
okraje m˘tin nás bedlivû sledovali
moudr˘ma velik˘ma oãima urostlí
karpat‰tí jeleni a na jedné z nich

jsme v husté trávû dokonce nalezli star˘
zlomen˘ paroh ohryzan˘ hlodavci. Siln˘
vítr shánûl mraky do údolí jak nerudn˘
past˘fi své zdivoãelé stádo a vrhal nám za
límce peãlivû zapnut˘ch bund ledovou
sprchu. V sedle Lysina dé‰È zeslábl a vítr
zesílil, a nám projelo po zádech nepfií-
jemné mrazení. Mí zmáãení alja‰‰tí mala-
muti v‰ak v pohodû oddychovali s vypla-
zen˘mi jazyky a pohodlnû si ustlali
v mokré trávû. V husté mlze kolem nás se
v bláznivém vichru klátily jalovce.
A náhle – jako kdyÏ se v divadle rozhrne
opona – se mlha potrhala a nám se otev-

fiel ‰irok˘ – zelen˘ – rozhled. Pfiíroda
explodovala chlorofylem… „Smokies,“ vy-
dechl údivem mÛj zcestoval˘ kamarád,
kter˘ fotografoval ve vût‰inû severoame-
rick˘ch národních parkÛ. V‰ude kolem
nás stoupaly cáry mlh, jako chocholy
d˘majících sopek, jako ohÀové signály
lesních národÛ pohansk˘ch dob. Ne,
kolem nás se do daleka neprostíraly ame-
rické Smoky Mountains, n˘brÏ slovenské
pohofií âergov…

âERGOV
Témûfi nenaru‰ená pfiíroda âergova se
nalézá v regionu ·ari‰. Ob˘vají  ho velké
evropské ‰elmy – medvûd, vlk a rys -
a hnízdí zde i vzácní orli skalní i kfiiklaví. 

V‰ude kolem dokola, kam aÏ dosáhl ná‰
zrak, se vlnily hfiebeny slovensk˘ch hor.
Ti‰e, pokojnû, vûãnû. Nebyl to kámen
vrÏen˘ na hladinu jezera – kdy kruhy na
vodû se po chvíli uti‰í; tady zelené vlny
setrvávaly jako… jako jistota. Sedûl jsem
na plochém balvanu a nemohl nasytit
hladové oãi. Manû jsem si vybavoval slo-
va Hany Rysové a Václava Cílka z úvodu
jejich knihy Tich˘ bfieh svûta: „V‰ude
kolem nás a právû teì vítûzí rychlost nad
pomal˘m pohybem, hluk pfiehlu‰uje
ticho a politika vítûzí nad kulturou. Ale
pfii pohledu do minulosti to není pravda.
V del‰ím ãasovém období zÛstává z py‰né
a brutální historie sediment úsmûvu, kli-
du a jakési tíÏe. Jak je to moÏné, nevíme.
Pfii pohledu do minulosti vzpomínáme na
hudebníky a básníky, ne na bankéfie
a policejní náãelníky. Jméno v˘znamného
a mocného cenzora si nakonec pfiipome-
neme jenom proto, Ïe kdysi bránil
Máchovu Máji. StûÏí si vzpomeneme na
dvû tfii jména ministrÛ, ktefií vládli pfied
dvaceti ãi tfiiceti lety, ale knih, filmÛ
a melodií z té doby známe desítky.“
Polsk˘ básník Jerzy Harasymowicz vydal
v roce 1957 básnickou sbírku Návrat do
krajiny lahodnosti. Myslím, Ïe jsme zde
na âergovu onu krajinu nalezli…

