
ako bychom nedokázali pfiekroãit
stín svého dûtství. A tak i dnes
zaslechneme v zoologick˘ch zahra-

dách u v˘bûhÛ s vlky: „Vidí‰, to je to zví-
fie, co seÏralo Karkulku!“ ·tafetov˘ kolík
vlãích pfiedsudkÛ a vlãích povûr byl opût
úspû‰nû rodiãi pfiedán jejich ratolestem.
Bude ten kolík navÏdy nezniãiteln˘? Jaká
je tedy vlastnû pravda? Je vlk nebezpeã-
nou ‰elmou, nebo je obûtním beránkem
lidské hlouposti a hysterie?
Podle zprávy severoamerického Úfiadu
pro lov a rybolov z roku 1945 za posled-
ních pûtadvacet let nezachytili jeho pra-
covníci ani jedinou opodstatnûnou infor-
maci o incidentu zpÛsobeném vlkem.
James Curran, vydavatel Daily Star
v Sault Ste. Marie v Ontariu, vypsal trva-
lou odmûnu sta dolarÛ pro kaÏdého, kdo
by pravdivû zdokumentoval vlãí útok na
ãlovûka. Je tfieba si uvûdomit, Ïe v oblasti
Algonquinského provincionálního parku

v jiÏním Ontariu je moÏnost osobního
kontaktu s vlkem pravdûpodobnûj‰í neÏ
kdekoliv jinde na svûtû. Pfiesto se o vypsa-
nou odmûnu po léta nikdo nepfiihlásil ani
ji nenárokoval; nakonec odmûna „zanik-
la“ smrtí Jamese Currana.

Váleãn˘ hodokvas
Vlci si poprvé vyslouÏili povûst lidojedÛ
po pádu ¤ímské fií‰e. V té dobû napadali
hlavnû dobytek, ale podle legend i lidi.
V dobû císafie Karla Velikého (742 – 814)

propukly první hysterické ‰tvanice na
smeãky vlkÛ.
Zoologové v‰ak skálopevnû tvrdí, Ïe vlci
pfiedev‰ím likvidovali mrtvá lidská tûla.
PfiíleÏitostí mûli víc neÏ dost. V letech
1347 aÏ 1351 zachvátila Evropu niãivá
epidemie moru a navíc se stfiedovûcí
Evropané vyÏívali v mnoha válkách: lid-
ské mrtvoly buì nebyly pohfibeny vÛbec,
nebo jen velmi mûlce v zemi. ·elmy i jiná
zvífiata (napfiíklad divoká prasata) tak
nacházely bohatû prostfien˘ stÛl. (Vy-
kradaã hrobÛ se ve staré germán‰tinû
oznaãuje slovem – wargus. Kofien tohoto
slova – varg – znamená v nûkter˘ch seve-
roevropsk˘ch jazycích, napfiíklad ve ‰véd-
‰tinû, vlk!) Jak byli lidem vlci skuteãnû ve
stfiedovûku nebezpeãní, dnes jiÏ prakticky
nelze vypátrat. Stfiedovûká víra v nadpfii-
rozeno zahalila podobné události nepro-
stupnou mlhou legend. Navíc vlci byli
v mnoha verzích pfiíbûhÛ povaÏováni za
démony nebo samotné ìábly.
Na vlãí legendy je neobyãejnû bohatá pfie-
dev‰ím Francie. V 15. století se PafiíÏ roz-
kládala na ostrovû Ile de la Cité na fiece
Seinû. V blízkosti mûstsk˘ch bran pr˘
ãíhala vlãí smeãka vedená vlkem naz˘va-
n˘m Courtaud, kter˘ mûl zkrácen˘ ocas.
Smeãka decimovala zpoãátku dobytek,
v únoru 1450 v‰ak vnikli vlci do PafiíÏe
a zabili podle legendy ãtyfiicet lidí.
„PafiíÏ‰tí vlci“ Ïili v jeskyních na severním
bfiehu Seiny blízko mûstsk˘ch hradeb.
PafiíÏané nebezpeãnou lokalitu naz˘vali
Le Louvrier (místo vlkÛ). Je vám ten
název povûdom˘? Jak by také ne – na
onom místû dnes najdeme proslulou
galerii Le Louvre. PafiíÏané se snaÏili vlky
zlikvidovat, ale kaÏdiãk˘ zpÛsob selhal.
Nakonec pr˘ nalákali na ãerstvé maso
celou smeãku i s vÛdcem Courtaudem aÏ
pfied Notre Dame, kde vlky kamenovali
a nakonec pobili.
V letech 1764 aÏ 1767 fiádila ve francouz-
ském kraji Auvergne proslulá „Gávau-
danská bestie“. Její pfiíbûh je natolik za-
motan˘ a pln˘ záhad, Ïe by vyÏádal
samostatnou kapitolu
V Anglii byli vlci vyhubeni jiÏ v 16. stole-
tí, av‰ak ve Skotsku pfieÏívali déle. Ze 40.
let 18. století je známa legenda o velkém
ãerném vlkovi, kter˘ pr˘ zabil dvû dûti,
kdyÏ procházely se svou matkou pfies
vfiesovi‰tû ve Findhornu. Za vlády Jakuba
IV. byli v‰ichni mladí muÏi povinni úãast-
nit se nejménû tfiikrát roãnû honÛ na
vlky. Na ochranu pfied vlky byly u cest
budovány pfiístfie‰ky pro poutníky a hfibi-
tovy se situovaly do vesnic, aby vlci mr-
tvé nevyhrabávali a neseÏrali. (Zmínû-
ného ãerného vlka pr˘ zabil MacQueen
a byl to poslední skotsk˘ vlk.) Kde konãí
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Povûry a skuteãnost

