
➤ -2500 – v indickém paleolitickém
sídli‰ti Amrí, leÏícím v základech
harappské civilizace, vyr˘vá místní
umûlec do vypalovan˘ch keramick˘ch
nádob zvûrné motivy – kozoroÏce 
se psy nebo vlky

➤ -2400 aÏ -2270 – egyptsk˘
hieroglyfick˘ znak „rn“ (ãte se ren)
oznaãuje zvífiata, která byla buì
konzumována, nebo pfiiná‰ena jako
obûtiny a vykrmována ve fázi semi-
domestikace, ãásteãného ochoãení;

k nim patfií vedle buvolce, nubijského
kozoroÏce, adaxe ãi pfiímoroÏce i hyena,
povaÏovaná kdysi za jednoho
z moÏn˘ch pfiedkÛ psa. V Thébách se
ov‰em ukazuje hyena jako zvífie ‰tvané
loveck˘mi chrty

➤ -2300 – zakladatelé jedné ze tfií
nejstar‰ích civilizací svûta s centry

v MohedÏo-daro a Harappû 
v údolí fieky Indu chovají jako 
domácí zvífiata psy a koãky; k jejich
dobytku jiÏ patfií krátkoroh˘ skot, 
zebu, buvol a vepfi, dále 
velbloud, kÛÀ a osel 

➤ Nûkteré texty v Mezopotámii
obsahují zmínky o dovozech ze zemû
zvamé Meluhha; z dal‰ích odkazÛ lze
soudit, Ïe jde o civilizaci z údolí Indu.
Mezi dovezen˘mi pfiedmûty jsou
i keramické barvené figurky psÛ.
Podobné byly po více neÏ ãtyfiech
tisících letech objeveny v Harappû
a v dal‰ích sídlech podél Indu. Obojek
na krku psa svûdãí o tom, Ïe pes byl
drÏen jako
domácí zvífie.
V˘mûna zboÏí
mezi vzdálen˘mi
civilizaãními
centry, jako byla
Mezopotámie
a civilizace údolí Indu, podporují teorii
o ‰ífiení nûkter˘ch plemen psÛ z této
oblasti smûrem na západ

➤ v hrobce Antefa II. je zobrazen chrt
se vzpfiímen˘ma u‰ima, ‰irok˘m
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Rozdíl v zobrazení mezi chrtovit˘mi honiãi
naz˘van˘mi „tesem“ a hyenou je zjevn˘
z kresby na lovecké scénû v hrobce Ptah-
hetepa ze Sakkary, V. dynastie (2500 –
2400 pfi. n. l.); v˘jev je interpretován i tak,
Ïe psi a cviãené hyeny spolupracují pfii
lovu gazel – pfiímoroÏcÛ: jeden ze psÛ má
tlapu pfiátelsky poloÏenu na hfibetû hyeny
a cumlá její ucho, zatímco ona mu olizuje
hrdlo. „Zvífiata“ s dlouh˘m, li‰ãím 
ocasem jsou vÏdy hyeny
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„Protože pohřebiště bývala
na okraji pouště, kde 
se potulovali šakali

a zdivočelí psi, dostal
podobu těchto zvířat;
podoba šakala přitom
převládla. V souladu

s představou smrti a noci
byl zobrazován vždy černě

a to buď jako ležící 
šakal, nebo jako muž 

se šakalí hlavou.“
Vojtěch Zamarovský o původu 

podoby Anupa 

MuÏi s krotkou hyenou, Mererukova
mastaba, období VI. dynastie, Sakkara

Anup, boÏsk˘ balzamovaã, je uctíván
pfiedev‰ím v Horním Egyptû, kde se
u mûsta Kase rozkládá „Psí mûsto“,
Kynopolis. V fiecké mytologii byl pod
jménem Anúbis prÛvodcem du‰í
zemfiel˘ch stejnû jako Hermés,
pÛvodnû ochránce zlodûjÛ dobytka
a pocestn˘ch; ztotoÏnûním obou
bohÛ vznikl na pfiechodnou dobu
Hermanúbis. ¤ekové v nûm 
vidûli více psa neÏ ‰akala
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obojkem, nad hfibet zatoãen˘m ocasem;
tento typ psa byl naz˘ván „tesem“
a mÛÏe b˘t pfiedchÛdcem plemene kelb
tal fenek - pozdûji faraonsk˘ chrt –
a chrtÛ z Baleár

