
pfiedstavách ‰iroké evropské vefiej-
nosti je‰tû nedávno spl˘vala podo-
ba vlka s obrazem nûmeckého

ovãáka (lidovû naz˘vaného vlãák). To je
v‰ak pfiedstava jen velmi vágní. Vzpo-
meÀme jen na staré filmové adaptace
románÛ Jacka Londona, v nichÏ jsou hr-
dinové putující zasnûÏenou severskou
krajinou ohroÏováni smeãkami vlkÛ. Kde
v‰ak vzít ochoãené a vycviãené vlky
a nekrást… Jejich role zastoupili právû
nûmeãtí ovãáci. A je to vidût. Dnes uÏ aÏ
grotesknû. Jin˘ pohyb, ‰tûkot, nepfiiroze-
né zaúhlení zadních konãetin, jiné masky
obliãejÛ… ProbÛh, nic proti nûmeck˘m
ovãákÛm, ale v souvislosti s „filmov˘mi
vlky“ prostû: nevydafiená „kopie“.
Na Alja‰ce je za vûrnou kopii vlka obecnû
povaÏováno jiné psí plemeno – alja‰sk˘
malamut. Ani toto srovnání v‰ak nemÛ-

Ïeme brát doslovnû. Biolog a spisovatel
Barry Holstun Lopez provedl srovnávací
mûfiení samcÛ alja‰sk˘ch malamutÛ
a imobilizovan˘ch samcÛ vlkÛ z oblasti
vlãí populace jiÏnû od Alaska Range
v údolí fieky Susitna. Pfii porovnání vy‰ly
Lopezovi tyto základní zobecnûné rozdí-
ly: hlava vlkÛ byla ‰ir‰í, del‰í a vût‰í. Vlci
i malamuti mûli prakticky stejn˘ –
pÛlmetrov˘ -- obvod krku, ale malamuti
mûli o nûkolik centimetrÛ ‰ir‰í hrudník.
Vlci byli v prÛmûru o pût centimetrÛ vy‰-
‰í, mûli o osm centimetrÛ del‰í nohy
a o dvacet centimetrÛ del‰í tûlo. Vlãí ocas
byl del‰í a nikdy nemûl tendenci stáãet se
nad hfibet (coÏ je typick˘m znakem esky-
máck˘ch taÏn˘ch psÛ).Vlãí stopa byla pfii-
bliÏnû dvojnásobnû tak velká neÏ stopa
psÛ. Pfiitom v‰echna mûfiená zvífiata váÏi-
la zhruba ãtyfiicet pût kilogramÛ.

Pfii hledání pravé podoby vlka nám ãasto
nepomÛÏe ani studium star‰í „odborné“
literatury. Napfiíklad takov˘ „mal˘ 
Brehm“ mÛÏe b˘t pramenem zábavy
a povyraÏení, ale tûÏko pramenem serióz-
ních poznatkÛ a znalostí. V kapitolce
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Pokus o portrét Díl 3.

„JistûÏe se v Nûmecku, ve ·v˘carsku
a ve Francii uchovávají za sto let mezi
kombajny a jako rakovinné buÀky
bujícími mûsty je‰tû divoká zvífiata.
Ale jen jeleni, srnci, zajíci a baÏanti,
tj. vlastnû domácí zvífiata bez stáje,
„divoká zvífiata“, která se sv˘m
Ïivotem pfiizpÛsobila mlátiãkám
a kombajnÛm a pfieletí rychle jako
‰ipka na‰e dálnice… Jak vypadala
nádherná, volná divoká Evropa nebo
Severní Amerika kdysi, kdy lesy
rostly, jak chtûly, kdy vlci, rysi
a pumy (tedy nikoli lidské ruãnice)
udrÏovali v rovnováze lesní jeleny
a losy – to nemÛÏe uÏ dnes obdivovat
Ïádn˘ Evropan, dokonce ani
v nejzapadlej‰ím koutku 
tûchto území.“ Bernhard Grzimek: 

Ztracen˘ ráj divok˘ch zvífiat

„KrveÏíznivá
vizáÏ“ vlka 
byla popsána
desítkami
autorÛ. Vût‰ina 
z nich v‰ak
skuteãného vlka
nikdy nevidûla

