
ûdci tvrdí, Ïe psi provázejí ãlovûka
uÏ po jen tûÏko pfiedstavitelnû
dlouhou dobu. „Genetické dÛkazy

napovídají, Ïe vlci, ktefií se postupn˘m
v˘vojem transformovali v psy, uÏ jsou
s námi déle neÏ 100 000 let,“ pí‰e ve své
knize Spoleãensk˘ Ïivot psÛ americká
antropoloÏka a etoloÏka Elizabeth Mar-
shall Thomasová. „To je opravdu dlouhá
doba a po vût‰í ãást tohoto období psi
neÏili tak, jak to známe ze souãasnosti.
Jejich souÏití s námi mûlo své zaãátky
v loveck˘ch táborech paleolitick˘ch lidí.
Podmínky v pozdûj‰ích neolitick˘ch osa-
dách se od tûch paleolitick˘ch z hlediska

psÛ pfiíli‰ neli‰ily a podobné je to dokon-
ce i dnes v nûkter˘ch ménû rozvinut˘ch
oblastech Afriky a Asie. Jin˘mi slovy pes
je víc neÏ pouhé vlãí ‰tûnû – pes je mlad˘
vlk, kter˘ strávil 100 000 let v paleolitic-
k˘ch táborech a mezi lidmi z Tfietího svû-
ta.“ Psi Ïijící s lidmi pomáhali paleolitic-
k˘m lovcÛm pfii lovu zvûfie, chránili jejich
tábory pfied ‰elmami a upozorÀovali je na
jejich nepfiátele. Za své sluÏby jen pabûr-
kovali na táborovém odpadu. Nebyli
totiÏ, podle názoru odborníkÛ, nijak spe-
ciálnû krmeni. „Kfiováci své psy krmili jen
málokdy,“ tvrdí ve své knize Spoleãensk˘
Ïivot psÛ Elizabeth Marshall Thomasová.

„Venkované z Tfietího svûta je nekrmí
vÛbec nikdy. Jak uÏ jsem uvedla, krmení
psÛ je relativnû novinkou. Lidem ze zemí,
kde získat potravu není Ïádn˘ problém,
se to mÛÏe zdát prapodivné, ale témûfi
v celé Africe a také v jin˘ch státech Tfietí-
ho svûta je jídla stále nedostatek, a nelze
jím proto pl˘tvat pro zvífiata. Místo toho
je tito lidé dávají vlastním dûtem, coÏ je
praxe, díky níÏ se ná‰ lidsk˘ rod udrÏel na
této planetû. Kfiováci jsou pfiesvûdãeni, Ïe
domácí zvífiata by za sebe mûla nést
odpovûdnost sama, jako to ãiní zvûfi ve
volné pfiírodû. Proto jejich psi prohledá-
vají okolí, aby nalezli nûjaké zbytky lid-
sk˘ch jídel jako oni pradávní psi, o nichÏ
mÛÏeme s jistotou tvrdit, Ïe je lidé nikdy
pravidelnû nekrmili. Tito psi se o sebe
museli starat od chvíle, kdy se první vlci
pfiiblíÏili k prvním lidem.“