➤ -2100 aÏ -700 – v opevnûn˘ch
jezerních sídli‰tích Lough Gur v County
Limerick a Dunshaughlin v County
Meath v Irsku chovají místní lovci psa
zvaného gadhar; tento stopafi a slídiã,
tehdy je‰tû podstatnû vût‰í, byl moÏná
pfiedkem honiãÛ typu bígla, foxhaunda
nebo jeleního psa - staghaunda; zoolog
Th. Studer jej v roce 1900 zafiadil na
základû zkoumání lebek a kosterních
pozÛstatkÛ do skupiny Canis familiaris
intermedius

➤ -2000 – v âínû jsou chováni malí
bezsrstí nápadnû zavalití psíci;
pravdûpodobnû slouÏí jako zvlá‰tní
kulináfiská specialita

➤ V období Stfiední fií‰e (-2040 aÏ –1640)
si EgypÈan jménem Dedusobek nechal
vytesat na stélu ve
své hrobce podobu
svého oblíbeného
domácího mazlíãka;
o pejskovi
s dlouh˘m tûlem
a krátk˘ma nohama
pod Ïidlí je mnoho
milovníkÛ jezevãíkÛ
pfiesvûdãeno, Ïe jde
o dávného pfiedka
jejich plemene 

➤ -1950 aÏ -539 – v období
Starobabylonské aÏ Novobabylonské
fií‰e je sedící pes boÏsk˘m symbolem
spojen˘m s Gulou, bohyní léãení
a patronkou doktorÛ; v chrámu
zasvûceném Gule se nachází nûkolik

soch psÛ; Asyfiané pouÏívají amulety
v podobû psÛ na svou ochranu
Summerové, podobnû jako EgypÈané,
mají „Velkého doktora s ãernou hlavou“
jménem Nin-Isina. Jeho mûsto je cílem
chor˘ch poutníkÛ z dalekého okolí.
Okrsek E-gal-makh je mimofiádnû
halasné místo plné psího ‰tûkotu. Pfii
oslavách jsou za zvukÛ hudby neseny
v procesí sochy bohynû do svatynû,
útoãi‰tû zvaného Psí dÛm. Zde si alter
ego bohynû Ïijí pfiepychov˘m Ïivotem,
na jehoÏ konci jsou zde pietnû pohfibeni

➤ -1800 – Amenemhet, král 12.
dynastie, stfiílí ‰íp zpoza palisády na
zvífiata v ohraniãeném prostoru, která
jsou zároveÀ napadána loveck˘mi psy
podobnû jako pfii plachtov˘ch lovech
o 3600 let pozdûji, uprostfied Evropy
v 18. století. Dva muÏi za králem nesou
na tyãi hyenu, jeden z nich tfiímá za u‰i
Ïivého zajíce; dal‰í muÏ drÏí na vodítku
vzpínajícího se loveckého psa
s pfievisl˘ma u‰ima, pozdûji 
zvaného saluki. 

