
Medvědí příběhy 

 

Nad bobří řekou 
  

Není nic horšího, nežli se přiblížit k medvědici, která se právě stará 

o svoje mláďata. Bojí se o ně jako každá máma, ale na rozdíl od 

jiných maminek dokáže svoje děti bránit mohutnými drápy a ostrými 

zuby. Radím vám dobře, pokud narazíte na medvědici s medvíďaty, 

raději nenápadně zmizte. 

Šel jsem jednou kamzičí pěšinou do hor. Dole pod cestou u Bobří řeky 

jsem uviděl medvědici. Pochutnávala si na malinách. Chvíli jsem 

ji pozoroval, když tu najednou zaslechnu nad sebou slabounké 

medvědí zakňučení. A jéje. Věděl jsem, že je zle. Pode mnou u 

řeky  medvědice, nade mnou ve křoví medvíďata a já uprostřed mezi 

nimi. Medvědice výhružně zabručela a rozběhla se nahoru strání. 

Skočil jsem k nejbližšímu stromu, chytnul se spodní větvě a soukal 

jsem se nahoru. Než se mi to podařilo, byla medvědice u mě. Zahryzla 

se do podpatku mojí boty a táhla. Já se držel, co mi síly stačily. Chvíli 

jsme se tak přetahovali, když tu najednou prasknul řemínek a bota 

spadla na zem. Medvědice se na ní ani nepodívala. Přivolala svá dvě 

medvíďata k sobě a odkráčela s nimi po pěšině dolů k řece. 

  

  

Čtyři na jednom stromě 

 

Jdu vám jednou takhle lesem, koukám na mraky nad korunami stromů 

a narazím přímo na medvědici se třemi medvíďaty. Medvědice zařvala 

až to v korunách zašumělo. Vylít jsem na nejbližší strom, jak kdybych 

měl křídla. Sedím tam na větvi pět metrů nad zemí a najednou... co 

nevidím... hned vedle mě na sousední větvi kvičí  tři medvíďata. 

Polekala se řevu svojí mámy stejně jako já. Malí grizzlyové dokážou 

vyšplhat na stromy jak veverky. Staří naštěstí ne. Mají na šplhání moc 



dlouhé a tupé drápy. Tak tam my čtyři sedíme na stromě a dole pod 

námi si medvědice brousí zuby o spodek stromu. Pak se postaví na 

zadní a pokusí se sehnat mláďata dolů. Ta se ale ani nehnou. Já 

samozřejmě taky ne. Trvalo to nekonečně dlouho. Najednou jsem 

dostal nápad. Sundal jsem si kožich a hodil ho medvědici na hlavu. 

Chvíli se v něm motala, pak ho rozcupovala na kusy. Dostal jsem další 

nápad. Sundal jsem si košili, zmuchlal ji do koule, podržel jsem u ní 

zapálenou sirku a hořící kouli jsem pustil medvědici na hlavu. 

Podařilo se! Medvědice uháněla pryč jako raketa. Medvíďata slezla 

dolů a pomalu se šourala za mámou. 

  

  

Polární medvěd 

  

Jel jsem jednou se psím spřežením Čukotkou, když tu se přihnala 

ledová vichřice. Jedna z největších, co jsem kdy zažil. Nebyl jsem už 

daleko od pobřeží, kde žil eskymák Puša. Zmrzlý na kost jsem dorazil 

k jeho iglú. Uvnitř bylo příjemně teplo. Puša mě hostil masem, zpíval 

eskymácké písně a vyprávěl příběhy o ledních medvědech.  Ten 

nejzajímavější si nechal nakonec. Dřív nežli začal vyprávět, přitáhl 

zvenku obrovskou tlapu ledního medvěda. Rozpustil trochu sněhu, 

uvařil kávu, zapálil lampu a konečně začal vyprávět. 

Není to víc jak tejden. Sedím takhle u vchodu, čistím pušku, když 

najednou, co to, uvnitř se setmělo. Kouknu nahoru na díru ve stropě a 

nevěřím svým očím. Tlapa medvěda šátrá pod stropem ze strany na 

stranu. Po chvíli zmizela. Místo ní se v otvoru objevil medvědí čenich. 

Koukali jsme na sebe, jeden překvapenej víc než druhej. Když se 

medvěd vzpamatoval z toho, co pod sebou uviděl, začal zuřivě 

rozhrabávat větve a drny na stropě. Otvor se nebezpečně zvětšoval. 

Netrvalo dlouho a medvěd prostrčil zvětšenou dírou celou hlavu. Na 

víc jsem nečekal, nabil jsem pušku a vystřelil. 

