
ákladem vlãí smeãky je rodina.
Rodinné pouto a rodinná soudrÏ-
nost je nejen podmínkou úspû‰né-

ho Ïivota v loveck˘ch rodinách, ale je
i imaginárním základním stavebním
kamenem fungující, zdravé a akceschop-
né vlãí smeãky. Vlci jsou vysoce spoleãen-
ská zvífiata, která zázemí smeãky k plno-
hodnotnému Ïivotu potfiebují. V mnoha
ohledech tyto ‰elmy dokonce pfiekonáva-
jí primáty (vãetnû lidí): vlãí páry jsou si
(zpravidla) vûrné po cel˘ Ïivot, o v˘chovu
mláìat se starají rodiãe i zb˘vající ãást
smeãky a o kofiist se dûlí celá smeãka (coÏ
rozhodnû neplatí o primátech: napfiíklad
základní zákon tlupy makakÛ zní: Îádné
dûlení! Co urvu, je moje!!!). Je tfieba
pochopit, Ïe pfieÏití vlka závisí na spolu-
práci smeãky, nikoliv na sporech a ‰arvát-
kách uvnitfi vlãího spoleãenství.

HIERARCHIE
Nejvy‰‰í postavení ve vlãí smeãce zaujímá
vÛdãí alfa pár (alfa vlãice a alfa vlk), ktefií
jediní se páfií a jako jediní mají právo pfii-
vádût na svût mláìata. Oba (nejãastûji
ov‰em vÛdãí vlãice) mají také právo krmit
se u kofiisti jako první. Nejvíce privilego-
vanou souãástí smeãky jsou v‰ak vlãata,
kter˘m Ïádn˘ ãlen smeãky neodepfie
potravu a Ïádn˘ jim neublíÏí, byÈ jsou
jejich hry sebedivoãej‰í. Na dal‰ím Ïebfiíã-
ku vlãí smeãky panuje pfiísná (ov‰em
nikoliv nemûnná) hierarchie. Lze zobec-
nit, Ïe ve vlãí smeãce mÛÏeme pozorovat
tfii rozdílné sociální struktury – hierarchii
samcÛ, hierarchii samic a intersexuální
sociální strukturu, která je podmínûna
sezonnû. Alfa samec (nûkdy naz˘ván vÛd-
ce) dominuje samcÛm, alfa samice domi-
nuje ostatním samicím ve smeãce. (Ve
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„Pokud jde o vlky, ti Ïili v Evropû a Asii
uÏ milion let pfiedtím, neÏ do tûchto
chladn˘ch konãin pfii‰li na‰i pfiedkové,
a zcela urãitû si byli vûdomi nûkter˘ch
podobností mezi sebou a novû
pfiíchozími. Podobnû jako vlci i lidé Ïili
ve skupinách, cítili potfiebu chránit
svá mláìata pfied drsn˘m poãasím,
proãeÏ vlci vyhrabávali brlohy a lidé 
si budovali chatrãe nebo vyhledávali
jeskynû. Oba druhy pak ve skupinách
lovily zvûfi, která byla vût‰í neÏ oni,
a záleÏelo na spolupráci, zda se
podafiilo zvûfi udolat. Také své mladé
krmili vlci i lidé podobn˘m zpÛsobem.
Mnohá zvífiata pfiiná‰ela svá mláìata
pfiímo ke zdroji potravy, tam se
spoleãnû nasytili a ode‰li jinam. Mezi
vlky a lidmi v‰ak je rozdíl: potravu
obstarávají pouze dospûlí jedinci
a pfiiná‰ejí ji do útulkÛ, v nichÏ
zanechali své potomky – vlci pfiiná‰ejí
potravu ve sv˘ch Ïaludcích, lidé
v ta‰kách. Îádní jiní tvorové si nejsou
tak podobní jako tyto ‰elmy a primáti,
a vlci si to museli uvûdomovat.“

