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„Tak jako se má lev ke koãce, má se mastif k ostatním psÛm.“
Sydneham Edwards, Cynographia Britannica, 1800
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eÏ se mastif dostal na britské ostrovy
a v níÏinat˘ch oblastech se vyvinul
v plemeno, jak je známe dnes, pro‰li

jeho pasteveãtí pfiedchÛdci dlouhou cestou
ze svahÛ Himálaje, kde slouÏili jako ochrán-
ci, pfii lovu nebo jako nosiã nákladÛ.
Dostávali se tak na okolní území - do Indie,
Nepálu, Persie a dále na Blízk˘ a Stfiední
v˘chod. Nejslavnûj‰í zobrazení dávn˘ch mas-
tifÛ se nachází na reliéfu Královsk˘ lov asyr-
ského panovníka A‰‰urbanipala (668 - 626
pfi. n. l.); NejdÛleÏitûj‰í byl v‰ak pro mastifa
a fiadu jeho pfiíbuzn˘ch svût fénick˘ch
obchodníkÛ a mofieplavcÛ, ktefií zaloÏili pfií-
stavní mûsta Tyros a Sídon, v 8. století pfi. n.
l. dobytá Asyfiany. Odtud se dále do svûta
dostávaly dogy épeirského kmene MolossÛ.
Féniãané se pfii sv˘ch v˘pravách vylodili
poãátkem 1. tisíciletí pfi. n. l. v Británii a je
velmi pravdûpodobné, Ïe touto cestou se na
ostrovy dostal i dne‰ní mastif. KdyÏ se
v letech 55 a 54 pfi. n. l. vylodil na britsk˘ch
bfiezích G. Julius Caesar, byl ohromen veli-
kostí, stateãností a silou psÛ pomáhajících
hájit britské opevnûní. Nazval je cannes bri-
tannicis. Ve stfiedovûku byli psi typu mastifa
hojnû pouÏíváni v Evropû pfii lovu velk˘ch
‰elem, hlavnû medvûdÛ. BáseÀ G. Chaucera
z roku 1400 líãí „bílého Alaunta“ lovícího lvy
a jeleny, kter˘ je „vût‰í neÏ vÛl“. Jako bojoví
psi byli vyuÏíváni v dlouhotrvající Válce rÛÏí.
Král Jindfiich VII. daroval mastify k váleãn˘m
úãelÛm francouzskému panovníkovi Karlu
V. stovku mastifÛ, aby mu pomohli ve válce
proti Francii. V̆ znamné postavení zaujímal
mastif v pfiedviktoriánské Anglii, tedy v 17.,
18. a v první polovinû 19. století. Byl psem
bojov˘m, loveck˘m, ale hlavnû hlídacím,
stfieÏícím majetek venkovské ‰lechty. 
K zápasÛm s medvûdy, b˘ky, lvy a dal‰ími
velk˘mi zvífiaty byl pouÏíván spolu s vlkoda-
vy zejména za vlády Jakuba I. (1603 – 1625).
Tato barbarská praxe, trvající od ãasÛ Eduar-
da III. (1042 - 1066), skonãila aÏ za krátkého
období Cromwellovy republiky (1653), kdy ji
zakázal parlament. Záhy v‰ak byla nahrazena
zápasy s b˘ky, bull baiting, které skonãily aÏ
za vlády osvícené královny Viktorie (1837 –
1901), velké milovnice psÛ. 
V̆ razn˘ vliv na utváfiení moderního mastifa
mûl T. H. V. Lukey (1804 – 1882), kter˘ kolem
roku 1835 získal Ïíhanou fenu od vévody
z Devonshiru a psa od lorda Waldegravea;
díky svému chovu s fiadou ‰ampionÛ získal
pfiídomek „otec moderního mastifa“. Dru-
h˘m v˘znamn˘m chovatelem tohoto období
byl kapitán J. E. Garnier. Zajímavostí je, Ïe
v dobû, kdy se v Anglii zaãalo se sledováním
krevních linií, tedy od poloviny 19. století,
oblíben˘m jménem pro psy-samce bylo Lion,
Tiger nebo King, zatímco pro feny Queen,
Duches nebo Countes.

M. Císafiovsk˘
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Vpravo:
Anglick˘ mastif
na obrazu
Williama Henry
Troda z roku 1888

Dole: Mastif Benton Adonis
z chovatelské stanice H. C.
Liddella v Martello Place, Felixstowe; této chovatelské
stanici byly pfiiznávány velké zásluhy na obnovení
starobylého anglického plemene po první svûtové válce

Interesantní skupina osmimûsíãních
‰tûÀat mastifÛ sleãny Oliverové z její

chovatelské stanice Hellingly,
Winkenhurst, Sussex; z roku 1929

Mastify ze svého
chovu Thornby

Kennel
v Kenilworthu,
Warwickshire,

hrdû pfiedvádûl
ve dvacát˘ch

letech sám
chovatel Mr. W.

H. Calcott

V knize
Gesunde
Hund
pfiedstavil
v roce 1922
Georg Müller
anglického
mastifa na
rytinû, která
je rozhodnû
star‰ího data

Nahofie: Pozoruhodn˘ typ anglického mastifa
s krátkou, hlubokou ãenichovou partií
a kolm˘m stopem zafiadil do své knihy 
v roce 1898 
Arthur 
Seyfarth
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