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ÚVOD 
Jak jsem políbila vlka a propadla mu

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, 
cos k sobě připoutal.“ 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Všechno je někdy poprvé. Můj zvláštní vztah k vlkům 
poznamenalo „poprvé“ hned třikrát: první vlčí polibek, 
první divoký vlk a první německý vlk.

První vlčí polibek jsem dostala od Imba, šestiletého 
vlka lesního v jedné americké vlčí rezervaci. Nechala 
jsem za sebou předchozí život právničky na volné noze. 
Trestné činy, spory o nájemné a rozvody mě frustrovaly 
stále víc. Místo abych se plna elánu oddala boji za spra-
vedlnost, každým stáním u soudu jsem se protrápila. 
Chyběl mi odstup a tvrdost, abych mohla být dobrá 
obhájkyně. Takhle jsem nemohla ani nehodlala strávit 
zbytek života. Konečně jsem si chtěla splnit životní sen 
a spojit lásku k psaní s uhranutím vlky.

Bez studia biologie, zato však s velkou porcí váš-
ně a optimismu jsem se ucházela o stáž zaměřenou 
na zkoumání chování vlků ve výzkumném středisku 
Wolf Park v americkém státě Indiana. Při předběžném 
pohovoru mi vedoucí výzkumu profesor dr. Erich 
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Klinghammer vysvětlil, že o tom, zda bude praktikant 
přijat, rozhoduje pouze vůdčí vlk hlavní smečky. 

Ale jak se dělá pohovor u vlka? Naštěstí jsem nemuse- 
la tancovat, zpívat ani předvádět jiné umělecké kousky, 
ale přísahám, že bych nebyla nervóznější, ani kdybych 
měla vystoupit v pořadu Německo hledá Superstar, přes- 
tože právě nervozita prý není ta správná emoce při set- 
kání s vlkem ve výběhu, tvrdil Klinghammer: „Musíš 
zůstat ledově klidná! On tvoje rozrušení cítí.“

Ale zůstaňte ledově klidní, když stojíte proti padesá-
tikilové chlupaté hoře svalů, která vás upřeně pozoruje 
žlutýma očima. V té chvíli jsem musela myslet na svého 
německého ovčáka, přítele a důvěrníka z dětství. Tak 
dobrá. V podstatě byl Imbo taky jen takový velký pes –  
hodně velký pes. Na setkání mě připravil jeden bezpeč-
nostní pokyn a provozovatel výběhu to právně pojistil. 
Podepsala jsem děsivě znějící prohlášení, jímž jsem zba-
vovala středisko odpovědnosti: Jsem si vědoma, že zde 
existuje riziko zranění a že zranění mohou být i velmi vážná.

S tímto varováním jsem společně se dvěma ošetřo-
vateli vstoupila do vlčího výběhu, snažila se pevně stát 
a zhluboka dýchat. Pak se můj svět smrskl na vlka, který 
ke mně plavně a elegantně klusal. Stříbřité pruhy jeho 
kožichu se leskly v odpoledním slunci. Černý čenich na-
sával můj pach, uši pozorně směřovaly dopředu. Kout-
kem oka jsem zahlédla ostatní členy Imbovy smečky,  
kteří čekali u plotu. Očividně byli napjatí, jestli v testu 
obstojím a šéf mě akceptuje. I já byla napjatá, protože 
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jedině když uspěju, budu moci nastoupit na stáž. Teď 
tedy šlo o to, přečkat následující sekundy. 

Film v mé hlavě se zpomalil. Silné zadní nohy vlka se 
mírně pokrčily, zvíře se chystalo ke skoku. Když ke mně 
doskočil a já se zpevnila, nebylo už cesty zpět. Jako talíř 
velké tlapy mi přistály na ramenou, impozantní tesáky 
byly vzdálené jen několik centimetrů od mého obliče-
je. Svět se zastavil. A pak mě několikrát olízl drsným 
jazykem. Tímhle „polibkem“ jsem ochutnala „drogu“ 
jménem vlk.

Poté co mě akceptoval Imbo, začala moje stáž u vlků 
ve Wolf Parku. Učila jsem se všechno o chovu a chování 
vlků ve výběhu, krmila vlčata z lahve a užívala si v ná-
sledujících měsících četná vlhká vyznání lásky od Imba 
i zbytku smečky. 