Elizabeth Marshallová 

Vlãí oãi mají
zlatav˘ tfipyt
baltického
jantaru

Z
VLČÍ cesta
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smeãce hárá pouze samice alfa, hárání
ostatních fen je potlaãeno; pfiíroda prostû
dokáÏe b˘t fantastická…) Alfa pár se roz-
mnoÏuje (i kdyÏ zoologové vypozorovali,
a to jak v pfiírodû, tak i u smeãek chova-
n˘ch v zajetí, Ïe samec s niÏ‰ím postave-
ním v hierarchii mÛÏe mít za druÏku alfa
vlãici, pokud samec alfa nejeví o páfiení
zájem). ShrÀme tedy: terénní pozorování
prokázala, Ïe u vlãích smeãek v divoãinû
existuje sociální hierarchie, na jejímÏ
vrcholu stojí alfa pár. Nejmarkantnûji se
tento fakt projevuje v období páfiení, kdy
se alfa vlãice prosazuje proti ostatním
samicím (a nûkdy i bojuje, aby udrÏela
ostatní samice daleko od alfa vlka). TotéÏ
platí pro samce: alfa vlk udrÏuje (i kdyÏ
oãividnû ménû dÛraznû) ostatní samce od
alfa vlãice. Jeden z nejzku‰enûj‰ích „vlko-
logÛ“ v‰ech dob David L. Mech tvrdí: „Ve
vût‰inû pfiípadÛ jde pouze o ritualizované
boje s minimálním poãtem zranûní. Pro-
zatím nelze potvrdit, Ïe otcem vlãat b˘vá
vÏdy alfa vlk, ale v podstatû vÏdy je mat-
kou vrhu alfa vlãice.“
Pfii úvahách o alfa párech v‰ak mûjme na
pamûti jeden dÛleÏit˘ fakt: samotn˘ ter-
mín alfa vznikl kvÛli popisu chování zví-
fiat v zajetí. DÛkladn˘ (a dÛsledn˘)
v˘zkum v terénu (zejména arktick˘ch
vlãích smeãek) prokázal, Ïe alfa zvífiata
nemusejí vÏdy nutnû vést lov, nemusejí
ani vÏdy nutnû pro‰lapávat stopu v hlu-
bokém ãerstvém snûhu, a dokonce se ani
nemusejí zaãít krmit z ulovené kofiisti
jako první. Nic není nemûnné a nic není
jednoduché, ostatnû proã taky: vÏdyÈ
Ïivot není jednoduch˘ pro lidi ani pro
vlky (o ostatních zvífiatech nemluvû).
Na‰e tûsné a pedanty milované ‰katulky
se pro vlãí spoleãenství rozhodnû nehodí.
VÏdyÈ alfa vlk (ãi vlãice) mÛÏe b˘t alfou
dokonce jen v urãitém ãase a za urãit˘ch
specifick˘ch podmínek, které v sobû skr˘-
vají závaÏné pfiíãiny. Je v‰ak potfiebné jed-
noznaãnû zdÛraznit, Ïe alfa zvífie (tedy vlk
i vlãice) má úctu ostatních ãlenÛ vlãí
smeãky. „Vlk je nepochopené zvífie,“ pro-
hlásil mediálnû znám˘ zoolog (i kdyÏ pfie-
váÏnû herpetolog) Jeff Corwin. SnaÏme
se (coÏ je i úkolem na‰eho seriálu) kdyÏ
ne snad vlka pochopit, alespoÀ jej ãásteã-
nû chápat.
Ludvík Kunc, autor knihy Z medvûdích
a vlãích brlohÛ, pí‰e: „PfiemnoÏení vlkÛ
nad únosnou mez by pro nû znamenalo
tragédii, zpÛsobilo by hladomor, neboÈ
vlci by se nemûli ãím Ïivit. Proto musejí
nûktefií vlci Ïít v celibátu do doby, neÏ se
na nû dostane teritorium. Také staré vlãi-
ce ãi vlci, ktefií ztratili druha ãi druÏku,
zÛstávají v celibátu. Vlci si tedy nemohou
zakládat domov, jak by chtûli.“ Na jiném

