
➤ -456 – v prÛbûhu fiecko-persk˘ch
válek (-500 aÏ -448) zachraÀuje
napadené mûsto Korynt pes jménem
Soter, kterému se podafiilo prchnout
pfied útoãníky a probudit domácí
vojáky; následnû dostal stfiíbrn˘ 
obojek s nápisem pfiipomínajícím 
jeho hrdinsk˘ ãin

➤ -450 – plaketa z mûsta Kition na
ostrovû Kypru jmenuje psy jako souãást
placeného osazenstva v chrámu bohynû
léãitelství Mukol, Kitionská destiãka
byla údajnû inspirací pro ãást textu
Starého zákona: 
Nepfiinese‰ mzdy nevûstky a mzdy psa do
domova Hospodina Boha svého z jakéhokoli
slibu, nebo to obé ohavnost jest Hospodinu
Bohu tvému. MojÏí‰ova kniha pátá 

- Deuteromonium 23:18

➤ fénick˘ mofieplavec Himilk obeplul
Ibérii a dospûl aÏ k britsk˘m ostrovÛm;
úãastníky kolonizaãní v˘pravy byli
pravdûpodobnû i ovãáãtí psi,
pfiedchÛdci pozdûj‰ích staroanglick˘ch

ovãákÛ – bobtailÛ a bearded kolií; totéÏ
se soudí o bergamském ovãáku z Itálie

➤ -430 – fieck˘ historik Xenofón,
narozen˘ v Athénách kolem roku 430
pfi. n. l., vysvûtluje v pojednání o lovu
v dobû antické nazvaném Kynegetikos:
„Jsou dva druhy psÛ, Kastorovi, (pozdûji
oznaãen˘ jako Canis castorius, podle

Fiztingera Biberhund, „pes bobrov˘“) 
a li‰ãí (Canis vulpinus, Fuchshund, údajnû
kfiíÏenec psa a li‰ky). Psi Kastorovi mají své
jméno po velkém lovci Kastorovi (synu
Dia) a psi li‰ãí dostali své jméno proto, 
Ïe pocházejí ze psÛ a li‰ek.“ 

➤ -403 – Aristofanés, starofieck˘
dramatik, pí‰e satirickou hru Vosy, 
v níÏ se psík jménem Labes pokou‰í
ukrást s˘r; jde o první psí roli ve
svûtovém dramatu

➤ konec -4. stol. – poãetné kmeny
a promí‰ená etnika rÛzného pÛvodu
a jazykÛ známá jako Hiungnové
(Hunové), Sarmati, Kymérové, Avarové,
Alanni, pfiedev‰ím v‰ak Skytové
indoíránského pÛvodu, nastupují
dlouhou cestu, konãící ve 4. a 5.. stol. n.
l. tzv. „stûhováním národÛ“ aÏ v Evropû;
spolu s nimi pfiicházejí i pasteveãtí
a ovãáãtí psi vãetnû plemen znám˘ch
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V originálu pouÏit˘ v˘raz pro psa klb
mohl mít téÏ hanliv˘ v˘znam i pro
muÏské prostituty, a tedy stejn˘ 
jako slovo pouÏité v biblickém 
ver‰i pro bûhnu, nevûstku.
Obdobn˘ fénick˘ text pouÏívá pro
sluÏebníky chrámu v˘razu kelev, pes,
verze v písmu zvaném sumerogram
assinu, muÏ v kultu homosexuální
prostituce, k nûmuÏ je 
pfiipojen symbol pro psa