Vlci „lidojedy“?
Navzdory éfie Internetu, vesmírné turistiky a globalizace
na‰e názory na vlky vût‰inou pfietrvávají. Jako by na‰e
„zku‰enosti“ a vûdomosti nedokázaly pfiekroãit stín
âervené karkulky, stín ruské trojky fiítící se zasnûÏenou
krajinou mezi bfiezov˘mi háji, kterou stíhá krveÏíznivá vlãí
smeãka, jako by nedokázaly pfiekroãit stín dobrodruÏn˘ch
rodokapsÛ pln˘ch pfiíbûhÛ ze srdce kanadské a alja‰ské
divoãiny, v nichÏ vlci trhají své lidské obûti na kusy…

Povûst ãlovûku nejnebezpeãnûj‰ího vlka
má v souãasnosti subtilní vlk indick .̆
Zakládají se hrozivé zprávy na pravdû?
VlkÛ Ïije v Indii jako ‰afránu, zato
hladov˘ch zdivoãel˘ch psÛ statisíce.

J

„Démon je
rychlý, jenže vlk

je rychlejší.“
Michelle Paverová: Bratr vlk. 

Letopisy z hlubin věků.
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legendy a kde zaãíná pravda, dnes jiÏ
bohuÏel neposoudíme…
V pátrání po novûj‰ích pfiípadech útokÛ
vlkÛ na lidi nám pomohou stránky ze
druhé kapitoly – Vlci a divocí psi – z kni-
hy Michaela Brighta LidoÏrouti a napfií-
klad informace monitorovací agentury
BBC. Ani ty nám v‰ak vÏdy nepomohou
oddûlit „zrno od plev“…

Evropa
Ve Skandinávii mûli vlci vÏdy tradiãnû
‰patnou povûst. Dokonce roky 1880
a 1881 jsou v historii naz˘vány „vlãími
léty“. Tehdy v okolí finského mûsta
Turku pr˘ vlci zabili dvaadvacet dûtí ve
vûku od dvou do devíti let. Do dne‰ních
dnÛ se dochoval pfiíbûh osmiletého syna
krejãího D. Hornberga, kter˘ byl unesen
z rodné farmy. Lidé tvrdili, Ïe chlapce
odnesl obrovsk˘ vlk a v blízkém lese si
na nûm pochutnal.
Pohleìme v‰ak do dob nedávn˘ch: v fiíjnu
roku 1995 byl 900 kilometrÛ severnû od
finsk˘ch Helsinek napaden vlkem devû-
tatfiicetilet˘ muÏ. Vlk se hrabal v odpad-
cích vyhozen˘ch za domem. KdyÏ tam
vlka muÏ pfiistihl, ‰elma ho napadla. MuÏ
vypovûdûl, Ïe s vlkem zápolil asi deset
minut; nakonec Fin – opravdu to není tis-
ková chyba – vlka pokousal a zvífie uteklo.
Anglick˘ biolog George Jackson Mivart
(mimochodem horliv˘ kritik DarwinÛv)
pr˘ zaznamenal v Rusku bûhem jediného
roku 1875 pr˘ 161 smrteln˘ch vlãích úto-
kÛ na lidi. Informace z Ruska v‰ak tradiã-
nû musíme brát s opatrností a rezervou.
Jedna zpráva tfieba hovofií o smeãce vlkÛ,
která v roce 1927 obléhala vesnici a uná-
‰ela její obyvatele, dokud nedorazili na