místû své knihy pfiiná‰í Ludvík Kunc zají-
mav˘ fakt: „V oblasti v˘chodních Karpat
a Levoãsk˘ch vrchÛ je hustota vlãí popu-
lace nestabilnûj‰í (pozn. aut.: rozumûj na
Slovensku). Na ostatním území Slo-
venska hustota populace v˘raznû oscilu-
je, coÏ souvisí s likvidací ãasto cel˘ch
smeãek. Dr. Voskár uvádí, Ïe je v prÛmû-
ru kaÏd˘m rokem zastfieleno sedm vodí-
cích rodiãovsk˘ch párÛ naráz, sedm vodí-
cích samcÛ a sedm vodících samic
z celkového prÛmûrného odstfielu. To sil-
nû ovlivÀuje populaãní dynamiku – ta je
podstatnû rozdílná u nenaru‰en˘ch sme-
ãek, kde dominuje rodiãovsk˘ pár, které-
mu jsou podfiízeni v‰ichni ostatní ãleno-
vé smeãky. U rozbit˘ch smeãek, jestliÏe
dojde k zastfielení jednoho z rodiãovské-
ho páru, dochází k zániku vnitfiní kontro-
ly, coÏ zpÛsobí, Ïe v období vlãí fiíje dojde
k pfiedãasnému vzniku více párÛ, jejich
osamostatnûní a posléze ke snaze zau-
jmout nové teritorium. Tak vlastnû po
rozpadu jedné základní smeãky vznikne
nûkolik smeãek nov˘ch, z nichÏ se kaÏdá
pokou‰í pro sebe zabrat nové lovecké
území.“ Jin˘mi slovy: neuváÏen˘ lov mÛÏe
v nûkter˘ch pfiípadech napomoci rÛstu
vlãí populace a k roz‰ifiování vlãího areá-
lu. Do chovu se v‰ak tedy zákonitû
mohou dostávat zvífiata (pfiíli‰) mladá,
coÏ odporuje „vlãímu kodexu“ diktované-
mu pfiírodou a evolucí. 
Ve „vlãím svûtovém areálu“ existují malé
i velké smeãky vlkÛ a fiada vlkÛ – samotá-
fiÛ. Malé smeãky vznikají pfii nedostatku
vhodné kofiisti rozpadem smeãek velk˘ch.
V̆ zkumy terénních zoologÛ v‰ak proká-
zaly, Ïe nejlep‰ích loveck˘ch úspûchÛ
zaznamenává ‰esti aÏ sedmiãlenná vlãí
smeãka. (V zimním období se nûkdy vlci

sdruÏují do vût‰ích smeãek – patnácti aÏ
dvacetiãlenn˘ch. Smeãky skládající se
z pûtadvaceti aÏ tfiiceti ‰elem pr˘ byly

v 19. století pomûrnû bûÏné v severov˘-
chodní Evropû a v centrálním Rusku.
Nejvût‰í vlãí smeãka, o které máme auten-
tické zprávy z pozorování seriózních vûd-
cÛ, byla zaznamenána na Alja‰ce – tvofiilo
ji ‰estatfiicet vlkÛ. /Naproti tomuto faktu
vytváfiejí dhoulové (Cuon alpinus) – ry‰aví
asij‰tí divocí psi – ãasto více neÏ ãtyfiiceti-
ãlenné smeãky, jak si v˘stiÏnû pov‰iml
a ve sv˘ch Knihách dÏunglí popsal jiÏ
Rudyard Kipling./ (Fámy o stovkách ãi
tisících vlkÛ plenících zimní krajinu jsou
ov‰em v˘plodem choré a strachem zjitfie-
né lidské fantazie. Ani o takové rádoby
pravdivé zprávy není v historii nouze:
James O. Pattie pí‰e v roce 1824 zprávu
o potlaãení vlãí smeãky na své cestû do
Santa Fé: „Usoudili jsme, Ïe jich bylo
(pozn. aut.: rozumûj vlkÛ) nejménû tisíc.
Byli velcí a bílí jako ovce.“ ) 
Na opaãném konci Ïebfiíãku vlãí smeãky
neÏ vlk alfa stojí nejslab‰í ãlánek fietûzce
spoleãenské hierarchie – vlk omega. Indi-
áni v‰ak jiÏ dávno vypozorovali, Ïe nemu-
sí b˘t jen pouh˘m obûtním beránkem;
právû proto jej nazvali mírotvÛrce. Vlkem
omega se zvífie mÛÏe stát z nûkolika pfií-
ãin, jednou z nich je prohran˘ boj o alfa
ãi beta pozici, pfiípadnû ztráta vysoké
(i vÛdãí) pozice napfiíklad z dÛvodÛ stáfií
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Alfa pár
kanadsk˘ch
vlkÛ.
Vpfiedu
bfiezí 
vlãice