StráÏci stád
Po mnoha desetiletích absence se vlci na
území âeské republiky objevili poprvé jiÏ
patrnû v roce 1994, a to v Moravsko-
slezsk˘ch Beskydech. Migrace ze sloven-
sk˘ch Kysuc byla nenápadná a o vlcích se
prakticky nevûdûlo. Na jafie a v létû roku
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1995 se v‰ak mnoÏily útoky na ovce pfie-
dev‰ím v oblasti Star˘ch Hamer. Denní
tisk mûl o ãem psát. Navzdory lamenta-
cím a stíÏnostem majitelé skromn˘ch stá-
deãek nabízeli skopové ‰elmám jako
housky na o‰atkách vyloÏené pfiímo pfied
krámem. Ovce nezabezpeãovaly ani elek-
trické ohradníky, ani je nestfieÏil Ïádn˘
pes. Lidé zapomnûli, co znali jiÏ od staro-
vûku. Ekolog Mojmír Vla‰ín to vystihl
dokonale: „Ovce patfií k horské krajinû
stejnû nerozluãnû jako vlk k pfiirozenému
lesu. V horách, kde Ïije vlk, ãasto pr‰í.
Dé‰È je pro tuto krajinu dÛleÏit˘, ale (stej-
nû jako vlk) mÛÏe i ‰kodit. Proti de‰ti je
tfieba se bránit dobrou stfiechou, proti
vlku dobr˘m psem.“
Slovensk˘ expert na plemena psÛ vyuÏí-
vaná ke stfieÏení stád Slavomír Finìo uvá-
dí: „V Evropû se odpradávna pouÏívali psi
na ochranu stád proti medvûdÛm, vlkÛm,
rysÛm a zlodûjÛm. Past˘fii vy‰lechtili vel-
ké, mohutné psy s prÛmûrnou hmotnos-
tí 35 aÏ 40 kg, v˘‰kou 65 aÏ 70 cm… StráÏ-
ní psi ve dne i v noci vûrnû provázejí
stáda ovcí, koz, koní a dobytka. Psi ochra-
Àují domácí zvífiata zastra‰ováním ‰elem
v˘hruÏn˘mi projevy a postoji, ãímÏ naru-
‰ují postupnost jednotliv˘ch fází lovu.
Vût‰ina ‰elem, pokud je vyru‰ena pfii úto-
ku, se vzdá dal‰ího úsilí o získání kofiisti.
Skuteãn˘ boj mezi psem a ‰elmou je
v˘jimkou. ·elma pfii stfietnutí se psem se
instinktivnû vyh˘bá riziku poranûní
a neusiluje ulovit kofiist za kaÏdou cenu.
Pastevci vyuÏili poznatkÛ získan˘ch dlou-
hodob˘m pozorováním chování psÛ
a vyvinuli systém ochrany domácích zví-
fiat a zároveÀ i volnû Ïijících ‰elem.“
Nûkterá plemena tûchto stráÏních paste-
veck˘ch psÛ se nám dochovala aÏ ze sta-
rovûku. Takov˘m plemenem je napfiíklad
komondor, kter˘ pravdûpodobnû prová-
zel nomádské kmeny z v˘chodu; ty se
nakonec usadily na území dne‰ního
Maìarska pfied více neÏ tisíci lety. Zplst-
natûlá srst chrání komondora nejen pfied
nepfiízní pfiírodních ÏivlÛ, ale i pfied zra-
nûním pfii potyãkách se ‰elmami. AÏ ze
starovûku k nám pfiichází i maremman-
sk˘ ovãák (Cane pastore Maremmano-

Abruzzese, nebo maremma) a pyrenejsk˘
horsk˘ pes (Chen de Montagne des Py-
rénées).
Stfiedovûk byl na vznik stráÏních paste-
veck˘ch plemen je‰tû bohat‰í: je to pfie-
dev‰ím slovensk˘ ãuvaã (témûfi vyhynul;
byl zachránûn pfiedev‰ím díky dr. Antoní-
nu HrÛzovi z Vysoké ‰koly veterinární
v Brnû, kter˘ se po skonãení druhé svûto-
vé války pustil do jeho úspû‰ného ‰le-
chtitelského programu. Dal‰ím pleme-
nem je maìarsk˘ kuvasz (název plemene
je poprvé vzpomenut poãátkem 17. stol.,
jméno pochází z tureckého slova kuvas
anebo kawasz, coÏ v pfiekladu znamená
„ozbrojen˘ stráÏce“). Z Turecka pochází
akba‰sk˘ pes (coban kobegi ãi akbash
dog) a anatolsk˘ ovãák (anatolian sheep-
dog), z Kavkazu impozantní kavkazsk˘
ovãák (kavkazskaja ovãarka) a z Balkánu
(z Makedonie) neúplatn˘ ‰arplaninec
(‰arplaninac). 
V 16. stol. vznikl v Portugalsku cao de
castro laboreiro a v 17. stol. v Polsku pod-
halansk˘ ovãák (owczarek podhalaÀski ãi
owczarek tatrzaÀski). K ochranû stád v‰ak
slouÏili i dal‰í plemena; napfiíklad kra‰sk˘
pasteveck˘ pes, ‰v˘car‰tí sala‰niãtí psi, ale
rovnûÏ i tibetské dogy a alabajové (stfie-
doasij‰tí pasteveãtí psi). 
Dávní i novûj‰í chovatelé „stráÏcÛ ovãích
stád“ preferovali u psÛ (z praktick˘ch
dÛvodÛ) nejãastûji bílé zbarvení. K tomu
ostatnû vybízel uÏ v roce 60 pfied na‰ím
letopoãtem ¤íman Junius Moderatus
Columella, kter˘ si pasteveck˘ch psÛ v‰í-
má ve svém dvanáctisvazkovém díle De
Re Rustica: „Ovãáãtí psi by mûli b˘t bílí,
aby se dali rozpoznat od divoké zvûfie,
a musí mít sílu a agresivitu, mají-li plnit
svÛj primární úkol, fie‰it spory a bojovat.“
Zku‰ení cviãitelé psÛ, ktefií stfieÏí stáda,
zdÛrazÀují, Ïe tito psi musí mít pevnou