V
VLČÍ cesta
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o vlcích se doãteme: „NejbliÏ‰í pfiíbuzn˘
psÛv jest vlk (canis lupus), jeden
z ne‰kodlivûj‰ích dravcÛ, kter˘ pro svou
úÏasnou Ïravost mnohdy pÛsobí ve stá-
dech ohromné ‰kody. Jest zvící velikého
psa a li‰í se od nûho zejména vychrtl˘m
tûlem, staÏen˘m bfiichem, vyschl˘mi
nohami, úzk˘mi tlapami, huÀat˘m, dolÛ
svisl˘m ohonem, vytáhlou a ‰piãatou
mordou, ‰irok˘m ãelem ‰ikmo dolÛ spa-
dajícím, ‰ikmo poloÏen˘ma oãima a vÏdy
vzpfiímen˘ma u‰ima. Srst jeho jest oby-
ãejnû barvy bledû ‰edoÏluté s ãernavou
promíchané; na spodní stranû tûla jest
barvy svûtlej‰í, ãasto bûlavo‰edé.
NeÏ barva srsti jeho není stále stejná,
n˘brÏ mûní se; v létû pfiechází více do ãer-
venava, v zimû více do Ïlutava, na severu
do bûlava, v krajinách jiÏních více do ãer-
nava. PrÛmûrné stáfií vlka jest patnáct aÏ
dvacet let. Îije v mírném a studeném pás-
mû v Evropû, Asii a Americe. âlovûku se
vyh˘bá a napadá ho jen tehdá, kdyÏ má
velik˘ hlad. V krajinách obydlen˘ch vlk
jest zbabûl˘ a bázliv˘ a leÏí po cel˘ den
v nejhust‰ím kfioví; teprve v noci se potu-
luje, aby polapil zvûfiinu neb zvífie domá-
cí. Pfii svém loupení jest velmi opatrn.
Bûhá sice rychle, ale rychlost jeho nevy-
rovná se pfiece rychlosti rychlonoh˘ch
zvífiat lesních, napfiíklad rychlosti jelena.
Proto vede se mu zvlá‰tû v zimû velmi
‰patnû. Tu v‰ak také odkládá svou obyãej-
nou bázlivost a vniká do ovãínÛ, ba tu
také nezfiídka napadá osamûlého ãlovû-
ka.“ Ó, jaká hrÛza…
Ani na‰e povrchní znalost vlãího vzhle-
du, jak jej známe pfii letmém pozorování
exempláfiÛ chovan˘ch v zoo, nemusí nut-
nû odpovídat skuteãné podobû zvífiat Ïijí-
cích sv˘m pfiirozen˘m zpÛsobem v do-
movském biotopu. „V zoologick˘ch
zahradách vlci ãasto pÛsobí jako vychrtlá
neforemná zvífiata, coÏ je zpÛsobeno
nedostatkem pohybu,“ tvrdí specialista
na rysy, medvûdy a vlky Ludvík Kunc.
„KaÏd˘ z nás vlka nûkdy vidûl, v zoopar-
ku, na fotografii, v pfiírodopisném doku-
mentu v televizi, na ilustraci v kníÏce, ale
„skoro nikdo si neuvûdomuje, jak vlastnû
vlk vypadá,“ vysvûtluje Ameriãanka Lois
Crislerová, která s vlky spojila v˘znam-
nou ãást svého Ïivota. Na konci padesá-
t˘ch let dvacátého století pob˘vala se
sv˘m manÏelem na Alja‰ce na jiÏním úpa-
tí Brooksova pohofií (poblíÏ Bettles Fiel-
du), kde natáãeli pfiírodopisn˘ film
o Ïivotû karibú a jin˘ch alja‰sk˘ch zvífiat.
Do jejich Ïivota vstoupila vlãata, o která
se manÏelé Crislerovi starali a která pfied
jejich oãima vyrostla v nádherné dospûlé
vlky. V kouzelné knize V arktick˘ch pusti-
nách (v originále Arctic Wild), kterou

