesko-slovenské hranici smûrem na
Mal˘ Polom. Nenápadné tabulky na stromech upozorÀovaly na v˘skyt vzácn˘ch
‰elem – medvûda, vlka a rysa – i na to, Ïe
tu hlídají dobrovolné vlãí hlídky Hnutí
DUHA, obãanského sdruÏení Beskydãan
i âeského svazu ochráncÛ pﬁírody. KdyÏ
jsme dorazili na pÛvabnou vyhlídku nad
Horní Lomnou, strhl Filip bágl ze zad
a oddával se fotografick˘m orgiím. Pﬁed
námi se rozvlnily Beskydy (beskydy =
odlesnûné kopce a pastviny). Po roce
1995, kdy si vlci zaãali vybírat desátek na
ovãích stádech, se strhla vlna „protivlãí
hysterie“ – bulvární tisk získal vítané téma
a v‰echny televize mûly co toãit. âasto
jsem pﬁem˘‰lel o pﬁíãinách poprasku, kter˘ vlci zpÛsobili v hlavách místních lidí,
v televizních zpravodajstvích i v tisku.
Vysvûtlení se nabízelo mnoho. Tu pravou
pﬁíãinu asi nejlépe pojmenoval historik
Yellowstonského národního parku Norman Bishop: „Jde o kontrolu veﬁejn˘ch
pozemkÛ, o zmûnu. Lidé se hluboce obávají zmûny a ztráty kontroly. ProtoÏe vlci
si chodí, kam chtûjí, a dûlají si, co chtûjí,
reprezentují chaos nebo ztrátu ﬁádu –
na‰eho ﬁádu, aby bylo rozumûno. My chaos kolem sebe nemáme rádi.“ Po osmdesátileté absenci ‰elem v Beskydech stáda
ovcí nestráÏili vhodní psi ani elektrické
ohradníky. Stáda se pásla bez dozoru
a ãasto se ani na noc nezavírala do sala‰í.
Hejsa, chlapci, od zemû,
kdo ty kozy poÏene,
a já bych ty kozy hnal,
ale sem sa vlka bál.
(vala‰ská lidová)
Pﬁi lovu hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat vlci neuplatÀují princip selekce (jako u své pﬁirozené koﬁisti), n˘brÏ se snaÏí rozehnat stádo a hnát koﬁist na odlehlé místo, kde ji
usmrtí a zkonzumují. PonûvadÏ domácí
zvíﬁata se (podle vlkÛ) nechovají pﬁirozenû, mÛÏe dojít u nestráÏeného dobytka
i k nadmûrnému zabíjení. Tak byly vlky
SVùT PSÒ 10/06
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hého milionu korun ‰estaãtyﬁicetilet˘
pytlák, kter˘ zastﬁelil dva medvûdy. )
Táhl˘m klesáním jsme sestoupili na Bíl˘
KﬁíÏ a zamíﬁili do údolí âerné Ostravice
Náhle malamuti zavûtﬁili a neodbytnû nás
vlekli do ústí jedné ze strÏí: kousek od
asfaltové silniãky jsme na zeleném paÏitu
objevili kobereãek jelení srsti – neklamné
známky úspû‰né vlãí zimní koﬁisti.
Slunce pomalu klesalo k západu, pro‰li
jsme obcí Bílou a proti toku Smradlavy
(vtéká do ní sirovodíkov˘ pramen – odtud
„potupné“ jméno) si na‰li v ústraní místo
pro bivak.