➤ V jednotliv˘ch pásech v˘jevu
v hrobce panovníka Amenemheta
vidíme shora mezi loven˘mi zvífiaty
samce a samici hyeny Ïíhané, gazely,
zajíce, kozoroha, Loderovu gazelu
napadanou psem; v druhém pásu ‰akala
skákajícího za kozorohem, kterého pod
krkem svírá saluki, dal‰í saluki je na
hfibetû jiné gazely, dole leÏí na zádech
hyena, saluki doráÏí na bezrohé
kopytnatce, zfiejmû jelení zvûfi; ve tfietím
pásu ‰tve saluki li‰ku, níÏe napadá jiná
saluki b˘ka; v nejniÏ‰ím pásu útoãí psi
na p‰trosy a saluki drÏí za ãenichovou
partii beisu. Z mnoha loveck˘ch v˘jevÛ
je patrné, Ïe lov slouÏil hlavnû k zábavû
a potû‰ení a byla pfii nûm pouÏívána
lasa, sítû, oka a ‰piãaté kolové pasti

➤ -1800 aÏ –1500 – s lidmi, ktefií na
mnoha místech Evropy dokáÏou vyrobit
zbranû, nástroje a ozdoby z bronzu, Ïijí
psi, které kolem roku 1900 ‰v˘car‰tí,
nûmeãtí a ãe‰tí zoologové naz˘vají pes
kÛlov˘ch staveb, Canis familiaris
palustris; je jiÏ plnû domestikovan˘m
zvífietem a objevují se první variety,
pfiedjímající vznik samostatn˘ch plemen
na evropském kontinentu

➤ -1700 – reliéf vytesan˘ do kamene,
odhalen˘ v Beth Shan pfiibliÏnû 35
kilometrÛ jiÏnû od Galilejského mofie, je
témûfi metr ‰irok˘ a zobrazuje dvû
zvífiata: Pes se zakusuje do hfibetu lva
v partii zádû, obepínaje jednou nohou
jeho bedra; na v˘jevu scény zachycené
zboku zároveÀ vidíme zadní nohu psa
a jeho svû‰en˘ hladk˘ ocas mezi
pfiedníma nohama lva – pes tedy 
musel b˘t stejnû velk˘ jako lev

➤ -1650 aÏ –1500 – Nesilim 
kodex, §199: „Bude-li nûkdo obcovat
s prasetem nebo se psem, zemfie.“
„Nesilim“ je vlastní oznaãení ChetitÛ,
starovûkého národa indoevropského
pÛvodu, kodex je pak klínopisn˘m
zákoníkem z období staré fií‰e

➤ -1550 aÏ 1080 – Smeãka chrtÛ ze
zavû‰en˘m u‰ním boltcem, zfiejmû
pfiedchÛdcÛ plemene saluki,

pronásleduje hyenu Ïíhanou; drobná
kresba na úlomku kamene vytvofiená
umûlcem Ïijícím v období mezi 19. aÏ
20. dynastií; byla objevena v Deir el
Medineh. Ilustruje dokonalou souhru
lovících psÛ a potvrzuje existenci dvou
typÛ chrtÛ ve starovûkém Egyptû 
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„Chrti starověkého Egypta měli
stejně jako chrti z Baleár vzpřímené

ušní boltce; také tělo a ocas jsou
u obou podobné; egyptští chrti mají
často zakroucený ocas; baleárští psi
jej tak nosí, jsou-li v klidu. Ale jak

se tihle faraonští psi dostali na
Baleárské ostrovy? Mohli sem přijít
díky řeckému vlivu; vídáme je také

na sicilských mincích. Daleko
pravděpodobněji je přivezli
Kartagiňci na Ibizu, kterou 

ovládli velmi záhy.“
Dr. Carl von Muralt, Jagdkynologisches 

von den Balearen, Zurich 1906 

Votivní so‰ka psa z terakoty
s dlouh˘ma ztenãujícíma se nohama
a zakroucen˘m ocasem, vytvofiená
v druhém tisíciletí pfi. n. l. Pes má
ãern˘ ocas, záì tûla a krk jsou posety
ãern˘mi skvrnami. Figurka slouÏila
buì jako hraãka, nebo jako dûkovn˘
dar za ochranu poskytovanou bohy;
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