Lois Crislerová o spoleãné manÏelské fil-
mové v˘pravû napsala, se doãteme: „Vlk je
ve skuteãnosti ‰tíhl˘ a vypadá nepfiekona-
telnû aristokraticky. Má dojemnû mil˘
obliãej. Vlk má celou postavu ‰tíhlou a je
plavn˘ a pÛvabn˘ jako koãka. Jeho tûlo je
dlouhé a nese se vysoko na dlouh˘ch
nohou. Jeho tlapy a nohy se nepodobají
psím. Nohy jsou „nervní“ spletí Ïil a ‰lach.
(Slovem „nervní“ chci fiíci, Ïe jsou aktivní,
Ïe jsou odshora aÏ dolÛ Ïivé a citlivé.)
I jeho tlapy jsou nervní, nejsou to jen
pracky jako vût‰ina psích tlap, ale mají
dlouhé a roztaÏené prsty. Triggerova
pfiední tlapa zanechávala za sebou stopu,
která byla stejnû dlouhá a skoro stejnû
roztaÏená jako stopa mé dlouhé ruky.
I nejpÛvabnûj‰í psi vypadají vedle vlka
jako ze dfieva. Zdá se, Ïe vlci mají v sobû
u‰lechtilost a elegantní ohebnost, kterou
psi stalet˘m pûstováním ztratili. Pfii pohy-
bu se vlní – plynou. Jejich pátefi se i pfii
chÛzi jemnû vlní do stran. A jak dovedou
skákat! Vyskoãí do v˘‰ky – pfiímo vzhÛru –
celí zjeÏení a rozevlátí aÏ ke ‰piãce ohonu.
Dopadnou rovnû dolÛ. To je jejich zpÛ-
sob, jak se zúãastÀují v‰eobecného veselí.
Vyskoãí, jako by je nûkdo seshora vytáhl

za ramena udiãkou. Nebo vyskoãí kolmo
vzhÛru, takÏe ve vzduchu stojí zpfiíma; to
je „pozorovací skok“. Nebo skáãou do
stran. Nebo dozadu. Nebo se ve vzduchu
stoãí do klubíãka a tento neuvûfiiteln˘ ãin
zakonãí fioriturou – hruì pfiitisknou
k zemi, roztáhnou tlapy a pohodí nena-
podobiteln˘m vlãím zpÛsobem blesku-
rychle hlavou. Hlava je rovnûÏ ‰tíhlá
a dlouhá. Co se na vlkovi nejménû podo-
bá psovi, je jeho ohon. Jeho ohon bûÏí,
jeho ohon myslí, vyjadfiuje jeho náladu
a dokonce ho usmûrÀuje. „Jejich ohon
bûÏí stejnû jako jejich pátefi,“ v‰iml si Cris.
Vlãí ohon se vzná‰í. Jediné postavení, kte-
ré ohon nikdy nezaujme, je prohnuté
postavení vzhÛru jako u taÏného psa…
âím je vlk veselej‰í, tím v˘‰e nese ohon.
Staãí jeden pohled na jeho ohon a pozná-
te, jakou má vlk náladu. KdyÏ je vlk v dob-
ré náladû, je pro jeho ohon typické, Ïe se
nese 3 cm vodorovnû a pak spadá dolÛ.
âlovûk dokáÏe slovy pfiesvûdãit ohon
zasmu‰ilého (pozn. aut. – ochoãeného)
vlka, aby zaujal tuto pozici. Vlci (pozn.
aut. – ochoãení) ohromnû reagují na hlas,
kter˘ je upfiímnû vesel˘. ProtoÏe vlci mají
ohon dokonale „v‰estrannû uvolnûn˘“,
vrtí jím trochu jinak neÏ psi. Vrtí ohonem
pfiibliÏnû pfii stejn˘ch pfiíleÏitostech, ale
nenamáhají se a zaãnou vrtût jen kofie-
nem ohonu. Ostatní ãást ohonu se pohy-
bu poddává a vlaje malátnû delsartov-
sk˘m gestem, pfiiãemÏ ‰piãka vlaje
k západu, zatímco kofien jde k v˘chodu.
KdyÏ vlk vyfiadí ohon z provozu, dochází
k naprostému uvolnûní; ohon visí jako
velk˘ tfiapec, ovládan˘ pouze vûtrem
a pfiitaÏlivostí zemskou. Na druhé stranû
pouÏívá vlk svého ohonu velmi intenzív-
nû a uvûdomûle jako páté nohy. Vlk tfieba
silnû plácne ohonem po hfibetû jiného
vlka, kter˘ bûÏí vedle nûho. Nohou pouÏí-
vá stejn˘m zpÛsobem, to znamená v pra-
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Pokus o portrét Díl 3.

