
akonec vlka chytil do pasti pro-
slul˘ lovec vlkÛ H. P. Williams
z Wyomingu. Vlk vytrhl ze

zemû kÛl s ocelovou pastí a na Wil-
liamse zaútoãil; zoufalá ‰elma se
potom je‰tû s Ïelezy na noze odkulha-
la více neÏ pût kilometrÛ!
V letech 1915 aÏ 1970 najdeme pouze
nûkolik historek o útocích vlkÛ na psy.
KdyÏ se psÛm snaÏili lidé pomoci, zaúto-
ãili vlci pr˘ i na nû. V roce 1982 byl jeden
lovec v oblasti Duluthu ohroÏován vl-
kem; ‰etfiením se zjistilo, Ïe ‰lo patrnû
o pfiípad mylné identity, ponûvadÏ lovco-
vy ‰aty páchly po zvûfiinû. V roce 1987
posvítila dívka kapesní svítilnou vlkovi
do oãí a vlk ji následnû kousl.
K ojedinûlému útoku do‰lo v záfií 1998
v kanadském Algonquinském národním
parku: vlk se zde vrhl na devatenáctimû-
síãního chlapce, kter˘ leÏel ve spacím
vaku, a odhodil ho do vzdálenosti asi jed-
noho metru. Hoch utrÏil trÏné rány, ale
pfieÏil. Tento vlk se potuloval kolem turis-

tického tábofii‰tû po celé léto a byl vidûn,
jak prozkoumává batohy turistÛ. Bûhem
doby napadl i tfii psy v kempu. Vlk byl
rangery utracen. Podle úfiedních zázna-
mÛ ‰lo o pát˘ útok vlka v Algonquinském
parku za dvanáct let.
V roce 2002 bûhem realizace reportáÏe
pro ãasopis National Geographic o ka-
nadské Biosférické rezervaci UNESCO
Clayoquot Sound, která leÏí na ostrovû
Vancouver, byli reportér Douglas H.
Chadwick a fotograf Joel Sartore svûdky
útoku vlka na jednoho táborníka. KvÛli
tomuto incidentu byli pozdûji pracovní-
ky rezervace dva vlci zastfieleni (viz
National Geographic – âeská republika,
únor 2003).

Slovensko
Na závûr v˘ãtu vlãích útokÛ na ãlovûka
nemÛÏeme pominout na‰eho blízkého
souseda - Slovensko. Nejde pouze o ãte-
náfisk˘ bonus, ale o vítané informace pro
ãeské turisty, pro nûÏ je úchvatná sloven-

ská pfiíroda ãast˘m cílem. Problematikou
nemnoha vlãích incidentÛ se zab˘vá
napfiíklad Ludvík Kunc ve své kníÏce Na
medvûdích stezkách: „I v tomto století
bylo nûkolik pfiípadÛ, kdy ãlovûka napadl
vlk. Údajnû naposledy to bylo v roce 1995
v oblasti Stropkova na v˘chodním
Slovensku, tehdy vlk zaútoãil na ãlovûka
pasoucího konû. Odborníci tvrdí, Ïe
nejsou známy pfiípady, Ïe zdrav˘ vlk
v posledních desetiletích ãlovûka napadl.
Nicménû na Slovensku jsou od roku 1945
tfii pfiípady. VÏdy ‰lo o vlky samotáfie.
V prvním pfiípadû mûl vlk vzteklinu, ve
druhém past˘fi bránil stádo a vlk na nûho
zaútoãil, stejnû jako v tfietím pfiípadû vlk
poranil past˘fiku. Lidé vyvázli s lehk˘m
zranûním, vlky se vÏdy podafiilo zabít.“
Jsem pfiesvûdãen, Ïe i tomu, kdo vlky
zrovna nezboÏÀuje, je nad slunce jasnûj-
‰í, Ïe vlãí útok na ãlovûka je zcela v˘ji-
meãnou událostí, a nûkdy jde o zcela
zfiejmé nedopatfiení. BohuÏel jen málo-
kdy a málokdo v sobû na‰el vÛli a ãas
pátrat po skuteãn˘ch dÛvodech… (Os-
tatnû z pouhé pohodlnosti a senzace-
chtivosti nepátráme ani po dÛvodech
nesrovnatelnû ãastûj‰ích psích útokÛ.)
Osobnû povaÏuji za velmi pozoruhodn˘
(a snad nepochopiteln˘) fakt, Ïe vlci na
ãlovûka nezaútoãí ani za situace, kdy
lidé ohroÏují jejich mláìata. Své potom-
ky zufiivû nebrání jen napfiíklad medvû-
dice ãi bachynû (u nichÏ to zpravidla
pfiedpokládáme), ale i tfieba obyãejn˘
kos ãi vla‰tovka, pokud se neopatrnû
pfiiblíÏíme k jejich hnízdÛm v dobû, kdy
mláìata jsou tûsnû pfied jeho opu‰tû-
ním. Zoolog v˘chodoslovenského Ná-
rodního parku Poloniny ·tefan Pãola
vybíral dvû vlãata z brlohu, i kdyÏ vlãice
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Vlci „lidojedy“?
Z USA a Kanady máme k dispozici pouze minimum
potvrzen˘ch útokÛ vlkÛ na ãlovûka. Populární je pfiíbûh
o vlku Custerovi (dostal jméno podle mûsta Custer
v JiÏní Dakotû), kter˘ na hranicích mezi Dakotou
a Wyomingem v letech 1910 aÏ 1920 údajnû zabil
domácí dobytek v celkové cenû 25 000 dolarÛ. 