Porovnání obliãejové masky vlka
(nahofie) a alja‰ského malamuta
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nebo váÏného zranûní. O budoucím osu-
du vlka omega rozhoduje jeho dosavadní
Ïivot – pokud zneuÏíval v minulosti
dominantního postavení, budou mu po
pádu z trÛnu ostatní ãlenové smeãky
minulá pfiíkofií oplácet. Pokud byl
dobr˘m, bude s ním i smeãka zacházet
dobfie a laskavû. Pfii chovu vlãí smeãky
v zajetí v‰ak na tom omega vlci neb˘vají
dobfie. ByÈ sebevût‰í ohrada je malá
a nepfiirozená a vlãí vydûdûnci nemají
úniku. V pfiírodû zvífie omega sleduje
smeãku z urãité vzdálenosti, Ïiví se zbyt-
ky kofiisti a pfiíleÏitostnû se pokou‰í ke
smeãce pfiipojit. Smeãka mÛÏe omegu
i na nûjak˘ ãas pfiijmout zpût do svého
stfiedu, tfieba pfii konfliktu s cizím vlkem,
nebo jej mÛÏe znovu zaãlenit zpût. Pfii
chovu v zajetí se v‰ak vlk omega mÛÏe
stát terãem odreagování frustrace vlãí
smeãky a mÛÏe dojít i k jeho usmrcení,
o ãemÏ svûdãí pfiípady z mnoha zoologic-
k˘ch zahrad.
Spoleãenskou hierarchii mÛÏeme sledo-
vat jiÏ mezi vlãaty, není ov‰em nemûnná,
prochází v˘vojem a do dosaÏení pohlavní
zralosti se mnohokrát zmûní. (Mnozí laiã-
tí adepti zoologie intuitivnû povaÏují
hyeny za ‰elmy psovité. Není tomu tak
a nejsou ani psovit˘m ‰elmám pfiíbuzné.
Sv˘mi v˘vojov˘mi znaky mají blíÏe
k cibetkám a koãkovit˘m ‰elmám. Hyeny
Ïijí v poãetn˘ch klanech s pfiísnou hierar-
chií, v níÏ vládnou samice. MÛÏeme fiíci,
Ïe moc samcÛ zaãíná tam, kde konãí moc
nejslab‰í samice. V této souvislosti se
zmiÀuji o hyenách proto, Ïe samiãky hye-
ních mláìat mají zajímavou hierarchic-
kou predestinaci: dcery vÛdãích samic

totiÏ pfiebírají automaticky postavení své
matky. Královská nefiest? Urãitû nikoliv,
vÏdyÈ Pfiíroda vÏdy ví, co ãiní…) 

TERITORIUM 
Vlci jsou v‰eobecnû povaÏováni za ‰elmy
pfiísnû teritoriální. I v tomto pfiípadû v‰ak
musíme b˘t ve sv˘ch koneãn˘ch soudech
a v˘rocích opatrní a musíme pfiihlíÏet
k mnoha dÛleÏit˘m okolnostem. Barry
Holstun Lopez ve své knize O vlkoch
a æuìoch pí‰e: „Vlãí smeãky na severu
obsazují zpravidla vût‰í teritoria neÏ v les-
nat˘ch krajinách na jihu. Na jihu je vût‰í
hustota kofiisti, takÏe na zaji‰tûní dostateã-
ného mnoÏství potravy staãí smeãkám
men‰í území. Proto i celková velikost teri-
toria vlãí smeãky je relativnû ménû
v˘znamn˘m problémem. Mnohem v˘-
znamnûj‰ími jsou tyto otázky: Kam odchá-
zejí jednotliví vlci, ktefií kaÏd˘m rokem
opou‰tûjí smeãky? Pfiipojují se k jin˘m
smeãkám? Pokud nikoliv, jak a kde si
vyznaãují nová území? MÛÏe se pro nû
náhle uvolnit prostor o rozloze fieknûme
sto ãtvereãních kilometrÛ? Tyto otázky
vedou k mnohem zajímavûj‰ím problé-
mÛm: Jak se zvy‰uje populace vlkÛ na úze-
mí, kde Ïijí, jak jsou samotáfii nestabilní
sloÏkou, kdyÏ smeãka, jak je jejím zvykem,
nepfiijímá zpravidla cizince a navíc pre-
ventivnû kontroluje sousední teritoria?
PonûvadÏ si v‰ak samotáfii skuteãnû
nacházejí prostor pro Ïivot, odpovûdí na
tuto otázku mÛÏe b˘t jen to, Ïe teritoria
jsou promûnlivá a nemají pevné hranice.“ 
V̆ zkum prokázal, Ïe vlci Ïijící v tundfie ve
skuteãnosti nemají stálé roãní území.
Bûhem zimních mûsícÛ sledují vlãí smeã-