Když jsem se o půl roku později přestěhovala do divo- 
činy v Minnesotě, byla jsem dokonale poučená a věřila, 
že o vlcích vím všechno. Pak jsem potkala svého první- 
ho divokého vlka. 

Srub, kde jsem žila, stál mimo civilizaci – u jezera 
uprostřed vlčí a medvědí oblasti. Novoročního rána jsem 
si při třiceti stupních pod nulou nazula sněžnice, abych 
vyrazila pátrat po vlčích stopách. Dosud jsem své šedé 
sousedy nespatřila, jen jejich vytí mi dávalo vědět, že 
tam jsou. Ale předešlou noc, když jsem za doprovodu 
sborového vlčího vytí stála venku před srubem a obdi-
vovala polární záři, mou pozornost sledující nebeské 
představení upoutal pohyb na jezeře. Čtyři vlci pádili 
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přes zamrzlou plochu a něco před sebou štvali, pak zmi- 
zeli za horizontem. 

Následujícího rána jsem vyrazila hodně brzy, abych 
je našla. Opatrně jsem sledovala jejich stopy do lesa. 
Vedly do houští, cestou necestou, křovisky, podél skal 
a balvanů a po zasněžených pláních. Postupovala jsem 
kupředu jen velmi pomalu. Občas jsem narazila na kru-
hovou prohlubeň, zřejmě místo, kde odpočíval jelen. 
Vydatné žluté značky ve sněhu ukazovaly, že si toho 
místa všimli i vlci. Po hodině hledání jsem našla čerstvé 
stopy krve a o chvíli později objevila mrtvého jelence 
virginského. Poklekla jsem a dotkla se ho. Ještě byl teplý. 
Břicho měl rozsápané a chyběl mu zadní běh. Žaludek 
ležel opodál, srdce a játra byly pryč. Tržné rány na hrdle 
a bězích naznačovaly, že zvíře dlouho netrpělo. 

Vlky nebylo široko daleko vidět, ale najednou jsem 
měla pocit, že mě někdo pozoruje. Pořád jsem klečela 
na sněhu. To není dobrá pozice, když za tebou stojí hla-
dový vlk. Pomaličku jsem se zvedla a otočila se. A tam 
stál on, jen několik metrů ode mě. Šedý vlk. Zježená 
šíje, jako by proběhl elektrickým polem, uši nastražené 
a s hlavou mírně nakloněnou mě pozoroval. Chřípí mu 
vibrovalo, když se pokoušel zachytit můj pach, ale vítr 
přicházel z jiného směru. Bylo to na něm vidět: Tohle 
mladé zvíře vůbec netušilo, kdo nebo co jsem zač. Za-
držela jsem dech. Samozřejmě vím, že divocí vlci na lidi 
neútočí. Ale ví to i tenhle vlk? Měl hlad a mezi ním a jeho 
tvrdě vybojovaným žrádlem jsem stála jenom já. 
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„Nazdar vlku!“ Byla jsem to já, kdo tak skřehotal?
Zvíře sebou trhlo a uskočilo o krok zpět. Ve stejný 

okamžik vlk stáhl do té doby zvednutý ohon mezi nohy 
těsně pod břicho. Jeho zvědavost se proměnila v strach. 
Na zadních bězích udělal půlobrat a vyrazil do lesa. Ješ- 
tě dlouho jsem upřeně hleděla na stromy, za kterými 
se ztratil. 

V následujících měsících jsem od biologů Interna-
tional Wolf Center, Střediska pro výzkum vlků, v Ely 
na severu Minnesoty a od vlků před domovními dveřmi 
získávala vědomosti o životě a chování divoce žijících 
vlků, stejně jako o výzkumu, telemetrii a monitoringu.

Když se v roce 1995 v americkém národním parku 
Yellowstone usadili vlci lesní, začal další „vlčí“ úsek 
mého života: Pracovala jsem jako dobrovolnice na vl-
čím projektu v Yellowstonu a vypomáhala biologům 
při terénním výzkumu. Kvůli tomu jsem se zdržovala 
převážně v Lamarském údolí, širokém údolí na severu 
národního parku v nadmořské výšce 2500 metrů, po-
zorovala tam žijící vlčí rodiny a hlásila svá pozorování 
biologům. 