ochranitelskou vazbu k ovcím a ke stádu.
Pfiíli‰ná vazba na ãlovûka (tak preferova-
ná u jin˘ch plemen) není Ïádoucí. Slavo-
mír Finìo nikdy neváhá podtrhnout
základní pravidlo: „KdyÏ není pes u ovcí,
není tam, kde by b˘t mûl.“
Je jistû zajímav˘m faktem, Ïe aã tradice

psích stráÏcÛ stád sahá v Evropû a v Asii
aÏ do starovûku, v USA byli tito psí
pomocníci aÏ do konce 70. let 20. století
prakticky neznámí. Teprve koncem 70.
a v 80. letech 20. stol. nûkolik t˘mÛ vûdcÛ
z vysoké ‰koly Hampshire College vyrazi-
lo do Evropy. Vûdci pozorovali práci
ochráncÛ stád, hovofiili s past˘fii i chova-
teli a zaãali psy osvûdãen˘ch plemen
importovat za Velkou louÏi. V 70. letech
min. stol. byl v USA registrován pfiibliÏnû
pouh˘ tucet stráÏních psÛ – kromû drob-
n˘ch strakat˘ch psíkÛ indiánského kmene
Navajo. Postupnû bylo dovezeno – a umís-
tûno na ranãích a farmách – více neÏ 1400
psÛ. Biologové v˘sledky se psy u stád peã-
livû sledovali; byly pfiesvûdãivé a potû‰ují-
cí: dnes chovatelé z pûtatfiiceti státÛ USA
pouÏívají stráÏní psy, ktefií se osvûdãují jak
pfii práci s velk˘mi stády (nad tisíc ovcí),
tak i stád mal˘ch (ménû neÏ sto kusÛ

ovcí). Psi stáda stráÏí jak na otevfien˘ch
planinách, tak i na oplocen˘ch men‰ích
pastvinách. V̆ zkumníci porovnávají ãet-
nost napadení stád ‰elmami pfied a po
zavedení ochrany pomocí psÛ. Na základû
dotazníkové akce realizované v roce 1982
u chovatelÛ 158 psÛ bylo potvrzeno: 98
psÛ v˘raznû sníÏilo ztráty na domácím
zvífiectvu. Z 75 psÛ umístûn˘ch v pod-
mínkách ãastého napadení ovcí ‰elmami –
50 psÛ v˘znamnû sníÏilo v˘skyt útokÛ
a 25 psÛ zcela zabránilo ztrátám. V jiném
dotazníku bylo osloveno 40 chovatelÛ, 
39 odpovûdûlo, Ïe psi jim pfiinesli klid a 24
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z nich se zaãalo ménû spoléhat na jiné
zpÛsoby ochrany stád (napfiíklad elektric-
ké ohradníky) a 21 chovatelÛ pfiestalo na
noc zavírat ovce do ohrad.

Zabíjeãi vlkÛ
Ke ‰tvanicím na vlky byli nejvíce vyuÏívá-
ni „psi lovící oãima“, pfiesnûji fieãeno vel-
cí chrti. První z nich – irsk˘ vlkodav (Irish
Wolfhound) – má svÛj „popis práce“ pfií-
mo ve svém názvu. Toto plemeno je pra-
staré; antiãtí ¤ímané byli tûmito impo-
zantními psy pfiímo fascinováni (traduje
se, Ïe tehdy vlkodavové dorÛstali v˘‰ky aÏ
120 cm v kohoutku) – vozili je do ¤íma,
kde je nechávali bojovat v arénách se ‰el-
mami. Inu – chléb a hry. Vlkodavové kdy-
si patfiili k ãast˘m královsk˘m darÛm, tak-
Ïe Oliver Cromwell nakonec jejich v˘voz
z Británie zakázal. Poslední skotsk˘ vlk
byl uloven poãátkem 18. století, z Irska
poslední vlci vymizeli roku 1766, a tak
nastal soumrak vlkodavÛ. Atraktivní ple-
meno bylo vzkfií‰eno z popela aÏ ve dru-
hé polovinû 19. století, pfiedev‰ím díky
dÛstojníkovi britské armády kapitánu
Georgeovi Grahamovi. 
Dal‰ím legendárním lovcem vlkÛ je rusk˘
chrt – barzoj (barzoj = ruské slovo – rych-
l˘). I barzoj patfiil mezi cenné panovnické
dary. Carové darovali barzoje roku 1842