ky migrující stáda sobÛ karibú a putují
tak velk˘mi oblastmi. (Navíc sever‰tí vlci
nejsou na karibú závislí ani zdaleka jen
potravnû: v zimním období pfiedstavují
karibú pro vlky „snûÏné pluhy“. Stáda
udupávají sníh a vytváfiejí cesty. Bez nich
by se jen tûÏko mohli vlci pohybovat
v hlubokém snûhu seversk˘ch plání. Ze
stejn˘ch pfiíãin vyuÏívají ve snûhu i stezek
losÛ.) Na jednom teritoriu se zdrÏují jen
sezonnû – v období rození vlãat a jejich
v˘chovy. Naopak lesní vlci, ktefií loví vyso-
kou, jeÏ nemigruje, anebo migruje mno-
hem ménû, mají stálej‰í teritoria. David L.
Mech prokázal, Ïe ve specifick˘ch pod-
mínkách na Isle Royale se území smeãek
zfietelnû odli‰uje a jednotlivá teritoria
jsou jasnû a prokazatelnû známa; jejich
hranice se dodrÏují s pedantickou pfies-
ností. Problém teritorií zobecnil Barry
Holstun Lopez: „Tento problém není pro-
blémem definice, ale problémem vytváfie-
ní si vnitfiního obrazu. Teritorium pfiíli‰
ãasto chápeme jako nûco pevného, dobfie
urãitelného – napfiíklad jako mûstsk˘
obvod. Vlãí teritoria jsou v‰ak mnohem
plastiãtûj‰í a víceménû závislá na v˘‰e
jmenovan˘ch faktorech (pozn. aut. – pro-
stfiedí, kofiist, rození a v˘chova mláìat…)
Existuje velká pravdûpodobnost, Ïe
v urãité oblasti najdeme ãleny urãité
smeãky. Ale stále nemÛÏeme hovofiit
o dobfie vyznaãen˘ch územích, kontrolo-
van˘ch v pravideln˘ch obdobích jak˘misi
paravojensk˘mi tvory. Tento (pozn. aut.:
zkreslen˘) pohled pochází z pfiedstav
o územích v soukromém vlastnictví.“
A Barry Holstun Lopez podtrhuje: „Mezi
terénními biology pracujícími s vlky v‰e-
obecnû panuje názor, Ïe vlci rádi putují.
Myslím si to i já a domnívám se, Ïe jed-
ním z dÛvodÛ, proã si vlci udrÏují velké
území, je, aby mûli voln˘ a ‰irok˘ prostor
pro svá putování.“
Jak uÏ jsme naznaãili na jiném místû
na‰eho seriálu, vlci svoje teritorium (aÈ jiÏ
stálé, nebo doãasné) oznaãují pachov˘mi
znaãkami (moãí) a vokálnû (vytím), ãímÏ
jasnû dávají najevo, Ïe mají ke svému úze-

Vlci si hranice
svého teritoria
znaãkují moãí
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Stojící vlk stisknutím ãenichu 
trestá níÏe postaveného jedince
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mí vlastnické vztahy, Ïe si tak zaji‰Èují
potravinové zdroje a prostor, o kter˘ mají
zájem a kter˘ si nárokují proti smeãkám
sousedním.

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ
JiÏ nûkolikrát jsme zdÛraznili, Ïe vlci jsou
spoleãenská zvífiata se siln˘m sociálním
cítûním (coÏ v budoucnu nepochybnû je‰-
tû mnohokrát zdokumentujeme). Pro jisto-
tu v‰ak zopakujme nûkteré my‰lenky Roge-
ra Abrantese: „Sociální zvífie je speciální
tím, Ïe je schopno kompromisÛ, vítûzství
a poráÏek, a pfiesto vytûÏí z kaÏdé situace to
nejlep‰í. To znamená, Ïe dokáÏe uÏívat
i jiné mechanismy neÏ velké motivátory
strach a agresi… âas promûnil vlky v opra-
vdové ‰ampiony v umûní kompromisu.
Jejich tajemstvím je to, Ïe zfiídkakdy proje-
vují v sociálních kontextech strach a agre-
si. Místo toho objevili jiné mechanismy jak
jednat s neoblomn˘mi soukmenovci.

