
➤ 79 aÏ 81 – fiímsk˘ císafi Titus
Flavius Vespasianus prohla‰uje:
„Nezabiju psa, kter˘ na mû ‰tûká.“ 
podle Plinia st., Natural History; v reakci
na nafiãení, Ïe likviduje své politické
odpÛrce, konkrétnû stoika Helvidia Prisca;

traduje se také historka o pudlovi jménem
Zipico, herci Marcellova divadla, kter˘
v dobû roz‰ífieného traviãství ochutnával
císafiovy pokrmy a bavil ho tím, Ïe se 
poté naoko svíjel v kfieãích, omdléval, 

stavûl se mrtv˘m a následnû pfied
ohromen˘mi hosty tancoval 

➤ 87 – do âíny se dostal první Ïiv˘
lev; pocházel z An-hsi v Parthské fií‰i.
KdyÏ  se buddhismus zaãal kolem roku
100 pfi. n. l. ‰ífiit âínou, mûli místní
umûlci zprvu znaãné potíÏe s jeho
zobrazováním. Byli odkázáni jen na
slovní popisy, postavené na
rozdílnostech od tygra... Jistou oporu
v‰ak pozdûji nacházeli v legendû, podle
níÏ se Buddhovi psi promûÀovali ve lvy
aÏ ve chvílích nebezpeãí. Podle
lámaismu, buddhistického uãení, které
vzniklo smí‰ením severního buddhismu
a starotibetského náboÏenství, jsou „lví

psi“ niÏ‰í formou „prav˘ch lvÛ“, pfiiãemÏ
psa povaÏuje za „leonida“, tedy zvífie
druhovû spfiíznûné se lvem

➤ 100 n. l. – ãínsk˘ slovník Shuo
wen, datovan˘ rokem 100 n. l., dokládá,
Ïe âíÀané museli znát nûkolik desítek
plemen nebo typÛ a charakteristik psÛ.

Napfiíklad: nao-sou - pes z jihov˘chodní
âíny, mang - silnû ochlupen˘ pes, Èiao -
mal˘ pes severních koãovníkÛ, sien - pes
s dlouh˘m ãumákem (a s ãernou nebo
a Ïlutou bradou), sie-siao - s krátk˘m

ãumákem, ãu - Ïlut˘ pes s ãernou
hlavou, pei - pes s krátkou holení, sien -
tentokrát ve v˘znamu ‰tûká nenápadnû,
‰an - siln˘ a zl˘ pes, ‰uo - nezávisl˘ na
ãlovûku, nao - pes, kter˘ zná, chápe
my‰lení ãlovûka a mÛÏe b˘t vycviãen,
niou - nezvládnuteln˘ pes, ãchü - hned
kou‰e 

➤ 124 – Arrianos, ¤ek, kter˘ se stal
obãanem ¤íma, rozvinul star‰í
Xenofontovo dílo Kynegtikos,
popisující lovecké zvyklosti KeltÛ;
podal v nûm také první popis,
„standard“ ideálního loveckého psa:
„Slechy buìteÏ u psÛ veliké a mûkké. Krk
budiÏ dlouh˘, obl˘ a poddajn˘. Prsa jsou
lep‰í ‰iroká neÏ úzká a lopatky aÈ jsou
oddûlené. Bûhy oblé, rovné, pevné, hrudník
vzhledn˘. Bedra ‰iroká, tuhá, ne masitá, ale
utuÏená ‰lachami. Bfiicho popu‰tûné, kyãle
nesblíÏené, slabiny mûkké. Prut tenk˘,
dlouh˘, se srstí hustou, hebkou, hezky
zahnutou, na konci prutu hustûj‰í. Zadní
bûhy dlouhé, pevné. Jsou-li zadní bûhy
o hodnû del‰í neÏ pfiední, pfii tom pfiímé,
bûÏí se jim to lépe. Kdyby byly pfiední del‰í
neÏ zadní, bylo by tomu naopak. Kdyby byly
oboje stejné, hodily by se jen na rovinu.
PonûvadÏ v‰ak jest obtíÏnûj‰í na rovinû
zmocnit se zajíce, jeÏto také zajíc lépe bûÏí
po rovinû, ti psi zdají se dokonalej‰í, ktefií
mají zadní bûhy del‰í neÏ pfiední, nejlep‰í
jsou v‰ak bûhy oblé a tuhé.“

➤ Daleko blíÏe ke skuteãn˘m keltsk˘m
honiãÛm mÛÏe mít pes z peãetního
kamene, objeveného v anglickém
Northhumberlandu. Pochází sice z dob
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Dvojice italsk˘ch chrtíkÛ na souso‰í
pocházejícím z Antoniovy vily
v ¤ímû, 1. stol. pfi. n. l.