„Psů jsou plemena dvě, a to kastorské
a liščí. Psi kastorští mají jméno odtud,
že Kastor oblíbiv si toto zaměstnání,

obzvláště si je vypěstoval (Kastor: syn
boha Dia; se svým bratrem-dvojčetem
se zúčastnil pověstného lovu na kance

kalydonského.) Liščí, že jsou to míšenci
psů a lišek, u nichž dlouhým prodlením
času vlastnosti se smísily… Horší jsou
pro lov psi malí, hrbonosí, sklenoocí,

mžouraví, neforemní, nemotorní, slabí,
s řídkou srstí, příliš vysocí, nesouměrní,
leniví, se špatným čichem a špatnými
běhy…Tatáž plemena psů mají různé

způsoby stopování; někteří psi,
chytnou-li si stopu, jdou po ní beze vší

známky, takže se ani nedá postřehnouti,
že stopují, jiní pohybují pouze slechy,
prut nesou klidně; a naproti tomu jiní
slechy sblíží a běží neustále po stopě
s čelem zasmušile upjatým... mnoho

jich nepočíná si takto, nýbrž přebíhají
po stopě jako posedlí a při tom

vydávají, jakmile stopu navětří...
Někteří zase dělají mnoho kruhů při
pobíhání, chytajíce stopu z předu.
Spatří-li zajíce před sebou, chvějí 

se a nevyrazí na něj, dokud 
neuvidí, že se pohnul."

Kynegetikos, legendární spisek o honbě
(čili o myslivosti), jehož základ zřejmě
vytvořil Xenofón, žijící v letech 430 -
353 př. n. l., který později převzal do
svého stejnojmenného díla Arriános 

(žil v letech 95 - 175 n. l.)
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dodnes jako alan nebo alaunt,
pfiedchÛdce stfiedoasijského
pasteveckého psa

➤ -347 – fieck˘ filozof a nejvût‰í
uãenec starovûku Aristoteles (384 – 322
pfi. n. l.) byl pr˘ pfiesvûdãen o tom, Ïe

zjev, jak˘m je „ohromné zvífie z Tibetu“,
nemÛÏe b˘t niãím jin˘m neÏ v˘sledkem
kfiíÏení psa a tygra; o molossk˘ch psech
vyuÏívan˘ch pfii lovu i pasení ovcí, kde
projevují mimofiádnou odvahu pfii
stfietu s divok˘mi zvífiaty, pí‰e v díle
Historie zvífiat. Uvádí fiadu plemen,
pfiesnûji typÛ ãi forem domácích psÛ,
jimÏ byly pozdûji pfiifiazeny latinské
názvy:
Canis epiroticus – epeirsk˘ pes (z Epiru, kraje
u západního pobfieÏí severního ¤ecka)
Canis moloticus – molossk˘ pes 
(z Molossie v Epiru)
Canis laconicus – lakónsk˘ pes (ze starovûkého
území na jihov˘chodû Peloponésu)
Canis cyrenaicus – cyrénsk˘ pes 
(z Cyrén v Berberii); kfiíÏenec psa s vlkem
Canis aegyptiacus – egyptsk˘ pes
Canis indicus – indick˘ pes (kfiíÏenec psa
a tygra); pozdûji ztotoÏnûn˘ s tibetskou dogou,
Canis Molossus, thibetanus 
– molossk˘ pes, tibetská doga
Melitaeus catellus – melitsk˘ pes, z ostrova
Malta (podle Fitzingera odpovídající
boloÀskému psíku – Canis extrarius, 
hispanicus melitaeus)

➤ -342 – váleãná technika
a prostfiedky pouÏívané Peony (viz rok
440 pfi. n. l.) inspirovala makedonského
krále Filipa II. (panoval 359 aÏ 336 pfi. n.
l.) k pouÏití váleãn˘ch psÛ pfii taÏení
proti TrákÛm; Polyaenus (filozof,
souãasník EpikurÛv) v díle Stratagems
uvádí, Ïe Filip pouÏíval dokonce psy
k vystopování „barbarsk˘ch nepfiátel“
skr˘vajících se ve skalách a v lesích. Na
minci z doby Filipa II. je zobrazen pes,
podle mnoh˘ch jeden z nejstar‰ích
honiãÛ svûta, loveãtí psi jsou zachyceni
také na Filipovû hrobce v Makedonii
(z doby kolem roku 336 pfi. n. l.)