PÛvodním úkolem kaÏdého jedince bylo
„splnit své pfiání bez zabití nebo po‰koze-
ní druha, kterého potfiebují pro pfieÏití
a pro pfieÏití sv˘ch potomkÛ“. Evoluce to
povaÏovala za úkol jako kaÏd˘ jin˘ a ãas
pfiispûl ke zdokonalování úÏasné schop-
nosti sociálního vûdomí. V̆ sledek byl zfiej-
m˘. Sociální jedinec si vytvofiil dva stavy
sociálního vûdomí: sebedÛvûru a její opak,
nejistotu. Sociální organismus je proto
odborníkem v fie‰ení spoleãensk˘ch háda-
nek. Ovládá pouÏití strachu a agrese stejnû
jako chování motivované tím, ãemu mÛÏe-
me fiíkat sociální vûdomí.
Av‰ak co jsou to – vlci? MÛÏeme tento
pojem povaÏovat za uzavfien˘ – u ‰elmy,
která ob˘vá tak obrovské zemûpisné území
a vytváfií tolik poddruhÛ? Mûjme na pamû-
ti slova nûmeckého autora Eberharda
Trumlera (z jeho knihy Tykáme si se psem),
která by nás mûla varovat pfied zjednodu-
‰ujícím zobecnûním: „Vlk jako takov˘ ne-
existuje – existují jen nesãetné formy vlka,
které jsou v zoologii oznaãovány jako
odrÛdy (poddruhy) druhu vlk. Odborníci

nám mohou takov˘ch podruhÛ vypoãítat
hned jednadvacet. Existují v tak vysokém
poãtu proto, Ïe biologick˘ druh vlk je roz-
‰ífien po celé Evropû, Asii a Severní Ameri-
ce, nebo tam alespoÀ byl roz‰ífien aÏ do
minulého století. Pfiirozené Ïivotní pro-
stfiedí sibifiského vlka je zcela jiné neÏ
Ïivotní prostfiedí jihoindického nebo ‰pa-
nûlského vlka a v‰echna zvífiata se svému
Ïivotnímu prostfiedí pfiizpÛsobují tûlesnou
konstrukcí i chováním. Proto má arktick˘
vlk nejen jin˘ vzhled neÏ vlk z Indie, n˘brÏ
i zcela jiné chování.“ 
Pokud v‰ak chceme pokroãit vpfied, urãi-
t˘m zobecnûním se pfii nejlep‰í vÛli nevy-
hneme. 
UÏ Rudolph Schenkel si v polovinû 20. sto-
letí pov‰iml pfii studiu basilejsk˘ch vlkÛ, Ïe
mimika vlãí tváfie je mnohem bohat‰í neÏ
mimika psí. Na základû sv˘ch studií
a pozorování rovnûÏ jako první sestavil
repertoár vlãího v˘razového chování,
z nûhoÏ vypl˘vá, Ïe vlci mají ze v‰ech ‰elem
psovit˘ch nejpestfiej‰í mimiku a tûlesnou
v˘razovost, a právû proto stojí na sociálnû
velmi vysoké úrovni. (Nûkdej‰í dlouholet˘
fieditel praÏské zoologické zahrady Zdenûk
Veselovsk˘ ve své knize VÏdyÈ jsou to jen
zvífiata pí‰e: „Zvlá‰tû sociálnû Ïijící savci
mají bohaté v˘razové prostfiedky. Napfií-
klad vlk má témûfi o 40 % vût‰í poãet v˘ra-
zov˘ch pohybÛ neÏ samotáfisky Ïijící li‰-
ka.“) Eberhard Trumler (v knize Tykáme si
se psem) otázku vlãí mimiky shrnuje slovy:
„V chladn˘ch roãních obdobích, v nichÏ se
vlci shromaÏìují do vût‰ích smeãek a jsou
obzvlá‰È odkázáni na jednoznaãné dorozu-
mívání, je to je‰tû zfietelnûj‰í neÏ jindy.
Zimní srst s prodlouÏen˘mi chlupy, které
obzvlá‰È na hlavû vytváfiejí ãlenité oblasti,
zásadní mimické moÏnosti vlka je‰tû zesi-
luje. S tím je spojena i kresba obliãeje – tfie-
ba tmav˘ pruh táhnoucí se od zadního
koutku oka k základnû ucha, obvykle troj-
úhelníkovité skvrny nad oãima, pruh na
ãele, kter˘ se táhne od zátylku aÏ ke kofie-
nu nosu; vût‰ina na‰ich nûmeck˘ch ovãákÛ
z chovn˘ch linií s vlãím zbarvením má je‰-
tû znaãnou ãást této obliãejové kresby zdÛ-
razÀující mimick˘ v˘raz (pozn. aut. –
mimickou ãlenitost „vlãího obliãeje“ si
zachovala tfieba i plemena ãeskoslovensk˘
vlãák, sibifisk˘ hasky, grónsk˘ pes a alja‰sk˘
malamut). Vût‰ina zbarvení a vzorÛ, které
se vyskytují v fií‰i zvífiat, zfiejmû nejsou pro-
dukty náhody, n˘brÏ mají zcela urãitou
funkci pro kontakty v rámci druhu jako
„varovné a krycí zbarvení“, ale i v konfron-
tacích mezi jednotliv˘mi druhy zvífiat.
Absence vlãí kresby obliãeje, zpÛsobená
domestikaãním pfiebarvením vût‰iny na-
‰ich domácích psÛ, tedy rovnûÏ pfiispívá
k redukci mimického v˘razu.“
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Na Alja‰ce jsou malamuti
povaÏováni za „kopie“ vlkÛ