PfiestoÏe s kanadsk˘mi vlky nikdy
neb˘valy problémy, v posledním ãase
bylo zaznamenáno nûkolik incidentÛ
s vlky Ïijícími v bezprostfiední
blízkosti ãlovûka. Není v‰ak 
jisté, Ïe ãlovûk je bez viny.

N

Kanad‰tí vlci jsou souãástí 
indiánské a inuitské mytologie
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byla, podle jeho vlastních slov, ukryta
vevnitfi spoleãnû se sv˘mi vlãaty. (Pokud
se divíte, jak mohl zoolog národního
parku vybírat mláìata chránûného zví-
fiecího druhu, jste na tom stejnû jako
já…) Vlãice na pana Pãolu nezaútoãila,
dokonce pr˘ ani varovnû nezavrãela.

P. S.
Je moÏné povaÏovat v‰echny údajné úto-
ky vlkÛ na ãlovûka za ãiny druhu Canis
lupus? Jsem upfiímnû pfiesvûdãen Ïe zcela
urãitû nikoliv. „Statistiky dokazují, Ïe jen
ve Spolkové republice Nûmecko je roãnû
10 tisíc lidí pokousáno psy, jiné prameny
vztahují toto uÏ beztak hrozivé ãíslo
v˘hradnû na dûti,“ pí‰e v knize Pes mezi
lidmi nûmeck˘ etolog Eberhard Trumler.
„Pfiitom o kaÏdém psím kousnutí se jistû
neví, zvlá‰tû tehdy, jedná-li se o lehãí zra-
nûní.“ V Itálii Ïijí vlci pouze v Abruz-
zsk˘ch horách, zoologové v‰ak zjistili, Ïe
zde Ïije málo „ãistokrevn˘ch“ vlkÛ, vût‰i-
nou (bohuÏel) jde o kfiíÏence vlkÛ se psy.
V 80. letech 20. století Ïilo v Itálii 80 tisíc
zdivoãel˘ch domácích psÛ a – jen 150

vlkÛ! (Uvedená ãísla o mnohém svûdãí,
av‰ak nehovofií o základní – etické – pfiíãi-
nû problému, kterou si povrchní ãlovûk
jen nerad pfiiznává: toulaví a zdivoãelí
domácí psi jsou pfiedev‰ím ãern˘m svû-
domím lidí; dÛkazem jejich arogance,
korunním svûdectvím jejich nezodpovûd-
nosti, egoismu a necitlivosti.) V zimním
období 1985 zabila smeãka psÛ muÏe na
jednom z pfiedmûstí Bûlehradu v b˘valé
Jugoslávii. Lovci s pu‰kami prohledali
pfiedmûstí a postfiíleli smeãku padesáti
zdivoãel˘ch psÛ! Jen v rumunské Bu-
kure‰ti se potuluje 100 aÏ 200 tisíc zdivo-
ãel˘ch psÛ, ktefií dennodennû pokou‰ou
aÏ padesát lidí. (S nebezpeãn˘mi psy bez
pána mám svoje osobní zku‰enosti: obtû-
Ïovali mne v albánsk˘ch horách, ãelil
jsem jim v bulharsk˘ch Rodopech
i v Julsk˘ch Alpách, ohroÏovali mû, kdyÏ
jsme s Daliborem Michkem putovali
rumunsk˘m pohofiím Lotru a jednu
pekelnû dlouhou noc nás smeãka zdivo-
ãel˘ch psÛ „obléhala“ za starobyl˘m
rumunsk˘m mûstem Curtea de Arges.)
I v USA mají velké potíÏe se zdivoãel˘mi
domácími psy i s nevychovan˘mi domácí-
mi mazlíãky, ktefií mají na svûdomí spou-
stu zranûní i nûkolik lidsk˘ch obûtí.
Statistika jen za rok 1987 v New Yorku
uvádí 8064 pfiípadÛ pokousání psem ve
mûstû (pro srovnání: v tomto roce bylo
na celém americkém pobfieÏí zaznamená-
no pouze (?) 13 pfiípadÛ napadení Ïralo-
kem). Jen v Michiganu do‰lo v letech
1987 aÏ 1997 ke tfiinácti smrteln˘m pfiípa-
dÛm, kdy psi zabíjeli lidi. Univerzita
v Pittsburghu realizovala prÛzkum v roce
1998, z nûhoÏ vypl˘vá, Ïe roãnû si v USA
vyÏádá nemocniãní o‰etfiení 334 tisíc obû-

tí psích pokousání a na následky prÛmûr-
nû umírá 20 lidí. Celkov˘ roãní úãet za
lékafiské sluÏby se vy‰plhal na 102, 4 mili-
onu dolarÛ. „Zdá se, Ïe zdivoãelí psi jsou
pro ãlovûka mnohem nebezpeãnûj‰í neÏ
vlci,“ napsal Michael Bright ve své knize
LidoÏrouti. Je tomu nepochybnû tak.
A mnohonásobnû!
Jak tedy pohlíÏet na dramatické vlãí úto-
ky v Indii? NeÏ bude provedena pfiesná
zoologická a policejní anal˘za (bude-li
provedena), patrnû nezbude neÏ se spo-
lehnout na zdrav˘ selsk˘ rozum: vlci jsou
v této zemi velmi vzácní, zato hladov˘ch
zdivoãel˘ch domácích psÛ se tu potuluje
neuvûfiitelné mnoÏství…

Jaroslav Monte Kvasnica

Od roku 1994 pronikají vlci ze Slovenska
do oblasti Moravskoslezsk˘ch Beskyd
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„Osobně považuji
za pozoruhodné,

že vlci na člověka
nezaútočí, ani
když ohrožuje

jejich mláďata.“
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