VLâIA…
Îe vlci v pohofií âergova skuteãnû Ïijí,
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Vlčí azyl
Na‰e jarní cesta za slovensk˘mi vlky jiÏ trvala fiadu
dní. Nakonec jsme se z úchvatné Muránské planiny
pfiesunuli na ·ari‰. Stoupali jsme promáãenou
bujnou vegetací strmû vzhÛru a májov˘ liják po
suchém jaru ‰tûdfie hasil ÏízeÀ horského lesa. 
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jsme mûli zjistit záhy pfiímo na hfiebeno-
vé stezce: trÛnil na ní totiÏ vlãí trus – dva
válce plné jelení srsti. Pû‰ina nás za chví-
li dovedla na vrchol Veæké Javoriny
(1098,7 m n. m.). Tûsnû pod Javorinou se
jiÏ nachází skuteãná rarita: první soukro-
má rezervace s názvem Vlãia. Její vznik
má neobyãejnou a zajímavou historii;
posuìte sami…
Vesnice Tulãík neleÏí ve ‰panûlském kraji
La Mancha, najdeme ji jen nûkolik kilo-
metrÛ od Pre‰ova. Pfiesto se sny, které se
zrodily v hlavách ãlenÛ Lesoochranár-
skeho zoskupenia VLK (sídlícího právû
v Tulãíku) aÏ nápadnû podobají snÛm
dÛmyslného rytífie dona Quijota. Pfied
mnoha lety iniciovalo „zoskupenie“ VLK
(kromû mnoha dal‰ích ekologick˘ch akti-
vit – ãasto nepohodln˘ch a nestravitel-
n˘ch pro oficiální vládní orgány) penûÏní
sbírku nazvanou Kúp si svoj strom.
Prvního dubna 2004 se pábitelsk˘ sen
ekologÛ stal skuteãností: díky pfiispûvate-
lÛm ze Slovenska a dal‰ích osmnácti
zemí svûta mohlo b˘t zakoupeno území
o rozloze 21,4 hektaru, na nûmÏ byla
vyhlá‰ena první soukromá rezervace,
nesoucí hrdé jméno Vlãia. „Rezervace se
nachází v jedlobukovém stodvacetiletém
lese,“ napsal mi v e-mailu ‰éf Leso-
ochranárskeho zoskupenia VLK ing. Juraj
Lukáã. „PenûÏní sbírka Kúp si svoj strom
nadále pokraãuje; na‰ím cílem je Vlãiu
stále roz‰ifiovat. Na‰ím ideálem je dosáh-
nout pfiísnû chránûné rozlohy 5000 hek-
tarÛ. V souãasné dobû Ïije v rezervaci
pûtiãlenná smeãka vlkÛ, dva rysové a je-
den medvûd, loví tu orel skalní a tfii orlo-
vé kfiiklaví. Je v‰ak tfieba si uvûdomit, Ïe
smeãka vlkÛ v Karpatech potfiebuje ke
svému Ïivotu 5000 hektarÛ – tj. 50 km
ãtvereãních (to je rozloha typického teri-
toria; v extrémních pfiípadech v‰ak mÛÏe
teritorium smeãky mít aÏ 30 000 hektarÛ
– tj. 300 km ãtvereãních). Medvûdovi zpra-
vidla staãí okolo 800 aÏ 2000 hektarÛ
a rysovi na âergovu asi 1000 hektarÛ.
Z tûchto ãísel je zfiejmé, Ïe na‰ich 21,4

hektaru je jen malou ãástí bioregionu vel-
k˘ch ‰elem na âergovu.“
Lesoochranárske zoskupenie VLK nemá
na Slovensku pouze samé pfiíznivce, spí-
‰e naopak. (I do ãesk˘ch médií letos
vstoupilo „zoskupenie“ napfiíklad sv˘m
nekompromisním bojem o ochranu
Tiché doliny ve Vysok˘ch Tatrách proti
tûÏbû kalamitního dfieva schválené slo-
venskou vládou.) Sv˘m zásadov˘m ochra-
náfisk˘m postojem a nesmlouvav˘mi pfií-
stupy je VLK ãasto trnem v oku nûkter˘m
– k pfiírodû ne‰etrn˘m – podnikatelsk˘m
postupÛm. Za zmínku jistû stojí i dal‰í
aktivity tohoto „zoskupenia“ – napfiíklad
vydavatelská ãinnost jejich nakladatelství
Abies, které vydalo jiÏ fiadu vynikajících
kniÏních titulÛ zejména s ekologickou
(i kynologickou) tematikou.

