
 

Čápi na naší stodole 

 
 

Bylo to brzy zjara. U letitého čapího hnízda na staré stodole stál čáp. Na tom by nebylo nic 

divného, jeden čáp přilétá vždycky dříve, druhý z dvojice o několik dnů později. Čáp, o 

kterém vypravuji, tam ale stál sám ještě za týden od chvíle, kdy jsem ho uviděl poprvé. 

Opuštěný, skleslý jako soška z výkladní skříně obchodního domu. Jeho tmavá silueta stála 

nehybně v jarním večerním nebi a hlava s ostrým zobákem byla natočena k horám, nořícím se 

do tmy. 

Po týdnu se konečně dočkal. Nebyla to ale jeho družka, kdo přilétal, a nebyla sama. Ke 

hnízdu na stodole přiletěl mladý pár. Najednou tu byli čápi tři. 

Náš zaklapal zobákem. Byl to zlověstný čapí tamtam, krátká, ale břitká depeše soupeřům. Ti 

se nezalekli. Dosedli na opačný konec střechy. Byli mladí, nezkušení, toužící zahnízdit a 

prázdné hnízdo na stodole střežené jen jedním čápem byla pro ně příležitost. 

Mladá dvojice nedala na klapavý povyk a opatrně, ale s jistotou přistupovala po střeše ke 

koláči z roští. Vzduch byl nabitý elektřinou. Zvěstoval nevyhnutelnou bitku. Nemilosrdné 

klofance začaly padat do hebkého šatu osamělého čápa. Srdnatě rány oplácel, ale přesile se  

ubránit nemohl. Mladí byli silní a plní života. Dal se na ústup... a pak jsme ho viděli  

naposledy. Zamával křídly na pozdrav a zmizel právě tím směrem, kterým poslední dobou 

tolikrát pátravě a s touhou vyhlížel svojí družku. 

Za rok nám přišla zajímavá poštovní zásilka. Rozuzlení příběhu. Kroužek čapí samice, která 

se loni nevrátila.  

 Oblast  Afriky, kam naši čápi odlétají, sužovalo sucho a žárem vyprahlá země byla napadená 

hejny kobylek. Létající hmyz byl vyhládlým čápům spásou na jejich dlouhé pouti, pro 

domorodé obyvatelstvo ale představoval pohromu.  Tehdy pod žhnoucím africkým sluncem 

zabzučelo letadlo. Vylétlo nad hustá mračna žravého hmyzu a vyslalo na něj smrtonosný 

postřik. Hmyz, zaskočený zákeřnou jedovatou látkou, spadal pod stonky a listy dříve, než je 

mohl vyplenit.  

Brzy po lesklém letounu brázdila oblohu černobílá čapí křídla. Veliké čapí hejno mířilo k Nilu 

a jeho mokřinatým břehům. Ti, kteří letěli nejníže, pod sebou zahlédli žlutozelená těla 

kobylek a snesli se k nim, aby se posilnili na další cestu. Netušili, že nehybný hmyz v jejich 

nedočkavých zobácích je jejich potravou poslední.  
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