„Ten, kdoÏ zabíjí vola, zabil ãlovûka; 
kdo zabíjí hovádko, psa sÈal;
kdo obûtuje obûÈ suchou, 
krev sviÀskou obûtoval; 
kdo kadí kadidlem, dary dával modle. 
To oni vyvolili na cestách sv˘ch, proto Ïe
v ohavnostech sv˘ch du‰e jejich se kochá.“
Bible, Izaiá‰ (66:3) na závûr sv˘ch proroctví
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fiímsk˘ch (2. – 4. stol. n. l.), ale zobrazuje
pÛvodního keltského boha boje a lovu
Cocidia, v pofiím‰tûlé podobû Silvana.
V ruce drÏí za zadní bûhy uloveného
zajíce, se zájmem oãichávaného niÏ‰ím,
ale pûknû utváfien˘m honiãem.

➤ 166 aÏ 180 – fiímsk˘ císafi Marcus
Aurelius pouÏívá ve svém vojsku 
pfii taÏeních proti germánsk˘m
MarkomanÛm a KvádÛm, pfii nichÏ se
dostal aÏ za Dunaj, váleãn˘ch psÛ; scény
z vítûzn˘ch bitev vãetnû psÛ zachycují
reliéfní v˘jevy na sloupu Marca Aurelia
na námûstí Piazza Colonna v ¤ímû

➤ 2. stol. – vzniká Cynegetica,  dílo
pfiipisované Oppianovi, vûnované
Caracallovi; je v nûm jmenováno 16
druhÛ psÛ, zpravidla nazvan˘ch podle
krajiny nebo národa: Canes Celtae,
Canes Ausonii, Canes Locri, Canes
Arcades, Canes Tegeatae, Canes Argivi,
Canes Lacedaemonii, Canes Mgägnetes,
Canes Cretes, Canes Amorgi, Canes
Päones, Canes Molossi, Canes
Thracenses, Canes Sauromatae, 
Canes Cares, Canes Iberi

➤ 283 – Marcus Aurelius Olympius –
Nemesianus – básník, rodák z Kartága,
sepsal dílo Bucolica a Cynegetica;
dochované zlomky popisují
v hexametru lov ptactva se psy; zmiÀuje
spartské a molosské psy  

➤ 4. století –  malí psi z Tibetu
a âíny se spolu s buddhismem ‰ífiili dál
do svûta, pfiedev‰ím smûrem na v˘chod;
lze pfiedpokládat, Ïe v prÛbûhu 4. století
se dostali do Koreje a na Jávu, v 6.
století pak do Barmy, Siamu (dne‰ního

Thajska) a koneãnû aÏ do Japonska

➤ Alaunt – dogovit˘ pes pfiiznávan˘
sarmatsko-indo-iránskému kmeni AlanÛ
(Sarmati, Osetinci, Parthové, Médové),
pÛvodem pravdûpodobnû z oblasti
stfiední Asie; jeho pÛvod se pohybuje od
stfiedoasijského ãi kavkazského
pasteveckého psa pfies anatolského
pasteveckého psa po ‰panûlského
alana/alano espaÀol. Lokální variety
jsou uvádûny pod jmény sarmatsk˘
mastif,  arménsk˘ gampr, rashka mastiff
nebo turkménsk˘ alabaj. Následn˘m
kfiíÏením s chrty a honiãi ovlivnil fiadu
plemen evropsk˘ch loveck˘ch psÛ
a moderních dogovit˘ch plemen   
Alanové pak, rozdûleni na dvû poloviny v obou