SP 05/05 22-26 Kvasnica+1/3!.4  19.4.2005  10:51  Stránka 25



Vlãí fieã je sloÏit˘m ritualizovan˘m jazy-
kem pln˘m gest, imponujících a podfiíze-
n˘ch postojÛ, zjeÏen˘ch chlupÛ na ‰íji,
postavení ocasu, nakrãení ãenichu
a odhalení tesákÛ, kradm˘ch i „dlouh˘ch“
pohledÛ, postavení u‰í, olizování, ucho-
pení za ãenich (varování ãi mal˘ trest),
vylizování koutkÛ úst druha (symbolické
juvenilní chování prosby ãi Ïebrání
o potravu = v dospûlosti podfiízené a uk-
lidÀující gesto)… Ke komunikaci vydávají
vlci celou ‰kálu zvukÛ – v˘hruÏné vrãení
vymezuje mocenskou pozici ve smeãce.
Varovné vy‰tûknutí varuje ostatní ãleny
smeãky pfied hrozícím nebezpeãím. (Vlci
nikdy ne‰tûkají jako psi, v jejich hlaso-
vém projevu souvisl˘ ‰tûkot chybí.
V jejich projevu jde pouze o „udivené“
nebo varovné vy‰tûknutí; ‰tûkot se u psÛ
vyvinul aÏ jako dÛsledek /a projev/
domestikace.) Nafiíkavé kÀuãení mláìat
pfiivolává matku… A samozfiejmû legen-
dární vlãí vytí, které varuje sousedící
smeãky, svolává vlky k lovu, upevÀuje
soudrÏnost, ale mÛÏe i vyjadfiovat pocity,
informace, nálady… (Kdykoliv uvaÏuji
o vlãím zpûvu – vytí – automaticky mi na
mysli vytane nádhern˘ ver‰ z básnû
Charlese Simice: „Ten, kdo neumí v˘t,
nenajde svoji smeãku.“) Samozfiejmû Ïe
v celkovém v˘ãtu nemÛÏeme zapome-
nout ani na dosud málo prozkoumanou
pachovou komunikaci – na znaãení moãí
a trusem a sekrecí vlãích Ïláz. 
De‰ifrování „vlãí fieãi“ v‰ak nemusí b˘t
ani pro zku‰ené terénní zoology vÏdy jed-

noznaãné a ani zdaleka ne jednoduché.
(„Podfiízen˘ vlk ãasto odejde s projevem
typického usmifiujícího chování bez
jak˘chkoli zfiejm˘ch známek strachu. Pro-
to dominantní zvífie nûkdy prostû jen
vyÏene podfiízené pfii krmení nebo
z Ïádoucího místa. „Hierarchie v pfiírodû
jsou ãasto velmi subtilní a pozorovatel je
jen obtíÏnû odhalí,“ pí‰e ve své knize
V̆ voj sociálního chování psÛ a dal‰ích
‰elem psovit˘ch etolog a v˘vojov˘ biolog
Roger Abrantes.) Jako dÛkaz obtíÏí pfii
de‰ifrování „vlãího jazyka“ pfiiná‰ím úry-
vek z knihy proslulé primatoloÏky Jane
Goodallové (specialistky na ‰impanze)
a fotografa a zoologa Hugo van Lawicka
(b˘val˘ch manÏelÛ), ktefií se v Africe na
pláních Serengeti a v kráteru Ngo-
rongoro vûnovali v˘zkumu hyen, ‰akalÛ
a psÛ hyenov˘ch. O jejich v˘zkumech
vypráví jejich spoleãná kniha Nevinné
bestie. Hugo van Lawick pí‰e: „Profesor
Lorenz ve své velice známé knize So kam
der Mensch auf den Hund (âlovûk
poznává psa) popisuje nastavování krku
jako gesto podfiízenosti u vlka a psa
domácího. Od té doby, co pfii‰el s tímto
názorem, byl nejednou napadán, Ïe jeho
pozorování je nepfiesné. Doktor Schen-
kel, kter˘ se zab˘val pozorováním vlkÛ
americk˘ch, ‰akalÛ ãabrakov˘ch a psÛ
domácích, tvrdí, Ïe nastavování ‰íje je pfií-
znaãné pouze pro vÛdãího jedince. Tím
pr˘ zvífie získává pfiíhodn˘ postoj, z nû-
hoÏ mÛÏe snadno ‰vihnout zadní ãástí
tûla tak, Ïe udefií protivníka (stejnû jako