Od té doby už uběhlo víc než dvacet let a vlky jsem 
během těch let spatřila více než desettisíckrát. Někdy 
nás dělilo doslova jen pár metrů. Nikdy jsem neměla 
pocit, že mě ohrožují, nikdy jsem neměla strach. Pro 
mne to bylo obrovské privilegium, že mohu tato zvířata 
vídat téměř denně. Abych to mohla zažívat, létala jsem 
několikrát ročně 10 000 kilometrů přes Atlantik, jelikož 
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v Německu oficiálně žádní vlci nežili. Když byl v roce 
2000 potvrzen výskyt těchto plachých zvířat i v Němec- 
ku, nedělala jsem si žádné naděje, že nějaké uvidím.

A trvalo to ještě dalších deset let, než jsem v Německu 
spatřila vlka ve volné přírodě.

Vracela jsem se z nějakého čtení a jela ranním vlakem 
ICE z Lipska do Frankfurtu. Obsluha jídelního vozu mi 
postavila na stůl kapučíno. Právě když jsem chtěla sáh-
nout po novinách, vyhlédla jsem z okna a zaregistrovala 
cosi hnědého na poli. Když člověk stráví dlouhou dobu 
se zvířaty v přírodě, vyvine si schopnost připomínající 
vizuální vzorec kořisti nebo krajiny, jaký mají v hlavě 
vlci. Bezděčně přijímám scénu, kterou vidím, a cítím, že 
něco není v pořádku, ještě dřív, než to mohu konkretizo-
vat. A pak jako zásah bleskem se dostavil onen pocit. Co 
to bylo? Na lišku to mělo moc dlouhé nohy. Dlouhý ocas, 
takže žádná srnka. Zastavte ten vlak, pomyslela jsem si. 
Ale vlak se řítil pořád dál. Lepila jsem se k oknu, nahý-
bala se přes stolek a při tom svrhla kapučíno na noviny.  
Jo, byl to vlk! Stál klidně a něco upřeně sledoval na okraji 
lesa. Pak se ten obraz rychlostí vlaku zase rozplynul. 

To bylo poprvé a zatím naposledy, co jsem měla štěstí 
a v Německu zahlédla divokého vlka. 

Pozorovat vlky v divočině je nikdy nekončící příběh. 
Je úchvatné, když přihlížíte páření, o několik měsíců 
později vidíte výsledek, jak se na maličkých nožkách 
dere z nory, sledujete souboj mláďat o nejlepší místo 
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na mámině „mléčném baru“, radujete se z prvních ne-
smělých loveckých úspěchů (hurá – myš!), soucítíte 
s nimi, když se zraní, oplakáváte jejich smrt, smějete 
se jejich žertům a hrám, pozorujete jejich flirtování, než 
se koloběh uzavře, a pak všechno začne zase od začátku. 

Přiznávám, jsem „vlkoholička“ závislá na vlcích a mám 
abstinenční příznaky, když u nich nejsem. V oblasti, kde 
žijí vlci, ustavičně vyhledávám svou „drogu“, které se 
nikdy nemohu nabažit. Mnoha lidem stačí, když spatří 
vlka jednou nebo dvakrát za život. Mně ne, chci od nich 
víc. A tak čekám, až se zase objeví – a je jedno, jestli je 
zrovna čtyřicet pod nulou, praží slunce nebo útočí komá- 
ři. Navléknu si pár ponožek navíc, do rukavic zastrčím 
vyhřívací polštářky nebo se namažu opalovacím kré- 
mem a repelentem. A pak hodiny stojím a trpělivě vyčká-
vám, snáším jakékoli počasí. Dělám to, protože vím, že 
vlci dělají věci, které nechci propásnout. A když zrovna 
nedělají nic, chci vědět, co se možná bude dít za chvíli. 

Když tu žádní vlci nejsou, pak čekám, až přijdou. 
A když se nakonec objeví, cítím, že se děje něco zvlášt-
ního. Jsou to intenzivní okamžiky, kdy se zdá, že svět je 
plný života a velmi trvalý.