pásmech svûta, jejichÏ rÛzné kmeny nemá

v˘znam nyní vypoãítávat, jsou sice od sebe

roztrÏeni dlouh˘mi vzdálenostmi a jako

nomádi koãují po krajinách, ale postupem ãasu

se sjednotili pod jedním názvem a v‰ichni se

souhrnnû jmenují Alanové pro své obyãeje,

zdivoãel˘ zpÛsob Ïivota i touÏ v˘zbroj. Nemají

totiÏ ani Ïádné ch˘‰e, ani péãi o rolnické

zamûstnání, n˘brÏ Ïivi se masem a hojností

mléka a sedí na nákladních vozech, které mají

prohnutou stfiechu z kÛry a uná‰ejí je pfies

pustiny táhnoucí se do nedohledna. KdyÏ se

dostanou na travnatá místa, postaví své káry

do kruhového tvaru a Ïiví se jako divoká

zvífiata; a jakmile spotfiebují píci, odváÏejí

jakoby obce naloÏené na vozech a na nich

muÏ‰tí souloÏí se Ïenami a také se tam rodí

i vyrÛstají nemluvÀata. Jsou to pro nû stálá

obydlí, a aÈ kamkoli putují, myslí si, Ïe tam

mají rodn˘ domov.

Ammianus Marcellinus: Res Gestae Divi

Augustae (âiny boÏsk˘ch augustÛ) kol. r. 377

➤ konec 4. století  –  staromaìar‰tí
obyvatelé, ktefií se do karpatského
bazénu dostali z v˘chodu v dobû

stûhování národÛ, tedy koncem 4. sto-
letí n. l., a posléze v 9. století z oblasti
stfiední Volhy a povodí Kamy, pfiivedli
s sebou lovecké psy. V Panonii
postupnû asimilovali zbytky koãovn˘ch
sarmatsk˘ch JazygÛ, AvarÛ kavkazského
pÛvodu, a turkick˘mi Kumány;
v Panonii uÏ ov‰em nûjaké honiãe na‰li.
Bylo to pfiirozené, neboÈ právû honiãi,
a mezi nimi zvlá‰tû honiãi nízkonozí,
patfií k nejstar‰ím loveck˘m plemenÛm
Evropy, ‰ífiícím se po kontinentu uÏ od
dob keltsk˘ch

➤ kolem 400 – Patrick MacAlpern,
pozdûji znám˘ jako Svat˘ Patrick, byl ve
vûku asi 16 let unesen irsk˘mi loupeÏ-
níky, zotroãen a dal‰ích ‰est let drÏen
násilím jako pasáãek ovcí. Jeho jedin˘m
spoleãníkem se stal ovãáck˘ pes.  

➤ po 402  –  Quintus Aurelius
Symmachus, fiímsk˘ spisovatel, fieãník
a státník,  dûkuje v dopise svému bratru
Flaviovi za dar sedmi „Irish hounds“,
zfiejmû irsk˘ch vlkodavÛ, ktefií vzbudili
nad‰ení v ¤ímû; cena za nejlep‰í psy se
v Irsku podle záznamu o nabídce za psa
jménem Ailbe mohla rovnat nabídce
„6000 dojn˘ch krav a vÛz se dvûma
koÀmi, a jednou tolik do konce roku…“ 

➤ 5. stol. – v˘boje AvarÛ dosahují aÏ
Pyrenejí. V prÛbûhu 5. století se zaãínají
usazovat zejména na Balkánû a v Panon-
ské níÏinû, kde se dodnes nacházejí
potomci jejich psÛ, pastevecká plemena
komondor, kuvazs, a ovãáci puli, pumi 

➤ asi  490 - 500  – fieck˘ filolog
Hesychius Alexandrijsk˘ vysvûtluje ve
svém obsaÏném lexikonu (51 000 hesel)
neobvykl˘ch a nejasn˘ch fieck˘ch v˘razÛ
a frází pod heslem scylax (pes) zvlá‰tní
erotickou úlohu psa pfii dosahování
orgasmu Ïen u FéniãanÛ a ve starovû-
kém ¤ecku, naz˘vanou cunnilinge
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Anatolsk˘ pasteveck˘ pes

Maìarsk˘ ovãák pumi

Lov zajícÛ v olivovém porostu na
fiímské mozaice v Thysdrusu,
dnes El Djem v Tunisu

Pes v promûnách ãasu

Fo
to

 a
 r

ep
ro

 C
an

is
-M

ed
ia

SP 10/07 34-35 Patníky  11.9.2007 21:39  Stránka 35


