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eprve v poslední dobû se celkov˘
pohled spoleãnosti na vlky mûní.
Stále více lidí dospívá k názoru, Ïe

vlci si spí‰e neÏ pronásledování zaslouÏí
zájem a ochranu. A Ïe bliÏ‰ím poznáním
vlkÛ se více dozvíme i o psech.
ManÏelé Magda a Jifií Andrlovi to vzali
s poznáváním vlkÛ zgruntu. Coby jed-
ni z prvních chovatelÛ ãeskosloven-
sk˘ch vlãákÛ získali mnoho zku‰eností
s chovem vlãích kfiíÏencÛ a také reál-
nou pfiedstavu o tom, co se psy udûlá
pfiíliv vlãí krve. 

ELZA BYLA PRVNÍ
Nijak je to neodradilo, spí‰e naopak. KdyÏ
se dozvûdûli, Ïe brnûnská zoologická
zahrada neví, kam s odchovan˘mi vlãaty,
nezaváhali ani na chvíli. Za pár dní uÏ si
domÛ v autû vezli spící Elzu, osmimûsíãní
bûlostnou kanadskou vlãici. Probrala se
jim doma v kuchyni a tam také prvních
ãtrnáct dní zÛstala. Andrlovi usoudili, Ïe
pokud má b˘t v budoucnu schopna spo-
leãného souÏití s lidmi, musí si na nû nej-
prve dÛkladnû zvyknout. A protoÏe Ïivot
vût‰iny rodin se toãí kolem kuchynû, uby-
tovali osmimûsíãní Elzu právû tam.
Rozhodnutí to bylo jistû odváÏné, vÏdyÈ
vlãice doposud Ïila ve smeãce, bez uÏ‰ího
kontaktu s ãlovûkem. Ale protentokrát se
ukázalo, Ïe risk b˘vá zisk. 
Elza se na‰tûstí nikdy neprojevila agre-
sivnû. Prvních pár dní v‰ak byla velmi
plachá. Nedala na sebe sáhnout a jen
nervóznû pobíhala kolem dokola. Ne-
smírnou trpûlivostí ze strany nov˘ch
majitelÛ se za pár dní podafiilo, Ïe si zaãa-
la brát kousky potravy z ruky, pfiestala se
jich lekat, pozdûji se uÏ dala i pohladit. 
Nebylo to vÏdy tak idylické, jak se to napí-
‰e, Andrlovi vzpomínají, jak se poprvé na
vlastní oãi pfiesvûdãili o fenomenálních
skokansk˘ch schopnostech vlkÛ, kdyÏ je
po návratu zvenku Elza oãekávala skrãe-
ná na vrchní fiadû skfiínûk kuchyÀské lin-
ky, upevnûné více neÏ dva metry nad
zemí. Jejímu kuchyÀskému pÛsobení
neodolal televizor, kter˘ strhla, za své vza-
lo i dal‰í kuchyÀské zafiízení. Za neuvûfii-
teln˘ch ãtrnáct dní byla pfiesto vlãice

ochoãená natolik, Ïe ji bylo moÏno pfie-
sunout do venkovního v˘bûhu. Majitelé
v‰ak s ní nadále udrÏovali velmi úzk˘
kontakt, uãili ji chodit na vodítku i ne-
chat si nasadit ko‰ík, aby s ní mohli ven
na procházky. Podafiilo se ji zaãlenit do
smeãky ãeskoslovensk˘ch vlãákÛ, i venku

se vÏdy drÏela s nimi, takÏe ji dokonce
bylo moÏno pou‰tût z vodítka. Bez vût-
‰ích problémÛ se dokonce zúãastnila let-
ního tábora pofiádaného Klubem chova-
telÛ ãeskoslovensk˘ch vlãákÛ. 
Pokroky, kter˘ch se podafiilo s Elzou
docílit, byly obdivuhodné. Mûly v‰ak své
hranice dané tím, Ïe vlãice své dûtství
a rané mládí nestrávila s ãlovûkem, ale
s ostatními vlky. Nikdy se úplnû nezbavi-
la své plachosti, dodnes je velmi lekavá
a k cizím nedÛvûfiivá. K lidem z „vlastní
smeãky“ v‰ak dÛvûru má, stejnû jako oni
k ní. Obû strany se mnohé nauãily a pfii
dodrÏování základních pravidel fungová-
ní vlãí smeãky je souÏití bezproblémové.
I kdyÏ Elza k sobû ãasem dostala sobû
rovného partnera, vztah k tûm, ktefií si ji
ochoãili, neztratila. 