Mám velké štěstí, že mi vlci dovolují, abych se účast-
nila jejich života – lovu, páření nebo výchovy mláďat. 
Přitom jsem zjistila, že vlci se nám lidem svým chová-
ním velmi podobají: Jsou to starostliví členové rodiny, 
autoritářská, ale spravedlivá vůdčí zvířata, soucitní 
pomocníci, ztřeštění puberťáci nebo blbnoucí vtipálci.
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Při svých pozorováních jsem se navíc přesvědčila 
o tom, že vlk je náramný učitel, od kterého se můžeme 
lecčemus v životě přiučit. 

Vlčí smečka se stala mou součástí. Zkoumání jejich 
komplexního sociálního chování mě proměnilo. Pojmy 
jako morálka, odpovědnost a láska pro mě získaly nový 
smysl. Vlci jsou moji učitelé a pramen mé inspirace. 
Den co den mě znovu učí, jak vidět svět jinýma očima –  
jejich očima. 
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VÝZNAM RODINY
Proč je důležité starat se o ty, 

kdo jsou nám svěřeni

„Naše nejlepší vlastnosti vkládáme do lásky k rodině, 
neboť ta je mírou naší stability a určuje naši loajalitu.“

HANIEL LONG

Vlci leželi ve sněhu stočeni do klubíčka. Podobali se 
kruhu z šedých kamenů, občas bylo vidět, jak sebou 
trhlo ucho nebo tlapa. Štíhlá vlčice se protáhla a lehla 
si na bok. Temně šedým kožichem podbřišku se jí táhl 
stříbrný pás. Ostatní měli tmavý kožich s narezlými 
skvrnami na hrudi. Vlčí rodiče odpočívali o několik 
metrů dál, zády přitisknutí k sobě, kolem nich pole-
hávali dvouletí a jednoletí vlčci, vyčerpaní pobíháním 
a kočkováním se sourozenci. 

Nejprve se vzbudila vlčata. Strkala do sebe a skákala 
po těch, kteří ještě spali. Na několik minut se smečka 
podobala partě rozpustilých puberťáků. Pak se otřepali 
a rozhlédli se. Jeden roček vyrazil jako první a skočil 
přes dřímající dospělé, ostatní jej následovali. Nejmladší 
uklouzl a narazil do svého otce, který vyskočil a zavr-
čel na něho. Junior se okamžitě převalil na záda a za- 
kňoural, načež mu otec olízl mordu. Teď se rozdivočelá 
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banda vracela. Skočila na vůdčího vlka, válela se s ním 
ve sněhu a pelášila pryč. To vzbudilo ostatní dospělé 
členy rodiny.

Mladí vlci utíkali k vůdčím vlkům a zahrnuli je po- 
libky, lízáním a drobnými láskyplnými kousanci. Ská- 
kali po nich a cloumali jimi, vytvořili obrovský chumel, 
kdy bylo těžké říci, kdo je kdo. Láskyplně oždibova-
li tlamy sourozenců, dotýkali se a třeli o sebe, plížili 
se pod pařezy, přeskakovali skalky a nořili se do křo-
visek, která jim zahrazovala cestu. Všude zářivé oči  
a vrtící se ohony. Ti nedočkaví skočili přímo do chum- 
lu, prostě jen tak, aby byli u toho. Výraz čiré radosti  
ze života. 

Jeden z vlčků vyšplhal na kopeček, následován mlad-
šími bratry. Podívali se na sebe a pak společně skočili 
po hlavě přes okraj a jako na saních sjeli po zasněženém 
kopci dolů. Přitom se točili kolem své osy a za nimi se 
táhl oblak prachového sněhu. Když se dostali až dolů, 
vypadali jako sněžní vlci.

Nakonec začal jeden člen smečky výt. Další se při-
dali. Pak se zvedli skoro všichni a vyli v nejrůznějších 
tóninách. Mnozí zpívali, jiní vzrušeně vřeštěli, dva 
vleže zvedli hlavu a přidali se. Vytí se stupňovalo jako 
nějaké crescendo do výše a vybuchlo v ohromujícím 
finále.

První vlci se rozběhli. Několik mladých vlků si ještě 
hrálo na honěnou. Ale pak se dala celá rodina do pohybu 
a jeden za druhým pochodovali přes horský hřbet.
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