Levá pfiední a levá zadní stopa vlka
evropského (1, 2), stopní dráha
klusajícího vlka – ãárování (3), 
prchalící vlk zanechává lichobûÏníkové
obrazce (4, 6), klusající vlk (5).
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vém úhlu. Vlk dokáÏe poloÏit nejen pfied-
ní, ale i zadní nohu druhému vlkovi na
hfibet stejnû pádnû a stejnû snadno jako
ãlovûk paÏi. Právû tak umí prudce vyrazit
pfiední tlapou dozadu. KdyÏ projde dvefi-
mi, které si právû otevfiel, dokáÏe je za
sebou rozevfiít dokofián, jako by to ãlovûk
udûlal rukou.“
Ani vlãí hruì se nepodobá hrudi psí.
Z profilu je klenutá, zepfiedu v‰ak velmi
úzká. I velk˘ vlk má mezi pfiedníma
nohama jen velmi úzkou mezeru, ãímÏ
je‰tû více vyniká dojem vlãí ‰tíhlosti
a graciézní elegance. Zkrátka a dobfie
vlk se mezi tûÏkopádnûj‰ími psy vyjímá
jako Cindy Crawfordová v nedbalkách
mezi obtloustl˘mi trhovkynûmi v teplá-
kách a vlÀácích.
Rozhodnû není moÏno opomenout ani
vlãí oãi. Pohlédli jste jiÏ nûkdy vlkovi do
tváfie a zachytili jeho pohled? UÏ bylo
popsáno mnoho stran líãících ìábelsk˘
vlãí pohled, pln˘ krutosti, divokosti
a krveÏíznivého Ïáru. Zachytili v‰ak pisa-
telé onûch fiádek vÛbec skuteãn˘ vlãí
pohled, nebo se nechali uná‰et jen vlast-
ní fantazií odkojenou povûstmi, báchor-
kami a m˘ty? Vlãí oãi jsou zvlá‰tní. Ponû-
kud ‰ikmé a svûtlej‰í neÏ tmavohnûdé oãi
vût‰iny na‰ich psÛ. Jako by do kapek jan-
taru, vyvrÏeného vlnami na opu‰tûnou
pláÏ Baltického mofie, zasvitlo zimní slun-
ce. Na rozdíl od psÛ pozorují vlci rádi
a ãasto oblohu, aÈ jiÏ sledují dravce krou-
Ïící ve vûtrn˘ch proudech, ãi plynoucí
oblaka. („Vlci se dovedou dívat vzhÛru.
Vlãice upjala proslaven˘ vlãí pohled na

ptáka ve vzduchu.“ Lois Crislerová: V ark-
tick˘ch pustinách)
Úvaha o kvalitû vlãích smyslÛ snad tak
docela nepatfií k vlãímu portrétu, roz-
hodnû v‰ak patfií k vlkovi. Právû dokona-
le rozvinuté smysly dûlají z vlka obdivu-
hodného lovce i velmistra umûní pfieÏít.
Vlãí zrak patrnû nepatfií k nejsilnûj‰ím
stránkám této nejvût‰í psovité ‰elmy,
i kdyÏ i on samozfiejmû vlkovi naprosto
dostaãuje. Vûdci se dlouho pfieli, zda vlk
(a samozfiejmû tedy i pes) vidí, ãi nevidí
barevnû. K rozlu‰tûní této záhady bylo
realizováno mnoho dÛkladn˘ch vûdec-
k˘ch projektÛ (a pr˘ stále je‰tû není ten-