královnû Viktorii a pozdûji i královnû Ale-
xandfie, manÏelce Eduarda VII. Ru‰tí
carové i ‰lechta pouÏívali tyto elegantní
velké chrty pfii slavnostních honech na
vlky, proto byl také barzoj nûkdy naz˘ván
rusk˘m vlãím psem. Nad‰en˘m milovní-
kem barzojÛ byl kníÏe Nikolaj Nikolajeviã
Romanov, kter˘ zakoupil roku 1887 pan-
ství Per‰ino, kde svoje nádherné psy cho-
val. (Romanov pob˘val se smeãkou bar-
zojÛ i v Karlov˘ch Varech, kde se setkal
s Ferdinandem d’Este. Na zámku Ko-
nopi‰tû pak oba muÏi uspofiádali s barzo-
ji ukázkov˘ hon na zajíce.) BohuÏel s pfií-
chodem bol‰evikÛ se nebe nad barzoji
zatáhlo – byli povaÏováni za symbol
‰lechty a bol‰evikové se je snaÏili vyvraÏ-
dit. I plemeno barzojÛ v‰ak nakonec
moudfií lidé zachránili.
Tfietím lovcem vlkÛ je afgánsk˘ chrt (afg-
han hound). Podle prastaré legendy se
tento pes jiÏ plavil na Noemovû ar‰e. Na
prestiÏních psích v˘stavách krásy by laik
jen tûÏko typoval graciézní chrty s pfie-
krásnou dlouhou srstí za vlãí lovce. Zdá-
ní klame. Dlouhá a hedvábná srst je
v˘sledkem úsilí chovatelÛ, ve své domovi-
nû tento lovec gazel, li‰ek a vlkÛ takovou
nádherou neopl˘val. Nad‰en˘ obdivova-
tel a chovatel „pracovních afgánÛ“ b˘val˘
horolezec Lubomír König, kter˘ se sv˘mi
svûfienci získává mnoho vavfiínÛ z dosti-
hÛ chrtÛ i coursingÛ, usiluje o dovoz pfií-
rodních psÛ pfiímo z jejich domoviny.
„·ance jsou reálné, uÏ jsem se domluvil
s horolezeckou legendou Joskou Ra-
koncajem,“ ‰pitl mi do ucha Lubo‰ na
coursingu, kter˘ se konal v Ol‰anech na
farmû Bolka Polívky.