âÍM D¤ÍVE, TÍM LÉPE
Oba manÏelé potvrzují i jin˘m znalcÛm
vlkÛ dobfie znám˘ fakt, totiÏ Ïe vlci
(a vlastnû jakékoli divoké ‰elmy) se ocho-
ãí tím lépe, ãím dfiíve je ãlovûk odebere
od jejich vlastních rodiãÛ. SvÛj dal‰í vlãí
pár, Astu a Arga, náleÏející tentokrát ke
karpatskému poddruhu, uÏ získali ve
vûku tfií a dvou t˘dnÛ. Odchovali je umû-
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ŽIVOT mezi vlky
Vlci jsou tajemné ‰elmy, které v ãlovûku odnepamûti budily 
vypjaté emoce: obavy, strach i nenávist. Lidé jako by zapomnûli, 
Ïe právû vlkovi vdûãí za svého nejstar‰ího a nejvûrnûj‰ího pfiítele. 

T

Kdybyste tuto dvojici  náhodnû potkali,
vlka byste v Argovi asi nepoznali

Kanadská vlãice
Elza si od lidí
zachovává odstup 
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le a jejich socializace pokroãila mnohem
dál neÏ u Elzy. 
A domnívají se, Ïe kdyby se jim podafiilo
získat vlãe mlad‰í sedmi dnÛ, podafiilo by
se v‰típit mu v‰echny základní civilizaãní
návyky vãetnû schopnosti jezdit tramvají
nebo autobusem. Na to si se sv˘mi vlky
pfiece jen netroufnou. 
Pfiesto zdÛrazÀují, Ïe z vlka psa neudûlá-
te. Vlci se nikdy úplnû nezbaví své nedÛ-
vûfiivosti a extrémní ostraÏitosti. Nikdy
nebudou hlídat, a to nejen proto, Ïe
nedovedou ‰tûkat (vypraví ze sebe maxi-
málnû jen obãasné krátké za‰tûknutí).
Odporuje to jejich vrozené plachosti. 

VLK X PES
ProtoÏe Andrlovi dlouhá léta chovali
a cviãili nûmecké ovãáky a ãeskoslovenské
vlãáky, mohou dobfie srovnávat chování
psÛ, jejich vlãích pfiedkÛ i pfiechodÛ mezi
tûmito dvûma druhy. Obrovsk˘ rozdíl vidí
ve vycviãitelnosti: nûmeãtí ovãáci se cviãí
skoro sami, dají se nauãit prakticky v‰ech-
no a jejich chování se fiídí poÏadavky ãlo-
vûka. Jsou schopni se nauãit strojovû
pfiesnû vykonávat rozkazy. I kdyÏ se v˘cvi-
káfi tfieba z nezku‰enosti dopustí chyby,
dá se to vût‰inou pomûrnû rychle napra-
vit. Nûmeãtí ovãáci jsou vyrovnaní ve
v‰ech disciplínách vãetnû obrany, nejlépe
aportují. Ov‰em co se t˘ãe ãichu, nedosa-
hují dokonalosti vlkÛ ani vlãákÛ. 

âeskoslovenské vlãáky lze rovnûÏ cviãit
a dosáhnout s nimi velmi dobr˘ch v˘sled-
kÛ. S v˘cvikem je v‰ak tfieba zaãít co nej-
dfiíve, jiÏ od 2. mûsíce vûku, kdy uÏ zaãí-
náme s nácvikem pfiivolání a aportu.
V˘cvikáfi by mûl mít více zku‰eností
a postupovat uváÏlivûji. KdyÏ se nûco zka-
zí u vlãáka, trvá náprava velmi dlouho.