Paša skončil své vyprávění. Vzal tlapu medvěda a začal ji připravovat 

k večeři. 

  



Baribalové 

 

Největší darebáci, zloději a komedianti mezi medvědy jsou 

baribalové. Příběhů o nich je na stovky. Povím vám jeden, který mi 

vyprávěl můj přítel Tom Hill. 

Jednou našel Tom v lese medvídě velké jako kotě. Vzal ho k sobě do 

srubu a krmil ho z lahve jako miminko. Z medvíděte vyrostla 

roztomilá medvědička. Dal jí jméno Matylda. Matylda si myslela, že 

je Tom její máma, a nechtěla se od něho hnout.  Marně se jí snažil 

odehnat do lesa za ostatními medvědy. Zvykla si na něj. Zvykla si 

hlavně na jeho dobré jídlo. Placky a polévky jí chutnaly víc nežli ryby 

v potoce. Nejradši ale měla lívance se sirupem. Tak přešlo jaro a léto a 

nastaly chladné podzimní dny. Matylda zmizela. Jednoho dne byla ta 

tam a celou zimu o sobě nedala vědět. Po zimě, jak už to chodí, přišlo 

jaro. Tom zrovna smažil lívance. Srub voněl malinovým sirupem, 

když tu se najednou ozvaly jakési podivné zvuky pod podlahou 

chatrče. Krátce na to vpochodovala do srubu Matylda.  Posadila se na 

zadek a začala mávat tlapami na uvítanou. Přespala celou zimu pod 

podlahou chaty a za tu dobu jí pořádně vyhládlo. Už to nebyla malá 

medvědička. Vyrostla. Něco jí ale z dětství přece jen zůstalo. Chtěla si 

s Tomem hrát. Jenže hrátky se vzrostlým  medvědem, to dá rozum, by 

mohly pro Toma špatně dopadnout. Co naplat, Matylda musí z domu 

pryč. Tom vzal z police bandasku, nalil do ní malinový sirup, dal 

Matyldě přivonět a přešel s bandaskou do motorového člunu. Matylda 

šla za ním jako pejsek. Pak už jen zbývalo odjet s medvědicí po 

proudu řeky tak daleko, aby se nedokázala vrátit, a vypustit ji do lesa. 

  

  

Baribalové podruhé 

 

Baribalové mají velký strach ze psů. Možná pochází ještě z doby, kdy 

žili v kanadských lesích smečky obrovských šedých vlků. Vlci a psi 

totiž, jak je všem jistě známo, jsou příbuzní. 

Vlků ubylo, a tak už tu dnes medvědi nemají žádného nepřítele. 



Teda kromě člověka. 

Strach ze psů ale medvědům zůstal. 

Šel jsem jednou kolem pobřeží, kam občas zajíždějí turisté z města, 

aby si prohlédli baribaly. Potkat medvěda tu není vzácností a 

vzácností není ani setkání s velkou medvědí rodinou. Právě jedna 

taková si pochutnávala na rybách, které vyplavilo moře. Jak tak jdu, 

vidím, že proti mně si vykračuje turista s malým teriérem. Pes ucítil 

medvědí pach a divoce se rozštěkal. Co myslíte, že se stalo? Jak 

uslyšeli medvědi psí štěkot, v tu ránu byli všichni na stromech. Dobře 

věděli, že tohle malé štěkající psisko jim nemůže ublížit, ale nemohli 

si pomoct. To se v nich zas jednou probudil pradávný strach z 

divokých vlků.  A tak si teriér vykračoval jako pán celého pobřeží, 

zatímco medvědi skrývali své hnědé kožíšky v korunách okolních 

stromů. 

  

  

Příhoda s bobrem 

 

Jel jsem na bobry v lehké kánoi z březové kůry. Pušku jsem měl 

položenou přes sedátko, aby byla po ruce, kdyby se nějaký bobr 

z čista jasna vynořil z vody. Jednoho uloveného jsem měl na přídi 

lodi, sám jsem seděl na zádi. Když jsem pádloval u břehu pod skalní 

stěnou, tu skočil ze skály ke mně do lodě medvěd. Měl spadeno na 

toho uloveného bobra. Dno z březového dřeva ale probořil a kánoe šla 

okamžitě ke dnu. Já s ní. Než jsem se potopil, stačil jsem ještě 

zahlédnout, jak se medvěd s bobrem v tlamě hrabe na břeh řeky. 

Pušku se mi podařilo zachránit, loď a bobra ne. 

 