KdyÏ nastaly de‰tû…

Moravskoslezské
Beskydy –
staronov˘
vlãí domov

uloveny postupnû ovce u Bílé, ve Star˘ch
Hamrech (obyvatelé sepsali petici, v níÏ
poÏadovali povolení k odstﬁelu vlkÛ –
na‰tûstí marnû) a na dal‰ích místech. Za
úlovky vlkÛ se ãasto skr˘valy i úlovky pytlaãících psÛ (napﬁíklad právû v Horní
Lomné pﬁejel autobus dvû psovité ‰elmy;
jejich tûla byla odeslána k pitvû do Zemského muzea v Brnû a RnDr. Miroslav
·ebela, CSc., jednoznaãnû konstatoval, Ïe
se jedná o nûmecké ovãáky znaãné hmotnosti.). „Protivlãí hysterie“ v‰ak pokraãovala – nejmenovan˘ chovatel ovcí
z Moravskoslezsk˘ch Beskyd dokonce
protiprávnû vypsal odmûnu 50 000 Kã za
likvidaci vlkÛ. Je tedy existence vlãí smeãky pro chovatele ovcí hrozbou? Skuteãnost prokázala, Ïe nikoliv: lidé se pouãili a svoje stádeãka lépe hlídají – s vlky se
do beskydsk˘ch vrchÛ a na pastviny vrátili i psi, pﬁibyli elektrické ohradníky…
Pﬁedev‰ím je v‰ak nutno si uvûdomit, Ïe
poãet ovcí v Beskydech dramaticky
poklesl: po roce 1989 se totiÏ stal chov
ovcí prodûleãn˘m. Ovce chovají témûﬁ
v˘luãnû malochovatelé. Podle zákona ã.
115/2000 Sb. hradí ‰kody zpÛsobené
vlkem na Ïivotû nebo zdraví fyzick˘ch
osob a na hospodáﬁském zvíﬁectvu (resp.
vymezen˘ch domestikovan˘ch zvíﬁatech
vãetnû psÛ slouÏících k hlídání tûchto
zvíﬁat) stát prostﬁednictvím krajsk˘ch
úﬁadÛ.
BohuÏel „protivlãí fanatismus“ pﬁinesl
ãervivé ovoce: v okolí Bobku (vrch na ãesko-slovenské hranici mezi Koneãnou
a Bumbalkou) byla v roce 1998 realizována nelegální naháÀka, pﬁi níÏ bylo likvidováno nejménû sedm (!) vlkÛ. JiÏ o rok
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dﬁíve do‰lo poãátkem zimy blízko ãeskoslovenské hranice k zabití (zavraÏdûní?!)
tﬁí dospûl˘ch vlkÛ a jeden byl postﬁelen.
Dva vlci byli zastﬁeleni v Horní Lomné.
„V údolí âerné Ostravice nalézáme nejvíce pobytov˘ch znakÛ vlãí smeãky, ale
i tam je nejvíce likvidovali „vlkobijci“
z vesnice Bílá,“ napsal mi Ludvík Kunc.
„Existují fotografie uloven˘ch vlkÛ, ale
nikdo nechce svûdãit…“ Pracovníci
CHKO Beskydy (která sídlí v RoÏnovû
pod Radho‰tûm) uvádûjí, Ïe ve sledovaném období po roce 1994 bylo zastﬁeleno
nejménû sedmnáct vlkÛ, z toho devût
padlo na ãeské stranû. Dosud nikdo nebyl
obvinûn, o potrestání ani nemluvû. (Naproti tomu byl v roce 1994 ve ·panûlsku
potrestán pokutou – v pﬁepoãtu – pÛl druOkolí âerné Ostravice je
zbrázdûno strÏemi, ve
kter˘ch vlci rádi loví