pomoc vojáci. V ‰edesát˘ch letech 20. sto-
letí zase pfiicházely zprávy o vlcích
z Uralu, ktefií postupnû napadli 168 lidí
(z toho 11 obûtí zahynulo). V dobû druhé
svûtové války pr˘ Ïilo v Rusku 200 tisíc
vlkÛ, po válce stavy klesly na 50 tisíc a od
70. let minulého století opût dramaticky
rostly (v roce 1984 jich v Rusku pr˘ Ïilo
asi 100 tisíc). V té dobû se pr˘ nûkdy vlci
zatoulali aÏ na pfiedmûstí Moskvy. Mi-
nisterstvo zemûdûlství tehdy vykazovalo,
Ïe vlci roãnû zabijí 50 tisíc kusÛ skotu,
ovcí a koní. Lovci tedy vyrukovali proti
vlkÛm s automatick˘mi paln˘mi zbranû-
mi a ve vrtulnících. (DluÏno podotknout,

Ïe inteligentní ‰elmy brzy rozeznaly
„vzdu‰né“ nebezpeãí a vãas se ukryly.)
Pfiitom i ru‰tí zoologové museli pfiiznat,
Ïe vlci nepochybnû fungují jako nejlep‰í
pfiirozen˘ regulátor kopytníkÛ: jakmile
stavy vlkÛ poklesly, vzrostl napfiíklad na
Tajmyru poãet nemocn˘ch sobÛ (stáda
sobÛ byla napadena zákefinou koÏní cho-
robou a do‰lo k jejich rychlé degeneraci).
Útoky vlkÛ na ãlovûka pr˘ zaznamenali
také v Turecku. V lednu 1968 vlci (údajnû)
seÏrali dva vesniãany severozápadnû od
Ankary v oblasti Bolu. (V té dobû pano-
vala nezvykle silná zima a napadlo více
neÏ dva metry snûhu.) V roce 1983 byly
v˘chodní provincie Turecka zasaÏeny
zemûtfiesením, obyvatelé pfii‰li o stfiechy
nad hlavou a museli se v zimním období
uch˘lit do stanÛ. Vlci v okolí táborÛ hle-
dali potravu a vojáci proti nim pouÏili
stfielbu (Ïádn˘ ãlovûk v‰ak nebyl vlky
napaden). V tureckém Kaynaklaru pr˘
napadla dvacetiãlenná vlãí smeãka vesni-
ãany (útok údajnû trval sedm hodin).
Agentura AP uvefiejnila, Ïe vlci mûli
vzteklinu. Pfii vlãím útoku byl usmrcen
devítilet˘ hoch a dal‰ích ãtrnáct lidí bylo
zranûno. Vesniãané proti vlkÛm bojovali
klacky, sekerami a kosami. (KvÛli objekti-
vitû dodávám: vûdci o útocích vlkÛ
v Turecku pochybují – v zemi Ïije neuvû-
fiitelné mnoÏství toulav˘ch psÛ, se kter˘-
mi jsou stálé problémy. Pokud v‰ak sku-
teãnû ‰lo o vlãí útoky, zoologové soudí, Ïe
mÛÏe b˘t na vinû fatální úbytek pfiiroze-
né potencionální kofiisti.)
Vzteklina ov‰em nebezpeãnou nemocí je;
jen pro ilustraci: ve Francii v letech 1851
aÏ 1877 podle dobov˘ch záznamÛ zemfie-
lo na vzteklinu po kousnutí vlky 38 lidí

Vlk odpradávna v lidech
vzbuzoval strach. 
A strach plodí nenávist.

I NZERCE
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(707 lidí zemfielo na vzteklinu po pokou-
sání psy!).
Îe se musí brát vlãí útoky na lidi skuteã-
nû s rezervou, dokládá pfiípad z italsk˘ch
Abruzzsk˘ch hor z roku 1975. Tehdy
nûmecká tisková kanceláfi zvefiejnila zprá-
vu o útoku vlãí smeãky na horskou vesni-
ci. Nûmeck˘ zoolog Erik Zimen (specia-
lista na vlky) s profesorem fiímské
univerzity Luigim Boitanim v‰ak brzy pfii-
‰li novináfiské kachnû na kloub: „vlãí
skandál“ vznikl kolem rozporÛ s v˘stav-
bou nového lyÏafiského areálu. Vesniãané
byli pro areál, ekologové proti v˘stavbû.
Jeden z vesniãanÛ sdûlil novináfiÛm, Ïe
v okolí jeho farmy Ïije více neÏ padesát
vlkÛ a Ïe by dûti nemûly chodit samy po
setmûní ven. Îurnalisté informaci na-
foukli – druhého dne vy‰la v ¤ímû repor-
táÏ o padesátiãlenné vlãí smeãce, která
napadla italskou vesnici.