Vlãáci mívají excelentní ãich, b˘vají bez-
konkurenãní na stopách. Jsou také odol-
nûj‰í, vytrvalej‰í a rychlej‰í, mají lep‰í ori-
entaãní smysl. âeskosloven‰tí vlãáci se
velmi dobfie uplatÀují i pfii v˘cviku, ale
musí se to s nimi umût. 
V̆ cvik vlkÛ podle klasické ‰ablony není
moÏn˘ vÛbec. Lze je více nebo ménû soci-
alizovat ãili zespoleãen‰tit, lze je také
leccos nauãit, ale nikoliv cviãit bûÏn˘mi
zpÛsoby. Vlci neaportují vÛbec. Je proti
jejich pfiirozenosti, aby se o „kofiist“, kte-
rou jednou uchvátí, s k˘mkoli dûlili. 
Vlci jsou velmi pla‰í, nedÛvûfiiví
a negativní záÏitky si pamatují neuvû-
fiitelnû dlouho. 
„KdyÏ jsme ‰li s na‰í Elzou kdysi na
poãátku jejího pobytu u nás na procház-
ku, z nedoãkavosti a zbrklosti pfievrhla
pfiepravku s prázdn˘mi lahvemi, která
stála na pumpû, takÏe ta s rachotem
spadla na zem. Od toho dne uplynulo uÏ
nûkolik let, pfiesto se Elza dodnes pokaÏ-
dé, kdyÏ se chystáme na procházku,
nezapomene s obavou obrátit smûrem
k pumpû a „zkontrolovat“, zda odtamtud
opût nehrozí nûjaké nebezpeãí, zda tam
není nûco, co by spadlo...,“ vypráví pan
Andrle. To v‰echno ztûÏuje v˘cvik, i kdyÏ
co se samotné inteligence t˘ãe, vlci psy
pfievy‰ují. Také jejich ãichová pamûÈ je
nesrovnatelnû vût‰í.
Vlci – na rozdíl od nûkter˘ch psÛ – nejsou
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Mezi ãlovûkem a vlkem mÛÏe
vzniknout  velmi dÛvûrn˘ vztah 

Vlci
i s ãlovûkem
komunikují
po svém
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vÛbec útoãní. Proto z nich nikdy nemo-
hou b˘t dobfií hlídaãi ani obranáfii. Pfii
setkání s neznám˘m ãlovûkem je jejich
pfiirozenou reakcí utéci nebo schovat se,
ne vyrukovat proti nûmu.
Pfii v˘chovû vlka nelze postupovat klasic-
k˘m stfiídáním odmûn a trestÛ. Andrlovi
brzy zjistili, Ïe kdyÏ se na vlka jde tvrdû,
oplácí to stejnû. Pokud byste ho chtûli
fyzicky trestat, pociÈuje to jako ohroÏení
nebo pfiímé napadení, a kdyÏ nemá moÏ-
nost úniku, brání se. Vlka tedy nelze uho-
dit ani na nûj kfiiãet. Ov‰em zamezit neÏá-
doucí ãinnosti tím, Ïe jím zatfiepete za kÛÏi
na hfibetû nebo ho zvednete nad zem, to je
nûco jiného, to se smí. Základem úspûchu
pfii jednání s vlky je dokonalá znalost
jejich zvykÛ, v˘razov˘ch prostfiedkÛ,
andûlská trpûlivost. V‰echno musí probí-
hat pohodovû, nenásilnû. KdyÏ chcete vlka
nauãit nûco, co se mu nelíbí a je to proti
jeho pfiirozenosti, jako je tfieba no‰ení
ko‰íku, je tfieba „netlaãit na pilu“, odpou-
távat jeho pozornost jin˘mi podnûty.
S nov˘mi vjemy se musí seznamovat
pomalu, krok za krokem, nenásilnû. 
Vlka lze nauãit pfiijít na zavolání, ale ãlo-
vûk musí znát jeho psychiku. Kdyby
vypustil celou vlãí smeãku najednou, její
soudrÏnost by s nejvût‰í pravdûpodob-
ností pfieváÏila nad poslu‰ností. KdyÏ
vypustí z vodítka jednoho vlka, neuteãe
a na zavolání pfiibûhne, protoÏe ani v pfií-
rodû by neopustil svoji smeãku. 
Zku‰enosti Andrlov˘ch potvrzují, Ïe
s vlky je moÏno pracovat a spolupracovat.
Jejich zvífiata vystupovala v nûkolika
na‰ich i zahraniãních filmech, zahrála si
v reklamních spotech i ve videoklipech.
Hlavnû se ale dokázala víceménû bezpro-
blémovû zaãlenit do bûÏného Ïivota a pfii-

zpÛsobit se dokonce i pobytu ve mûstû.
Celá smeãka totiÏ bydlí na okraji Prahy,
v pomûrnû husté zástavbû. Obrovská pfii-
zpÛsobivost tûchto vlkÛ naznaãuje, proã
se právû z vlkÛ vyvinulo nejoblíbenûj‰í
domácí zvífie ãlovûka. 