BAMBI VERSUS MOTORKÁ¤I
Krásné pfiírodní partie nás dovedly aÏ
k útulné turistické chatû âergov. Tady
jsme byli nuceni pfiitáhnout sv˘m mala-
mutÛm vodítka: vousat˘ chatár právû
pobíhal s velkou lahví mléka zakonãenou
dudlíkem za temperamentním jelením
kolouchem, kter˘ jako by z oka vypadl fil-
movému Bambimu. „Pfiinesly nám ho
dûti a na‰e fenka bernard˘na ho témûfi
adoptovala,“ pochlubila se nov˘m pfií-
rÛstkem do rodiny blonìatá chatárka..
Vzali jsme zavdûk obãerstvením a po-
chvalovali si opékanou klobásku, Ïejdlík
piva i boÏsk˘ klid. „To máte vidût o víken-
du,“ vrátila nás na zem pÛvabná ãtyfiicát-
nice. „Jezdí sem party mlad˘ch na terén-

ních motorkách. Zákazy pro nû neplatí…
To víte – zlatá mládeÏ,“ posteskla si
s povzdechem. „V‰ichni jsme si pr˘ rovni,
ale nûktefií jsou holt je‰tû rovnûj‰í…“

BALET NA NEBI
I u osady Amru‰ovce jsme objevili ãer-
stv˘ vlãí trus, dokonce nedaleko posled-
ního stavení. Po dopoledním de‰ti, kdy
se na hfiebenech Ïenili ãerti, nebylo ani
stopy a mezi mraky uÏ dokonce prosvû-
covalo i nesmûlé slunce. Hlasité kvorkání
nás donutilo zvrátit hlavy: vysoko na
obloze pofiádala pûtice krkavcÛ aviatic-
kou produkci. Jak známo, krkavce naz˘-
vají znalci pfiírody „vlãími ptáky“, jejich
mezidruhové pfiátelství vstoupilo do
legend a m˘tÛ pfiírodních národÛ;
z „paktu a neútoãení“, podepsaného kdy-
si pradávno krkavãím zobanem a vlãím
tesákem, mají prospûch oba druhy.

âERGOVSKÉ NOKTURNO
AÏ za ‰era jsme pomalu sestupovali do
údolí. Kolem nás pospíchaly prÛzraãné
vody potoka TokáreÀ. ·epotaly si mezi
kameny a na skalních prazích i mezi pfií-
bfieÏní vegetací, která se Ïíznivû sklánûla
k hladinû potoka z kamenit˘ch bfiehÛ. Co
jen si mumlaly horské vody chladiv˘m
jazykem mezi sevfien˘mi kamenn˘mi rty?
Tajemnou mantru kamene a vody ãi slova
prastaré, dávno zapomenuté písnû? Krk
na to nedám, ale skoro bych pfiísahal, Ïe
jsem v zurãení potoka zaslechl závûreãné
ver‰e amerického básníka Garyho
Snydera z jeho básnû Nekoneãné fiíãky
a hory ze sbírky Hory a fieky bez konce:

„Staré pfiízraãné hfiebeny hor, ponorné
fieky se opût

zjeví u zdi a vypovûdí svÛj pfiíbûh.
Vykroã pû‰inou, poseì v de‰ti,

rozmíchej inkoust, namoã ‰tûtec,
rozviÀ ‰irokou bílou plochu:

pfiiloÏ ‰tûtec a veì
vlhkou ãernou linku.

Krok za krokem
pod nohou

zemû se otáãí. 
¤íãky a hory nikdy nezÛstanou stejné.“

Jaroslav Monte Kvasnica
P. S. Témûfi po tfii roky jsme se na strán-
kách na‰eho ãasopisu setkávali s „vlãí
tematikou“. Autofii projektu Terra lupo-
rum (Zemû vlkÛ) Jaroslav Monte
Kvasnica a fotograf Filip Chludil v sou-
ãasné dobû pfiipravují do tisku ÏeÀ své
mnohaleté „vlãí práce“, pfii níÏ – na cestû
za vlky – zbrázdili poslední evropské divo-
ãiny. S v˘sledky úsilí této autorské dvoji-
ce se ãtenáfii budou moci seznámit
v jejich pfiipravované knize Krajina s vlky
– Rapsodie ‰ed˘ch stínÛ.

Vlãí trus

âerchov je pro vlky
vhodn˘m biotopem
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První soukromá rezervace
nese jméno Vlãia
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