Asie
Koncem dvacátého století pfiiná‰ely svû-
tové tiskové agentury zprávy o vlãích úto-
cích v Kyrgyzstánu. V lednu roku 1999
zaútoãili vlci v oblastech Narynu a Isil
kulu na jihov˘chodû Kyrgyzstánu. Bom-
bastické ãlánky v‰ak nezaznamenaly Ïád-
ná lidská úmrtí, lidé se v‰ak pr˘ báli
vycházet ze sv˘ch obydlí.
V severozápadním Íránu vlci pravidelnû
v zimû napadají stáda pastevcÛ. Jeden
z útokÛ pr˘ zaplatil ovãák Ïivotem. Paul
Joslin z Chicagské zoologické spoleã-
nosti v‰ak zjistil pravdu, která se od
teheránského tisku naprosto li‰í: ovãák
je‰tû s dal‰ími muÏi zahnal vlky, ktefií
ohroÏovali jejich stádo, potom se vyãer-
panû posadil, rozka‰lal se a padl mrtev
(bez vlãího ‰krábnutí). 
Bezkonkurenãnû nejvíce zpráv o útocích
vlkÛ na lidi jiÏ po léta pfiekvapivû pfiichá-
zí právû z Indie, tedy z „rodi‰tû“ nezapo-
menutelného románového „vlãího chlap-
ce“ Mauglího. Je to podivné – vÏdyÈ v Indii
Ïije poddruh vlka – vlk indick˘ (Canis
lupus pallipes), kter˘ patfií k nejmen‰ím
a nejútlej‰ím „typÛm“ vlka (jeho hmot-
nost se pohybuje od 18 do 25 kilogramÛ
a jeho kohoutková v˘‰ka je jen 45 aÏ 70
centimetrÛ). Tento vlk patfií v Indii ke kri-
ticky ohroÏen˘m ÏivoãichÛm a podle
optimistick˘ch odhadÛ Ïije v pou‰tních
a lesních oblastech západní Indie (zejmé-
na v pfiírodních parcích) maximálnû 1500
exempláfiÛ (nûktefií zoologové v‰ak pova-
Ïují toto ãíslo za znaãnû nadsazené).
Pfiesto vlãí útoky na Indy (pokud jde
vÛbec o vlky) nemají jinde na této plane-
tû obdoby! Mezi fiíjnem 1980 a bfieznem
1981 fiádila smeãka vlkÛ v jihozápadní
Indii. Vlci se skr˘vali v obiln˘ch polích

poblíÏ vesnic a ãíhali na osamûlé dûti.
Sv˘m obûtem pr˘ nejdfiíve snûdli mozek.
Bezpoãet vlãích útokÛ je zaznamenáno
z oblasti v˘chodní Indie z okolí mûsta
Házáribág. Pûtiãlenná vlãí smeãka zde
nav‰tûvovala místní smeti‰tû. PoblíÏ sme-
ti‰tû byly uloÏeny i mrtvoly lidí, ke kter˘m
se pfiíbuzní nehlásili. V ãervnu roku 1981
byli vlci pozorováni, jak na skládce poÏí-
rají lidská tûla. Patnáctého února 1981
napadl (ve stejné oblasti) na dvorku vlk
mladého chlapce. Hoch kfiiãel o pomoc
a pfiispûchav‰í muÏi ubili vlka klacky.
V následujícím pÛlroce zabili vlci tfiináct
dûtí ve vûku od 4 do 10 let. Pfiivolaní lov-
ci pr˘ v okolí Házáribágu zastfielili ãtyfii
vlky. Jednadvacátého prosince 1981 napa-
dl vlk v obytné ãtvrti sedmiletého chlap-
ce a odvlekl ho do porostu kosodfieviny.
Hochova matka tragedii zpozorovala
a zburcovala pomoc. Vyru‰en˘ vlk chlap-
ce pustil a prchl. Na místo útoku pfiices-
toval indick˘ zoolog S. P. Shaki, kter˘ se
v˘zkumem vlkÛ zab˘vá. Nav‰tívil hocha
v nemocnici a pfii ohledání jeho zranûní
zjistil, Ïe byl napaden psovitou ‰elmou.
Av‰ak s jistotou nemohl potvrdit, Ïe
pachatelem incidentu byl vlk. Sku-
teãností ov‰em zÛstává, Ïe poãet obûtí
útokÛ (vlkÛ ãi psovit˘ch ‰elem) na dûti
neustále roste. V dubnu 1985 pfiinesl
indick˘ tisk zprávy, Ïe vlci zabili tfii dûti ve
v˘chodní Indii. V ãervnu 1986 vypsala les-
ní správa v Biháru odmûnu 250 liber za
odchycení vlkÛ, ktefií usmrtili dûti v Há-
záribágu. V listopadu téhoÏ roku pr˘ vlci
zabili dal‰ích ‰est lidí.
V roce 1996 pr˘ vlci zahájili „invazi“ u fie-

