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IRSKÝ VLKODAV
Historické záznamy naznaãují, Ïe irsk˘ vlkodav se dostal
na britské ostrovy dﬁíve neÏ skotsk˘ jelení pes, jehoÏ
minulost je spojována pﬁedev‰ím s normansk˘m kmenem
VarjagÛ a pobaltskou oblastí pÛvodního roz‰íﬁení.
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bdobnû jako grejhaund se
pﬁedchÛdci vlkodava dostali
pﬁes Anglii do Irska s Kelty,
kteﬁí sem v nûkolika vlnách pronikali
uÏ od 9. stol. pﬁ. n. l. V Irsku byli pouÏíváni po celá staletí k lovu vlkÛ, ale
i jelení zvûﬁe a kancÛ. Nerozluãnû
v‰ak patﬁili i k panovnickému dvoru,
o ãemÏ svûdãí zpráva uÏ ze ãtvrtého
století n. l.
Severnímu klimatu se pﬁizpÛsobil
i exteriér psÛ, jejichÏ pÛvodní domovinou byla mediteránní oblast, v níÏ
docházelo k opakovanému prolínání
tzv. okcidentální a orientální v˘vojové
vûtve; u‰ní boltec se zmen‰oval
a skládal pﬁiléhavû vzad, psy chránila
vysoce odolná, drsná srst, známá
i u star‰ích typÛ grejhaunda.
Vlkodav byl pro svÛj majestát reprezentativním královsk˘m darem, coÏ
v 16. století ocenil i panovník ‰panûlsk˘. Doma se ale pomalu stával tak
vzácn˘m, Ïe v roce 1652 musel Oliver
Cromwell vydat zákaz jeho exportu.
Toto opatﬁení v‰ak nestaãilo, zvlá‰tû
po tom, kdy zmizel s posledním uloven˘m vlkem v Irsku, k ãemuÏ do‰lo
údajnû v roce 1780. Pﬁed úpln˘m
vyhynutím - a to J. H. Walsh v roce
1859 napsal, Ïe toto velké plemeno
jiÏ neexistuje - zachránil vlkodava
kapitán George Graham, kter˘ s nesmírn˘m úsilím vyhledal zbylé jedince a plemeno regeneroval. V urãité
míﬁe vyuÏil i nûkterá dal‰í plemena,
pravdûpodobnû blízkého skotského
jeleního psa, nûmeckou dogu a mastifa, po nichÏ se ryze chrtovit˘ charakter irského vlkodava pﬁiblíÏil
dogovit˘m plemenÛm. S irsk˘m vlkodavem je spojena ponûkud skandální
historka, která se odehrála v roce
1900: na v˘stavû obrazÛ paﬁíÏského
Salonu umístil umûlec ze skupiny
barbizonsk˘ch malíﬁÛ P. L. Rosseau
obraz Diana, znázorÀující nahou
bohyni se dvûma irsk˘mi vlkodavy.
Traduje se, Ïe zájem divákÛ se upíral
více na dva impozantní psy neÏ na
nahou krasavici. Nikdy pr˘ také
neprodal své dílo tak rychle.
V této souvislosti pﬁekvapuje, Ïe tak
impozantní a pﬁízní ‰lechty zahrnované plemeno se v minulosti jen vzácnû stalo námûtem obrazÛ. U nûkolika
málo z nich navíc není zcela jistota,
zda jde o vlkodava nebo o skotského
jeleního psa. Jejich vzájemn˘ vzhled
se v minul˘ch stoletích li‰il je‰tû
ménû neÏ dnes, pﬁiãemÏ ani u jednoho z nich se od dávn˘ch dob v˘raznû
Michal Císaﬁovsk˘
nezmûnil.
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Dole: „Irsk˘ chrt“ podle J. E. Ridingera
z publikace vydané roku 1738

V dobû, kdy vznikl
tento obraz, tedy
kolem poloviny
19. století,
povaÏovali mnozí
vlkodava
a deerhounda za
jedno plemeno

Nahoﬁe: Irsk˘ vlkodav Tip of Ouborough chovatele Jamese V.
Ranka ze Surrey, nûkolikanásobn˘ ‰ampion dvacát˘ch let
Dole: Vlkodav Felix Kilbirnie z Felixstowe Irish
Wolfhoun Kennel, zaloÏeného ve Witnesham
u Ipswiche roku 1893, chovatel I. W. Everett
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