Ráno jsme vstávali za drobného de‰tû
a záhy vyrazili smûrem na Salajku. Na
rubanisku jsme se potkali s koníkem „bitkárem“. Právû si uÏíval pauzy mezi stahováním dﬁeva, ale pohled na cizí psy ho
pûknû na‰tval – sebevûdomí mûl na rozdávání. Frajer s krásnou hﬁívou nemûl
pﬁed malamuty respekt (nemûl by asi ani
pﬁed vlky), dûlal ramena a chtûl se prát.
Je‰tûÏe ho zarazil jeho pán… Pﬁírodní
rezervace Salajka, kterou vlci ãasto nav‰tûvují. KdyÏ jsme dorazili na Bumbalku,
otevﬁelo se nebe v prÛtrÏi mraãen, a tak
jsme zmizeli v útulné restauraci na ãasn˘
obûd. Poãasí se v‰ak umoudﬁilo, a tak
jsme neru‰enû pokraãovali pﬁes Súkenickou rozhlednu a Tﬁe‰tík na nejvy‰‰í
vrchol Vsetínsk˘ch vrchÛ – Vysokou (1024
m n. m.), kter˘ nám ‰tûdﬁe poskytl nádhern˘ v˘hled po vlãích lovi‰tích. Ale to
uÏ jsme se blíÏili na SoláÀ k horskému
hotelu âarták. Obãerstvit jsme potﬁebovali my i pejskové – na takové knedlíky
s borÛvkami se nezapomíná… Nebe hrozilo mraky, vítr sílil a den pokroãil –
pospíchali jsme na Vsackou Taneãnici
(912 m n. m.). Podle povûsti zde na‰la
smrt ‰varná dûvucha – vá‰nivá taneãnice,
která se tudy vracela v noci v zimû domÛ
z tancovaãky. Dﬁevaﬁi ji na‰li pr˘ aÏ na
jaﬁe… Místo na bivak jsme objevili kilometr a pÛl pod vrcholem na hedvábné
louãce. Sotva jsme poveãeﬁeli a pﬁipravili
pﬁístﬁe‰ek, rozpr‰elo se a vytrval˘ dé‰È
bubnoval na napjatou celtu aÏ do mlhavého kuropûní… Dlouho jsem nemohl
usnout a mûl ãas k pﬁem˘‰lení… Vlci mají
pﬁirozené koﬁisti v Moravskoslezsk˘ch
Beskydech dost a dost. Legislativa vlky
chrání. V ãem tedy tkví hlavní pﬁíãiny
jejich ohroÏení v âeské republice? Nepochybnû v odmítavém aÏ nenávistném
postoji ‰iroké veﬁejnosti a v nelegálním
odstﬁelu. Vlky chrání pﬁedev‰ím jejich
nedÛvûﬁivost, ostraÏitost a dokonalé
smysly… Urãit˘m hypotetick˘m nebezpeãím mÛÏe b˘t i jejich genetická izolova-
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nost a fragmentace jejich biotopu.

the Wolves, Contemporary Writing on
the Wolf, pí‰e: „Lidstvo vlka potﬁebuje.
Vidíme ve vlkovi ty hodnoty a rysy, bez
kter˘ch sami jako druh zahyneme. Lidská
bytost bez rodiny, bez koﬁenÛ, bez práce,
lidská bytost bez smyslu domova, místa
a spoleãenství je jako vlk bez jeho smeãky, jeho domovského teritoria, jeho smyslu sounáleÏitosti, úãelu a jistoty. âlovûk
se stává odcizen˘m, vystra‰en˘m, oportunistick˘m, nemorálním a pﬁedev‰ím osamûl˘m. Spoleãnost – ba co hÛﬁ, svût –
sestávající z takov˘ch lidí, ztrácí svÛj
stﬁed, svÛj odkaz, a je docela moÏné, Ïe
rozhodla o svém pádu. Vlk… nám pﬁipomíná to, na co nesmíme zapomenout: Ïe
na‰e poãátky jsou tam venku, v chladné
vûtrné krajinû ãasu a Ïe i navzdory v‰emu
pozlátku a pastem civilizace stále zÛstáváme neodmyslitelnou souãástí pﬁírody.“
(Podûkování) Za finanãní podporu „vlãí
pouti“ dûkujeme pﬁíteli Lubomíru M.
a firmû Tekro. Ludvíku Kuncovi pak za
neocenitelné rady a „vlãí tipy“. Za dobré
rady a zájem Danû Barto‰ové z CHKO
Beskydy.
Jaroslav Monte Kvasnica
I NZERCE

Foto Filip Chludil, Ilustrace Ludvík Kunc

P. S.
„Vlãí ﬁeãi chybûly v˘razy pro budoucnost.“
Michelle Paverová: Bratr vlk. Letopisy
z hlubin vûkÛ
Sestupovali jsme kamenit˘mi stezkami,
které nekoneãn˘ noãní dé‰È promûnil
místy v bystﬁiny, k RoÏnovu leÏícímu pod
posvátnou horou Radho‰È, která podle
povûstí skr˘vá poklady. Na mohutném
paﬁezu dﬁímal velk˘ mlok. Psi nás vzru‰enû táhli k horské pastvinû. Z husté mlhy
pﬁed námi se – jako mávnutím kouzelného proutku – vynoﬁily siluety ovcí a koz
stﬁeÏené siluetou past˘ﬁe se ‰piãatou kápí
z pﬁeloÏeného pytle. Kráãeli jsme prastarou horskou krajinou, do níÏ odnepamûti nedílnû patﬁili lesy, pastviny, jeleni, ptáci, lidé se sv˘mi stády, medvûdi, rysové,
vlci… Nezb˘valo neÏ vûﬁit, Ïe tomu tak
bude i nadále.
John Murray ve své antologii Out Among
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