ky Gangy v Uttárpradé‰i. Policie uvedla,
Ïe mezi dubnem a záfiím bylo uneseno
33 dûtí a dal‰í dvû desítky dûtí byly zra-
nûny. Deník New York Times uvedl, Ïe ve
vesnici Banbirpur ‰la Ïena se sv˘mi osmi
dûti na louku, kde je napadl vlk a odne-
sl jejího ãtyfiletého chlapce. Po tfiech
dnech se na‰la hochova hlava v rákosí
na fiíãním bfiehu.
Jak bychom vlastnû mûli pohlíÏet na
indick˘ „váleãn˘ stav“? Dosud Ïádn˘ zoo-
log nepotvrdil, Ïe se skuteãnû jedná
o útoky vlkÛ. Nûktefií oãití svûdkové pfií-
sahají, Ïe vraÏedné útoky mají na svûdo-
mí „vlãí muÏi“ – rituální vrahové. Jiní
dokonce obviÀují Pákistánce pfievleãené
za vlky. Obyvatelé jiÏ zmínûné vesnice
Banbirpur (která se nachází v nejchud‰í
a nejlidnatûj‰í oblasti Indie) tvrdili, Ïe vlk
se pfiiplíÏil po ãtyfiech, ale v momentu
útoku se postavil na zadní nohy. Nûktefií
ho popisovali jako osobu ve tmavém
plá‰ti, helmû a v tmav˘ch br˘lích…
Oficiální úfiady jsou v‰ak pfiesvûdãeny, Ïe
útoky mají na svûdomí vlci (moÏná se
opírají o údaje z doby nûkdej‰í britské
nadvlády – Britové v této oblasti uvedli
v roce 1878 dokonce 624 lidsk˘ch úmrtí
zpÛsoben˘ch vlky a brit‰tí lovci zde
zastfielili 2600 vlkÛ).
Urãitû je zajímavé, Ïe v jin˘ch oblastech
Indie se pfiípady vlãích útokÛ nevyskytují,
navíc vlk je zde povaÏován za posvátné-
ho! Co se to tedy dûje na jihozápadû
Indie? Îe by zde indiãtí vlci neãetli Knihy
dÏunglí Rudyarda Kipilinga? „Pro kaÏd˘
pfiíkaz má zákon dÏungle nûjak˘ dÛvod.
PoÏírat ãlovûka ‰elmám zakazuje. Zabít
ho smûjí jenom tehdy, kdyÏ uãí mláìata
zabíjení, a to je‰tû musí lovit mimo lovi‰-
tû své smeãky nebo svého houfu. Hlavní
dÛvod je ten, Ïe po zabití nûjakého ãlovû-
ka co nevidût pfiitrhnou na slonech bílí
muÏi s pu‰kami a stovky hnûd˘ch muÏÛ
s gongy, raketami a louãemi. Celá dÏung-
le to pak odpyká! ·elmy samy uvádûjí
nûkdy jin˘ dÛvod: ãlovûk je nad jiné tvory
slab˘ a bezbrann˘ a sahat na nûj se neslu-
‰í. Kdo poÏírá ãlovûka, ten pr˘ – a je to
svatá pravda – dostane pra‰ivinu a vypa-
dají mu zuby.“
Osobnû se kloním k názoru, ktefií zastá-
vají mnozí zoologové: vlkÛ je v Indii málo
(kriticky málo!), zato se zde vyskytuje
neuvûfiitelné mnoÏství toulav˘ch domá-
cích psÛ. Ti se sdruÏují do velk˘ch smeãek
(nûkdy ãítají aÏ tfii desítky jedincÛ); pÛ-
vodnû se tito psi spokojili s lidsk˘mi od-
padky, postupem ãasu se v‰ak nauãili
lovit… Je moÏné, Ïe psi jsou tajemn˘mi
pachateli, ktefií ohroÏují bezpeãí venkova
jihozápadní Indie… 

Jaroslav Monte Kvasnica

Vlci vÏdy jitfiili lidskou fantazii
a vstoupili i do legend mnoha národÛ
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