
➤ 523 – v fiímském Koloseu se 
konají poslední „lovy“ a zápasy zvífiat,
venationes, jichÏ se v minulosti kromû
‰elem, slonÛ ãi velbloudÛ, jelenÛ
a divok˘ch koz úãastnili i psi, velcí
molossové typu souãasného
neapolského mastina; dopolední 
„lovy“ zvífiat pfiedcházely odpoledním
gladiátorsk˘m zápasÛm. Ovidus v díle
Promûny (Metamorphoses) hovofií
o psech, „prohánûjících“ jeleny 
v arénû pfii ãasné ranní zábavû 

➤ 5. – 6. stol. (?) – stafií Slované kojí
‰tûÀata: „Vûfite mi, za oním táborem leÏí

va‰e spása a sláva. Ale i kdybyste chtûli
nepfiíteli ukázat záda, smrti pfieci nemÛÏete
ujíti. A kdyby to byla jen smrt! PÛjde o hor‰í
vûci neÏli smrt: oni znásilní va‰e manÏelky
pfied va‰ima oãima, v klínech jim
nemluvÀata meãem pobijí a ke kojení jim
dají ‰tûÀata, ponûvadÏ pro pfiemoÏené jest
jedinou ctností nic neodpírati vítûzÛm.“ 
âesk˘ bojovník Tyr, muÏ vynikající
sliãn˘m tûlem, druh˘ mocí po kníÏeti
Neklanovi, legendárním bázlivci, pfied
bitvou kmene âechÛ s Luãany
Kosmova kronika ãeská

➤ 560 – sv. Antonín Velik˘ (251 – 356)
z kfiesÈanského klá‰tera v Egyptû je
uznán za patrona psÛ, koãek 
a dal‰ích domácích zvífiat

➤ 600 – obyvatelé peruánské náhorní
plo‰iny v Andách vyrábûjí uÏ ãtyfii
století nádoby na
nápoje ve tvaru
zvífiat. I kdyÏ nám
dnes tato nádobka
více pfiipomíná
koãku, jde o malého
domácího psa;
pohár z pálené hlíny je kolorován
ãernou, hnûdou a bílou barvou 

➤ 6. stol. – na jihu japonského

ostrova Hon‰ú jsou v dne‰ním
Sakaikamitakeshi, Isesaki uloÏeny do
hrobÛ spolu s mnoÏstvím dal‰ích
artefaktÛ z pálené hlíny souhrnnû
zvan˘ch haniwa, dokumetujících 
styl období Kofun (3. aÏ 6. stol.),
i figurky psÛ; jsou spojovány
s pÛvodem plemenem shiba

➤ Stfiíbrn˘ talífi z Íránu; pfiedislámské,
arabsko-sasánovské období, je zdoben
typick˘m
symbolem
sasánovské
kultury:
m˘tick˘m
zvífietem se
psí hlavou
a hrudí, ale
s kfiídly
ptáka. Kfiídla
jsou vztaÏena kupfiedu pfies ramena,
jakoby k ochranû, stejnû jako kfiídla 
na korunách sasánovsk˘ch králÛ 

➤ 632 – Mohammed odlétá na
Aboraku, bílém okfiídleném koni
s Ïenskou tváfií a pavím ocasem na
noãní v˘let do ráje spolu se sv˘m 
psem Katmirem a koãkou Meuzzou

➤ 680 – sv. Hubert potkává na Velk˘
pátek na lovu jelena s kfiíÏem. Hubert
pr˘ drÏel velkou smeãku zvlá‰tních
honicích psÛ urãen˘ch ke stopování
vlkodlakÛ. Námût jeho vidûní inspiroval
umûlce po celé dal‰í tisíciletí, v roce
1510 i Albrechta Dürera. Stal se
ponûkud paradoxnû nejen patronem
lovcÛ, ale nese po nûm jméno 
i plemeno svatohubertského psa,
známûj‰ího jako bladhaund
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„Jméno psa (canis), pochází buì
z fieckého kuon, nebo ze zvuku, kter˘
pes vydává pfii ‰tûkání (canere). 
Pes je chytfiej‰í neÏ ostatní zvífiata;
jedinû pes rozpozná své vlastní
jméno, zná svého pána a bude
chránit jeho dÛm, zemfie pro nûj, loví
se sv˘m pánem a odmítne opustit
mrtvé tûlo svého pána. Psi neÏijí
oddûlenû od svého pána. Psi mají
dvû pfiednosti: stateãnost a rychlost.
V Indii jsou feny na noc pfiivazovány
v lese, kde se s nimi spojují tygfii; psi
zrození tímto zpÛsobem jsou divocí
a dokáÏou pfiemoci lva.“

Isidor ze Seville (+ kol. 636) biskup
sevillského chrámu, autor

encyklopedického díla 
Etymologies, kniha 12
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¤ímsk˘ sarkofág se psy typu mastifÛ 

Fragment v˘jevu lovecké scény z 5. – 6. stol.
pfi. n. l. objeven˘ v Kartágu; námût lovu na
kance je na sever Afriky pfienesen
z protilehlého bfiehu Stfiedozemního mofie.
Dynamika v˘jevu i typ psa aÏ fascinujícím
zpÛsobem upomíná na obdobné lovecké
v˘jevy z Evropy 16. století 
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➤ 7. stol. – „Seneachus Mor", 
soubor zákonÛ, je vydán v Irsku 
a t˘ká se rovnûÏ psÛ a jejich majitelÛ
vãetnû náhrad za ‰kody psy 
zpÛsobené; konkrétnû jsou 
zmiÀováni  „lap-dogs“, domácí 
psíci, dnes bychom fiekli mazlíãci