➤ -340 aÏ - 315 – peonsk˘ král
Patraus (335 - 315 pfi. n. l.) vyuÏívá
v dlouhotrvajících a úspû‰n˘ch bojích
za nezávislost svého království na území
dne‰ní ãásti fiecké Makedonie
s illyrsk˘mi spojenci proti ¤ekÛm
mohutn˘ch dogovit˘ch váleãn˘ch psÛ;
v dobû, kdy získal makedonsk˘ trÛn,
úãastnil se velké v˘chodní v˘pravy
v armádû Alexandra III.; tito psi byli
tehdy velkou vzácností a drÏeli je 
pouze pfiíslu‰níci peonské nobility 

➤ -333 – makedonsk˘ panovník
Alexandr dob˘vá fénická území, do této
doby ovládaná Per‰any. Po bitvû u Issu,
kde porazil perského vládce Dareia III.,
se mu otevfiela nejv˘znamnûj‰í foinická
mûsta Arados, Byblos, ale hlavnû mûsta
Sidón a Tyros, leÏící na v˘chodním
pobfieÏí Stfiedozemního mofie (dne‰ní
S˘rie), která jsou povaÏována za
v˘chodisko putování „prav˘ch“
molossk˘ch psÛ smûrem na západ, tedy
i do Épeiru, leÏícího proti Apeninskému
poloostrovu. Z dobyt˘ch mûst se pak
spolu s Alexandrovou armádou 
‰ífií velcí molossoidní psi západním
smûrem aÏ do Evropy
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Velcí dogovití psi na v˘jevu z fiecké
mytologie – lovec Aktaion napaden˘
vlastními psy poté, co vyru‰il bohyni
Artemis pfii koupeli; Lucania, 
390 – 380 pfi. n. l. 

Zvûrné motivy se psy na toulci
skytského lovce. Skytové – záhadní
nomád‰tí bojovníci a umûlci
pocházející z centrální Asie, o nichÏ
se soudí, Ïe jako první domestikovali
konû a jejich psi museli mít 
takové vlastnosti, aby jim staãili
v pohybu, ale i pfii hlídání a lovu 

Pes v promûnách ãasu

„V bitvě proti sobě stáli muž proti muži,
kůň proti koni, pes proti psu.“

řecký historik Hérodotos v popisu bitvy
mezi řeckými kolonisty z Perintu,

starověkého tráckého města (nedaleko
dnešního Istanbulu) na tráckém

pobřeží, proti vnitrozemským Peonům
(Paionům), příslušníkům tráckých

a illyrských kmenů;
Julius Pollux z Naukratidy

v desetidílném slovníku - Onomastikon
z let 166 – 176 dodává, že tito psi byli
velmi bojovní, sloužili údajně jako živý

štít, a museli proto být velcí; Oppian
z Apamey, který psy Peonů zařadil
v díle Cynegetica na svůj seznam

plemen, je zároveň označil za skvělé
psy lovců a doporučil tyto „krétské

psy“ využívat v chovu 

Stfiedoasijsk˘ pasteveck˘ pes

UÏ bûhem vlády Alexandra Velikého, ale
zejména po rozdûlení jeho fií‰e se molossové
dále ‰ífiili do celého tehdy známého svûta.
Na stfiíbrné sponû z doby vlády dynastie
SásanovcÛ v Íránu útoãí dvû dogy na kance. 

Hned po nástupu na trÛn si Alexandr ráznû
zajistil poslu‰nost ¤ekÛ, vzápûtí zvítûzil
v Persii a ovládl celou Malou Asii. Zmocnil se
Feníkie a jako osvoboditel vtáhl do Egypta,
kde byl prohlá‰en za syna boÏího. Porazil
perského krále Dareia v As˘rii a zmocnil se
stfiední ãásti perské fií‰e. Z nedokonãeného
taÏení do Indie se vrátil zpût do Babylónie.
Po smrti Alexandra a po rozpadu jeho
obrovské fií‰e se psi jako souãást dûdictví
‰ífiili do celého, tehdy známého svûta.
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