to problém definitivnû vyfie‰en). Nic-
ménû se v poslední dobû vûdci jedno-
znaãnû kloní k názoru, Ïe vlk barvy roze-
znává, i kdyÏ pro nûj mají mnohem
men‰í v˘znam neÏ pro lidi. Módní tren-
dy vlci nesledují, dokonale si vystaãí
s vlastním koÏichem. Vlci, ktefií svou
kofiist loví nejãastûji v noci, vnímají pfie-
dev‰ím siluetu pozorovaného objektu
a rychlost a smûr jeho pohybu.
Smyslem, kter˘ pfiíroda u vlkÛ dovedla

k dokonalosti, je bezesporu sluch. Vlci
totiÏ sly‰í zvuky velmi dobfie aÏ do frek-
vence 26 kHz (coÏ je samozfiejmû daleko
nad rozsahem sluchu lidského). V tako-
vém pásmu vydávají zvuky netop˘fii a del-
fíni. Tak trochu zÛstává záhadou, co si
vlci s vysokofrekvenãními informacemi
vlastnû poãnou. Vlci rozli‰ují mezi zvuky
jednotliv˘ch tónÛ v rozsahu 10 aÏ 15 kHz,
a to jim urãitû v˘znamnû pomáhá pfiesnû
lokalizovat pod snûhovou pokr˘vkou hlo-
davce, ktefií jsou v dobách nouze v˘znam-
nou sloÏkou vlãího jídelníãku. Nûktefií
ru‰tí biologové, ktefií se na psovité predá-
tory specializují, dokonce tvrdí, Ïe vlci
loví ãastûji podle zvukÛ neÏ podle pachÛ
a Ïe dokonalost jejich zvukového rozli‰o-
vání ãiní z jejich sluchu nejdokonalej‰í
vlãí smyslov˘ orgán.
Za ten je v‰ak vût‰inou zoologÛ povaÏo-
ván ãich. („Obyvatelé Divoãiny v‰ak rádi
vûdí, co jejich sousedé dûlají. Strkají jeden
druhému do jeho záleÏitostí nos se zvû-
davostí, která pfiedãí zvûdavost nejven-
kov‰tûj‰ích lidsk˘ch osad. Vûdí, kdy se
narodí u sousedÛ potomstvo a jak pro-
spívá, protoÏe jejich rozumové ústrojí je
mnohem lep‰í neÏ na‰e. Jediné ãichnutí
k podveãernímu vánku mÛÏe jim fiíci
daleko více, neÏ dokáÏe povûdût ãlovûku
odstavec v novinách. Na cestû upu‰tûná
kost nebo hromádka pefií pod kefiem
mohou b˘t plny dÛkazÛ o novinkách.“ H.
Mortimer Batten: Vlãí stopou) Nikdo
pfiesnû neví, co vlk dokáÏe sv˘m citliv˘m
nosem zachytit, ale je jasné, Ïe v˘znamnû
nereaguje na v˘razné pachy, které zachy-
tí i lidsk˘ch ãich. Je v‰ak schopen rozli‰o-
vat mezi mnoha pachy podobn˘mi, které
pro nûj znamenají stovky dÛleÏit˘ch
informací. Varují pfied nebezpeãím, iden-
tifikují a lokalizují potencionální kofiist,
„ãtou“ terén zahalen˘ noãní temnotou.
Vlk nejenÏe dokáÏe ãichem rozli‰ovat
jemné detaily, ale má i ãichovou pamûÈ,
která se mu stala v˘znamn˘m pomocní-
kem pfii vnímání jeho vlãího svûta. Nûkte-
fií biologové se domnívali, Ïe dlouh˘ vlãí
nos byl v˘sledkem pfiírodního v˘bûru
kvÛli maximální citlivosti k pachÛm.
Reálnûj‰í v‰ak patrnû bude, Ïe se tak vyvi-
nul kvÛli potfiebû mít veliké a silné ãelis-