to dûlají ‰akali), a mimoto taková dÛvûfii-
vá pozice vyvolává u podfiízeného zábra-
ny, aby kousl. Doktor Schenkel vyslovuje
názor, Ïe prof. Lorenz moÏná pfii tako-
v˘ch situacích zamûnil nadfiazené zvífie
s podfiazen˘m. 
KdyÏ jsem v‰ak pozoroval, Ïe toto gesto
u psÛ divok˘ch (pozn. aut.: rozumûj psÛ
hyenov˘ch) znamená tak jednoznaãnû
podrobenost nízce postaven˘ch jedincÛ,
a kdyÏ jsem totéÏ gesto vidûl u naprosto
jasnû podfiízen˘ch ‰akalÛ, zaãal jsem zno-
vu uvaÏovat o závûrech prof. Lorenze.
A pak jsem poznal doktora de la Fuente,
kter˘ má urãité zku‰enosti s vlky evrop-
sk˘mi. KdyÏ jsem se ho zeptal, jestli pozo-
roval nastavování krku u podrobujícího
se vlka, zatváfiil se pfiekvapenû a odpovû-
dûl, Ïe je to jedno z nejbûÏnûj‰ích gest
vyjadfiující podrobení. MoÏná Ïe mûl
prof. Lorenz pfiece jenom pravdu. MoÏná
Ïe se vlk evropsk˘ li‰í víc od vlka americ-
kého, neÏ si doktor Schenkel uvûdomo-
val. Já vím jenom tolik, Ïe nastavování
krku je u podfiízeného psa (pozn. aut.:
rozumûj hyenového) jedno z nejbûÏnûj-
‰ích gest pokory, jaké jsem vidûl u které-
koli smeãky, kterou jsem dosud studo-
val.“ Právû uvedené vûty nám dávají
dÛrazné napomenutí: nic nepovaÏujme
za jednoznaãné, jednoduché a definitivní.
„Ná‰ pfiístup k porozumûní vlãího jazyka
je pfiíli‰ povrchní a ãasto zaloÏen˘ na vífie,
Ïe zvífiata jsou tvory s jednoduch˘m my‰-
lením i projevy komunikace,“ tvrdí Barry
Holstun Lopez. „Jsou zvuky, které nemÛ-
Ïeme sly‰et, a jsou signály, které nevidí-
me. KdyÏ zaãneme spojovat vokalizace
s mnohem jemnûj‰ím a dÛslednûj‰ím
popisem tûlesn˘ch pohybÛ, porozumíme
lépe vlkÛm, jejich jazyku i gestÛm.“ 
P. S. Americká psychoanalytiãka a spiso-
vatelka Clarissa Pinkola Estésová studo-
vala ve svém Ïivotû kde co: lidské osudy,
zapomenuté pfiíbûhy i Ïivot vlkÛ. V jejím
Ïivotním díle, knize Îeny, které bûhaly
s vlky, uvádí desatero nezbytn˘ch pravi-
del pro Ïivot vlka (a nejen pro vlka): „Jak
jsem se tak bûhem svého Ïivota setkávala
s vlky, pokou‰ela jsem se pfiijít na to, jak
to dûlají, Ïe vût‰inou Ïijí v takové harmo-
nii. Pro klid svûdomí bych tedy navrhova-
la, abyste zaãaly (pozn. aut.: Estésová se
obrací k Ïenám, ale následující desatero
urãitû platí i pro muÏe) u jakéhokoliv
bodu seznamu. Tûm, které trpí, velice
pomÛÏe, zaãnou-li ãíslem deset. V·E-
OBECNÁ PRAVIDLA VLKA PRO ÎIVOT:
1. Jíst 2. Odpoãívat 3. Toulat se 4. Oplácet
vûrnost 5. Milovat dûti 6. Ha‰tefiit se za
mûsíãního svitu 7. NastraÏit u‰i 8. Starat
se o kosti 9. Milovat se 10. âasto v˘t.

Jaroslav Monte Kvasnica
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Srdce smeãky – Díl 4.

Ve vlãí smeãce panuje pfiísná, leã nikoliv nemûnná spoleãenská hierarchie 
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