➤ 705 – vzniká skalní portrét jezdce,
rytífie vítûzícího nad lvem. V˘jev je
vytesán na skále nedaleko vesnice
Madara na severov˘chodû Bulharska ve
v˘‰ce pfies sto metrÛ nad zemí. Madara
b˘vala dÛleÏit˘m posvátn˘m místem
v období prvního bulharského
království v 9. stol., je‰tû pfied
pfiíklonem Bulharska ke kfiesÈanství.
Tento v˘jev byl vytvofien v dobû 
mezi lety 705 aÏ 801

➤ 874 – nor‰tí, respektive norvéÏ‰tí
kolonisté, potomci NormanÛ a SánÛ,
pfiiváÏejí na ostrov Island ‰picovitého
psa, pozdûji známého jako norsk˘
buhund. Jeho hlavním úkolem byla
práce u stád ovcí a pfii hlídání
zemûdûlsk˘ch usedlostí v jiÏnûj‰ích
ãástech zemû. Severnûji Ïil jeho 
blízk˘ pfiíbuzn˘, norsk˘ losí pes 

➤ od 915 – Howel (téÏ Hywel) Dda
(„Dobr˘"), princ vel‰ského království
Deheubarthu (jih stfiedního Walesu)
a král Walesu od roku 943 do roku 950,
vydává zákony, urãující tresty za zabití
psÛ (a koãek, naz˘vané také The Magna
Cata) jako pfiedmûtu vlastnictví; v jeho
zákonech se nacházejí nejstar‰í zmínky
o chrtech a ‰panûlech; vymezuje také
nûkterá pravidla lovu a personálu:
napfiíklad povinnost „huntsmana“,
lovãího, b˘t po 8. únoru k dispozici se
sv˘mi psy, rohy a grejhaundy k lovu
mlad˘ch jelenÛ a to k svátku st. Johna

uprostfied léta… Howel také dûlí psy do
dvou tfiíd a to na psy vy‰‰í ceny, tedy
stopafie, chrty, ‰panûly, bladhaundy,
„slídiãe“ (covert hound) a harriery
neboli honiãe zajícÛ; ve druhé, niÏ‰í
tfiídû „curs“ neboli „vofiechÛ“ jsou
uvedeni mastifové, ovãáci 
a domácí (domovní) psi 

➤ 9. stol. – na pláních maìarské
puzsty pracují se stády ovcí psi typu
souãasn˘ch plemen puli a pumi, 
patfiící nomádsk˘m pastevcÛm

➤ asi 1000 – na pohfiebi‰tû v místû
zvaném Ilo v peruánsk˘ch Andách, kde
byly nalezeny pozÛstatky více neÏ 2000
lidí, je do samostatn˘ch hrobÛ uloÏeno
pfiíslu‰níky národa Chiribaya  také více
neÏ 80 psÛ;
pfies  tfiicet
z nich bylo
zabaleno po
zpÛsobu
egyptsk˘ch
mumií do
prostûradel
z lamí vlny
nebo
pfiírodnû
vysu‰eno.
V jejich
dosahu byly
umístûny
i kosti lam a ryb, zfiejmû jako zásoba
potravy k cestû na onen svût. Díky
místnímu velmi suchému klimatu jsou
tyto pozÛstatky i po více neÏ tisíci
letech v mimofiádnû dobrém stavu 

➤ 1001 – podle záznamu v kronice
dûkana praÏské kapituly Kosmase
pfiivedl jist˘ Vacek, narozen˘ pod
selsk˘m ml˘nem, na rozkaz polského
kníÏete Mû‰ka do âech panovníka

Jindfiicha III. (Friedricha V.), „krále
nejmocnûj‰ího – nedÛstojná podívaná  
– na zlatém fietûzu jako chrta“

➤ 1066 – bûhem normanského vpádu
na britské ostrovy po poráÏce krále
Harolda v bitvû u Hastingsu sem
poprvé pfiichází pes typu stopafie,
barváfie pozdûji nazvaného bladhaund;
moÏná pfiímo Vilémem Dobyvatelem,
kter˘ byl znám jako náruÏiv˘ lovec;
drÏení ãistokrevn˘ch psÛ bylo od této
doby v˘sadou vy‰‰í spoleãnosti,
gentlemanÛ 

➤ 1099 – na kfiiÏácké v˘pravû vedené
Gottfriedem z Bouillonu sledují
francouz‰tí vojáci na hradbách
Jeruzaléma drobounká zvífiátka, jejichÏ
modfie, ãervenû, zelenû, Ïlutû, fialovû
a jinak zbarvená tûlíãka se na dálku jeví
jako mot˘lkové; vzápûtí se ukazuje, Ïe
jde o malé pestfie obleãené psíky,
pozdûji zfiejmû známé jako papilon

➤ 1109 – ãesk˘ kníÏe Vladislav se na
·tûdr˘ den vrhl do ‰iku bojovníkÛ
bratra Bofiivoje, vybûhl ze zástupu
„a jako jeÏat˘ kanec, obklopen˘
smeãkou psÛ, tak kníÏe, obklopen jsa
nepfiáteli, jedny z nich podupe, druhé
pokácí“. Zmínka v Kosmovû kronice
svûdãí o tom, Ïe se jiÏ na pfielomu 
11. a 12 století lovila ãerná se smeãkou
psÛ, tehdy zvan˘ch „‰tvaniãi“

HISTORIE

SVùT PSÒ 11/07 15

Detail v˘‰ivky ãi tapiserie z Bayeux
s textem HIC HAROLD MARE
NAVIGAVI, na nûmÏ bojovník 
nese psa v náruãí na loì 

Královsk˘ lov na kance v dobû
kníÏete Vladislava se jistû pfiíli‰
neli‰il od v˘jevu na miniatufie
z francouzské knihy o lovu Livre
de la chase z let 1405 – 1410
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