Odlitek stopy nûmeckého
ovãáka (vlevo)

a kanadské vlãice
(vpravo)
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Klusající 
vlk „ãáruje“
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ti, které jsou nejnebezpeãnûj‰í
vlãí zbraní. 
V minulé kapitole jsme si slí-

bili, Ïe si povíme nûco o poby-
tov˘ch znacích, na nûÏ mÛÏe-
me se ‰tûstím narazit, pokud
se ov‰em pohybujeme v kraji-
nách ob˘van˘ch vlky. Tedy
o vlãích stopách a o vlãím tru-
su. („Nikdy nepodceÀujte sto-
py! VÏdycky ãlovûka potû‰í
a vzbudí v nûm dojem, Ïe kra-
jina je zabydlena.“ Lois Cris-
lerová: V arktick˘ch pusti-
nách) Vlãí stopa pfiipomíná
otisk tlapy velikého psa, kdo
v‰ak na ni poprvé narazí, je
ohromen její velikostí. Ve své
knize Nedûlejte poplach (v ori-
ginále Never Cry Wolf, Mon-
treal 1963) to v˘stiÏnû popsal
v˘znamn˘ kanadsk˘ biolog
a úspû‰n˘ spisovatel Farley
Mowat. (KníÏka Nedûlejte po-
plach vy‰la v ãeském pfiekladu
v roce 1968 a pod názvem Vlci
v roce 1997.) Mowat o svém
prvním setkání s vlãími stopa-
mi v keewatinské tundfie na
západ od Hudsonova zálivu
pí‰e: „Terén byl zpoãátku drs-
n˘ a skalnat˘ a potfieboval
jsem mnohem více ãasu neÏ
vlk, abych u‰el pfiíslu‰nou
vzdálenost, koneãnû jsem v‰ak
zlezl nízk˘ vrcholek, kde jsem
vlka naposledy vidûl. Pfiede
mnou se prostíralo rozsáhlé
subarktické ra‰elini‰tû, vhod-
né pro stopování; a také jsem
témûfi okamÏitû nalezl stopy,
vedoucí pfies ãokoládovû zbar-
venou ra‰elinovou pláÀ. 
Správnû bych se mûl radovat,
ale nûjak se mi to nedafiilo. Na
první setkání s otisky vlãích
tlap jsem nebyl zcela pfiipra-
ven. Nûco jiného je ãíst v uãeb-
nici, Ïe stopy polárního vlka
mûfií v prÛmûru ‰est palcÛ (1
palec = 2,54 cm, pozn. aut.),
a nûco jiného je vidût ty stopy
pfied sebou. V tu chvíli je
v tobû nad‰ení pramálo. Ma-
mutí stopy pfiede mnou a ãty-
fiicetipalcov˘ krok napovídaly,
Ïe zvífie, které jsem hodlal sto-
povat, je velké asi jako hnûd˘
medvûd.“ 
Pfiední konãetiny vlka jsou
opatfiené pûtiprst˘mi tlapami,
ale ponûvadÏ je palec vysoko,
jsou na otisku stopy vidût zfie-

telnû pouze ãtyfii prsty s mo-
hutn˘mi podlouhl˘mi prsto-
v˘mi mozoly, na nûÏ nasedají
silné drápy. Zadní konãetiny
jsou pouze ãtyfiprsté, mají
podobn˘ tvar jako pfiední tlap-
ky, jsou v‰ak i pro „stopovací-
ho laika“ o poznání krat‰í
a pfiedev‰ím uÏ‰í. Otisky bfií-
‰ek dvojice prostfiedních prstÛ
jsou proti psím ‰lépûjím pfied-
sunuty ‰piãky krajních prstÛ.
(Tvarem pfiipomínají li‰ãí sto-
py, které jsou ov‰em nesrovna-
telnû men‰í.) Oba prostfiední
prsty jsou je‰tû uloÏeny blízko
sebe (jejich otisky jsou k sobû
stûsnány) a jejich ‰piãky jsou
stoãeny k sobû (smûrem do-
vnitfi). DlaÀov˘ mozol má ty-
pick˘ trojlaloãn˘ tvar a je
posazen hodnû vzadu, takÏe
(podobnû jako u li‰ky) vzniká
i ve stopû vlka znaãnû velké
volné místo mezi v‰emi pûti
mozoly. Pfiední ‰lépûj mûfií do
délky obvykle 9,5 aÏ 11 cm
a do ‰ífiky 8,5 aÏ 10 cm. Zadní