Vlãí bratrstvo
„Smíchej psa s vlkem a dostane‰ vraÏdící
bestii.“ Tato slova pocházejí z americké-
ho westernu Chatova zemû, natoãeného
v roce 1972. Je jisté, Ïe holandsk˘ chova-
tel Leendert Saarloos (1884 – 1969) by
s podobn˘m názorem nikdy nesouhlasil.
Saarloos byl velk˘m milovníkem pfiírody
a ctitelem jejich zákonÛ. Bytostnû nesou-
hlasil s pfiíli‰n˘m pfie‰lechÈováním psích
plemen a obával se jejich postupné,
av‰ak neodvratné degenerace. Jeho
nesouhlas ho dovedl aÏ k pokusu vytvo-
fiit nové, pfiírodní plemeno. K prvnímu
spojení pouÏil Saarloos nûmeckého
ovãáka Gerarda van de Franseum a vlãici
Fleur. První generace ‰tûÀat byla zákla-
dem vzniku plemene Saarloos wolfhond
(Saarloosova vlãáka). Tento pes exterié-
rem velmi pfiipomíná vlka jak tûlesnou
stavbou, tak i kvalitou a zabarvením srs-
ti. Povahu má mírnou, vÛãi cizím lidem
rezervovanou, av‰ak bez útoãnosti i ner-
vozity. Holand‰tí chovatelé tvrdí, Ïe
tohoto faktu dosáhli proto, Ïe Ïádn˘
SaarloosÛv vlãák nikdy neabsolvoval slu-
Ïební v˘cvik. UplatÀuje se jako spole-
ãensk˘ pes a dokonce i jako vodicí pes
nevidom˘ch. Pokud je mi známo, Ïije
v âesku pouze jedin˘ exempláfi Saarloo-
sova vlãáka (dovezen˘ z Finska). Ho-
land‰tí chovatelé se pr˘ rozhodli nevy-
vézt Ïádného vlãáka do v˘chodní bloku
a jejich rozhodnutí pfietrvává i po pádu
komunismu. 
Podobn˘m nad‰encem jako Leendert
Saarloos v Holandsku byl u nás ing. Karel
Hartl, kter˘ kdysi fiídil sluÏební kynologii
u Pohraniãní stráÏe a pozdûji i v âesko-
slovenské armádû. I on kfiíÏil nûmeckého
ovãáka a karpatského vlka. Po mnohaleté
‰lechtitelské práci, která mûla zv˘‰it odol-
nost psÛ v zimních podmínkách, oÏivit
ostraÏitost a zlep‰it ãichové schopnosti,
byl ãeskoslovensk˘ vlãák na svûtû. Snaha
ãesk˘ch kynologÛ neunikla pozornosti
vynikajícího nûmeckého etologa Eber-
harda Trumlera. JiÏ v roce 1974 pí‰e v kni-
ze Rozumímem psÛm: „V âeskosloven-
sku pod vedením Karla Hartla zaãal
rozsáhl˘ chovn˘ experiment, kter˘ nejdfií-
ve mûl zlep‰it vlastnosti nûmeckého
ovãáka. Ale brzy bylo rozhodnuto vy‰le-
chtit radûji vlastní plemeno psa, „vlãáka“,
pro kterého byl vytvofien pfiedbûÏn˘ stan-
dard a jehoÏ typ mûl b˘t konsolidován
mnohonásobn˘m zpûtn˘m kfiíÏením
s nûmeck˘m ovãákem po ãtyfii generace,
pfiísn˘m v˘bûrem a pfiesn˘m liniov˘m
chovem. Neobyãejné úsilí, neobyãejné
mnoÏství práce dát v‰echno dohromady –
nevím, zda se nûkdy zisk vyrovná vynalo-
Ïené námaze. Vy‰lechtit nové plemeno
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a pfiibrat k tomu divokou krev je podnik,
ke kterému by mnû chybûla odvaha.“
P. S. Cestopisy ze subarktick˘ch a arktic-
k˘ch oblastí h˘fií informacemi o tom, Ïe
mushefii ãasto pfiidávají do krve saÀo-
v˘ch psÛ krev vlãí. UváÏou v lese hárající
fenku, aby ji mohl vlk nakr˘t. Tato praxe
v‰ak rozhodnû není bûÏná. Norsk˘
dobrodruh a archeolog Helge Ingstad,
kter˘ se fiadu let Ïivil na kanadském seve-
ru jako traper, ve své knize Lovci koÏi‰in
pí‰e: „Za vhodné taÏné zvífie se vlk v‰eo-
becnû nepovaÏuje… Dokonce potomci
psa a vlka v první generaci jsou je‰tû dost
nezkrotní. Pfii ãtvrtinû vlãí krve v‰ak zaãí-
nají dobrá taÏná zvífiata.“ Domorod˘m
musherÛm – IndiánÛm a InuitÛm, ostat-
nû stejnû jako bíl˘m trapperÛm, vÏdy
chybûla ‰lechtitelská trpûlivost.
V nesmlouvav˘ch klimatick˘ch pomû-

rech a v tvrd˘ch Ïivotních podmínkách
na ni nezb˘val ãas ani vÛle. TaÏní psi pro
nû vÏdy byli pfiedev‰ím pomocníky
a nenahraditeln˘mi „nástroji“. Je nepo-
chybné, Ïe v krvi pÛvodních seversk˘ch
plemen nûjak˘ podíl vlãí krve koluje, ke
kfiíÏení s vlky v‰ak s nejvy‰‰í pravdûpo-
dobností docházelo spí‰e náhodnû. „Pfii
jedné pfiíleÏitosti jsem pfiekvapil Tygra ,
kdyÏ se právû horlivû dvofiil vlãici,“ pí‰e
Helge Ingstad v Lovcích koÏi‰in. „S ãu-
máky u sebe stáli na jezefie. Podobná
pozorování uãinili i mnozí jiní, tak napfií-
klad vládní dozorãí úfiedník pro novû zfií-
zenou Thelonskou rezervaci. Dostane-li
se mezi vlky pes nebo psice a není-li
doba vlãího páfiení, ihned jsou roztrháni.
V dobû páfiení je ztracen pes, dostane-li
se mezi vlky stejného pohlaví. U opaãné-
ho pohlaví dojde k páfiení. V krvi psÛ
severní zemû je ov‰em také znaãná dávka
krve vlãí. Je to patrné na jejich zevnûj‰ku,
koÏichu, ‰ikmo postaven˘ch oãích, ‰piãa-
té tlamû. Nûkdy se vlk projevuje i v jejich
povaze.“

Jaroslav Monte KvasnicaFo
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