VAROVÁNÍ NA ZÁVùR
Spousta milovníkÛ a chovatelÛ psÛ vlky
obdivuje. Nejeden z nich uÏ nûkdy
v koutku du‰e zatouÏil po tom pofiídit si
tuto nádhernou ‰elmu domÛ. Neradi
bychom, aby na základû tohoto ãlánku
v nûkom vznikl dojem, Ïe nic není snaz‰í-
ho. Tak to urãitû není. Vlk za v‰ech okol-
ností zÛstává pfiedev‰ím ‰elmou, aÈ uÏ

více nebo ménû ochoãenou. UÏ jen
samotné jeho drÏení je podmínûno speci-
álním povolením na základû vyhlá‰ky
o chovu nebezpeãn˘ch ÏivoãichÛ. Je to
také zvífie chránûné, na nûÏ se vztahují
omezení vypl˘vající z úmluvy o ochranû
volnû Ïijících ÏivoãichÛ CITES. Mini-
mální nároky na prostor pro pár vlkÛ
jsou 100 m2 a na kaÏdé dal‰í zvífie je‰tû
deset ãtvereãních metrÛ navíc. Nutn˘ je
ze v‰ech stran (i shora) kryt˘ v˘bûh, pro-
toÏe vlk dokáÏe pfiekonat jakkoli vysok˘
drátûn˘ plot. I pevná hladká ohrada musí
b˘t alespoÀ tfiímetrová, protoÏe vlci mají
neuvûfiitelné skokanské dispozice. 
Zanedbatelné nejsou ani spotfieba krmiva
a nároky na jeho kvalitu. Vlky nelze krmit
granulemi, potfiebují maso s kostmi nebo
celá krmná zvífiata. I ke koupi v˘sekového
masa uÏ dnes musí b˘t zvlá‰tní povolení. 
Co je v‰ak pfii chovu vlkÛ je‰tû nároãnûj-
‰í neÏ materiální zaji‰tûní, je zpÛsob
zacházení s nimi. Zdaleka ne kaÏd˘, kdo
dokáÏe vychovat psa, by totéÏ dokázal

s vlkem. Îádá si to obrovské zku‰enosti,
dobrou znalost zákonitostí vlãí smeãky,
spoustu ãasu, nebojácnost a dobrou
fyzickou kondici. A snad v prvé fiadû:
nekoneãnou trpûlivost. Co se pes nauãí
za pár minut, mÛÏe vlkovi trvat nûkolik
dní nebo i t˘dnÛ. Ne proto, Ïe by byl
hloupûj‰í. Vlci jsou vysoce inteligentní
zvífiata, vûdci uÏ dávno zmûfiili, Ïe jejich
mozek je v˘raznû vût‰í neÏ mozek domá-
cích psÛ. Jsou to v‰ak také zvífiata nesmír-
nû ostraÏitá, bdûlá a nedÛvûfiivá. PamûÈ
mají lep‰í neÏ povûstn˘ slon. Zvlá‰tû
negativní záÏitky si zafixují na cel˘ Ïivot. 
Na druhé stranû vlci jsou schopni nauãit
se s ãlovûkem na své úrovni dokonale
komunikovat. Od ãlovûka vyÏadují totéÏ.
Jen ten, kdo to zvládne, a je‰tû mu to
bude pfiiná‰et radost a uspokojení, mÛÏe
pom˘‰let na Ïivot mezi vlky. Tak jako
maÏelé Andrlovi. Lea Smrãková
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Stopy vlky nezajímají o nic
ménû neÏ psy. Spí‰e naopak...

Kanadsk˘ poddruh vlka snadno
rozeznáme podle témûfi bílé srsti

Typická vlãí maska

Vlci a psi

âelisti a chrup
vlkÛ jsou

mimofiádnû
silné 
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