V kroku a klusu vlk „ãáruje“,
bûÏící zanechává ãtyfistopu 
– – pfiední otisky patfií
zadním nohám
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‰lépûj je opatfiena stejnû jako pfiední
nápadnû siln˘mi drápy (otisky jsou pfii
srovnání s drápy psÛ del‰í a ‰piãatûj‰í).
Otisky zadní stopy mûfií do délky 7,5 aÏ 
8  cm a je ‰iroká 5,5 aÏ 7 cm. 
Lze tedy shrnout, Ïe vlãí stopa se podobá
stopû velkého psího plemene, av‰ak
typick˘m znakem vlãí ‰lépûje je její ‰tíh-
lost a kuÏelovité za‰piãatûní. 
V̆ krok vlka mûfií obvykle asi 25 cm. Dél-
ka kroku pfii pomalé chÛzi (která je
ov‰em u vlkÛ dosti vzácná) je kolem 80 aÏ
90 cm, pfii klusu je obvykle dlouhá kolem
100 cm a v úprku 150 a více centimetrÛ.
(Poznámka: v‰echny uvedené míry se
t˘kají evropského vlka.)
Vlci se pohybují nejãastûji klusem, nûkdy
krokem, vzácnûji cvalem a tryskem
(obvykle pfii útûku nebo pfii závûreãné
fázi lovu). Nejãastûji vlk „ãáruje“, tyto
otisky ‰lépûjí zanechává vlk pfii klusu, pfii-
ãemÏ v‰echny ‰lépûje jsou uloÏeny v jed-
né ãáfie za sebou (vznikají dvojotisky),
kdy kladou pravidelnû za sebou rozloÏe-
né ‰lépûje pfiedních bûhÛ, do nichÏ do-
stupují zadními konãetinami soubûÏnû.
To je podstatná odli‰nost od stopní drá-
hy psa: pes neãáruje, n˘brÏ kfiiÏuje!
Je-li na stezce více vlkÛ, chodí nejãastûji
v zástupu. Na‰lapují do ‰lépûjí pfiedcho-
zího vlka. Z takovéto stopní dráhy nelze
rozli‰it, jak poãetná vlãí smeãka tudy pro-
‰la. K tomu, aby se nám podafiilo urãit
jejich poãetnost, je tfieba vyhledat pfiiro-

zenou pfiekáÏku, kterou vlci museli pfie-
konat – v˘vrat stromu, lesní bystfiinu,
skalnat˘ hfieben apod. U pfiekáÏky se totiÏ
stopy rozcházejí podle toho, jak jednotli-
vá zvífiata pfiekáÏku pfiekonávala. Je tfieba
zdÛraznit, Ïe i lovící vlãí smeãka zpoãátku
‰tve kofiist v jedné stopní dráze. Teprve
v závûru lovu je stopní dráha vûnãena
stopami pfiedsunut˘ch „boãních hlídek“
a na závûr je zakonãena vûjífiem jednotli-
v˘ch stopních drah lovících vlkÛ.
Tedy: klusající vlk ãáruje, sled ‰lépûjí
vytváfií témûfi pfiímou ãáru. Pfii tomto
pohybu vznikají dvojotisky soubûÏn˘ch
‰lépûjí, které jsou oti‰tûny pfiibliÏnû ve
stejn˘ch vzdálenostech odpovídajících
délce kroku od 25 do 80 cm. Prchající vlk
klade zadní bûhy v páru ‰ikmo vedle sebe
a zanechává jejich otisky uloÏené pfied
pfiedními. Pfiední otisky jsou uloÏeny za
‰lépûjemi zadních bûhÛ rovnûÏ v páru, ale
‰ikmo, tedy v opaãném sledu neÏ pfied-
chozí. Vlk prchá mimofiádnû dlouh˘mi
skoky (jeho stopní dráha se pfii tomto
pohybu podobá dráze bûÏícího psa).
Trus evropského vlka pfiipomíná trus vel-
kého psa pfiedev‰ím svou velikostí a tva-
rem. Je zbarven vût‰inou v tmavo‰ed˘ch
odstínech. Jeho rozmûry jsou obvykle od
10 do 15 cm délky a 2,5 aÏ 3 cm ‰ífiky. Vlci
svÛj trus ãasto odkládají (podobnû jako
li‰ky a nûkteré kunovité ‰elmy) na vyv˘‰e-
ná místa (kameny, pafiezy atd.) a mají pfii-
tom ãasto podobn˘ zvyk jako na‰i psi,

kdyÏ zadními bûhy trus zahrnují zemí
(v zimû snûhem), ãímÏ v˘kaly víceménû
nedokonale zakr˘vají. V kaÏdém pfiípadû
nám v‰ak trus poskytuje zajímav˘ doklad
o ãinnosti vlãích stfiev. Vlãí lejna samo-
zfiejmû obsahují i úlomky kostí, chlupy
ulovené zvûfie, pfiípadnû pefií a dokonce
i rybí ‰upiny. 
Nûktefií vûdci upozorÀují na dosud
nerozlu‰tûnou hádanku a na nepotvrze-
nou domnûnku: vlãí trus pr˘ pomáhá pfii
vlãí komunikaci! StráÏce zvûfie Roger
Peters nûkolikrát pozoroval, Ïe vlci v Su-
perior National Forest nûkolikrát defeko-
vali (vyprázdnili svÛj stfievní obsah) na
odhozené pivní plechovky. Podle jeho
názoru v˘kaly, tak jako jiné pachové znaã-
ky, vydávají vizuální a ãichové signály
jin˘m pfiíslu‰níkÛm stejného druhu. Vlci
pr˘ tímto zpÛsobem upozorÀují na pfied-
mûty, které pokládají za nebezpeãné pro
ostatní ãleny smeãky, zejména pak pro
mláìata. Defekací pr˘ nûktefií vlci ozna-
ãují i ocelové ná‰lapné pasti (Ïeleza) a ot-
rávené návnady. Pokud má Roger Peters
pravdu ve své hypotéze, Ïe pachová infor-
mace v lejnu je urãena pro dal‰í ãleny vlãí
smeãky, potom má jeho pfiedpoklad
obrovsk˘ v˘znam pro na‰e pochopení
ãichové vlãí komunikace. 
P. S. V roce 1980 mi udûlala velkou ra-
dost kniha Osamûlá vlãice v˘znamného
ãeského fotografa pfiírody Jaroslava Ho-
leãka (text je z pera Marie Vackové), kte-
rou vydalo nakladatelství Albatros. Líãí
pfiíhody karpatské vlãice Dûtvy, kterou
pan Holeãek ve svém praÏském bytû
vypiplal z malinkého vlãátka v nádherné-
ho vlka. Na jeho fotografick˘ch cestách
mu byla Dûtva vûrnou prÛvodkyní, ãasto
s ní zajíÏdûl do slovensk˘ch hor i na svou
milovanou Poæanu. KdyÏ jsme se v fiíjnu
loÀského roku vraceli s fotografem Fili-
pem z Eurocanicrossu, kter˘ se konal
v maìarském Szilvásváradu v pÛvabném
pohofií Bükk, projíÏdûli jsme slovenskou
Detvou. Byl nádhern˘ a sluneãn˘ pod-
zimní den a sopeãné pohofií Poæana osle-
povalo oãi barevn˘mi listnat˘mi lesy.
Neodolali jsme, zaparkovali na konci
mûsteãka a vyrazili s m˘mi alja‰sk˘mi
malamuty vzhÛru pfies Kalamárku na
vrchol Predné Poæany (1367 m n. m.). Na
Poæanû Ïijí vlci, medvûdi i rysové. Na túfie
jsem vzpomínal na Osamûlou vlãici Jaro-
slava Holeãka. Kulisou vzpomínek byli
fauvistické barvy listnat˘ch lesÛ, daleké
v˘hledy, pfieletující krkavci, impozantní
jelen klusající holinou i „my‰kující“ li‰ka
spolu s vûdomím, Ïe se pohybujeme
v krajinû, která své velké ‰elmy dosud
neztratila. Byli jsme opût v krajinû s vlky.
Jaroslav Monte Kvasnica
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Pokus o portrét Díl 3.

„Vlãí
manÏelství“
trvá po cel˘

Ïivot
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