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Zprávy o psech, v nichÏ je moÏno hledat – zpravidla na
základû nápadného skvrnitého zbarvení – pfiedchÛdce
dne‰ního dalmatina, pocházejí z mnoha míst Evropy,
Asie, dokonce i z Afriky a JiÏní Ameriky a z tolika
nejrÛznûj‰ích dob, Ïe mezi nimi lze jen stûÏí nalézt
pfiijateln˘ spojovací ãlánek, kter˘ by pomohl jeho
pÛvod vysvûtlit. Jediné, co víme celkem jistû, 
je paradoxnû to, Ïe nepochází z Dalmácie.
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souvislosti s pÛvodem dalmatina je
ãasto citována poznámka italského
pfiírodovûdce Aldrovanda (1522 –

1605) o italském honiãi, jenÏ pfiipomíná teã-
kovaného rysa. Je‰tû G. L. Buffon ho naz˘vá
v Histoire naturelle z roku 1755 Braque
Bengale a nepochybuje o tom, Ïe nepochá-
zí-li tento honiã pfiímo z v˘chodoindického
Bengálska, pak je jistû potomkem ,,indické-
ho psa, jehoÏ zmiÀují stafií“. Tento názor
byl tradován je‰tû dlouho po Buffonovi.
V roce 1647 v‰ak Gerarde ter Bosch zachy-
til psy typu dalmatina uÏ jako prÛvodce
francouzského dauphina a koneãnû v roce
1792 pfiedstavil dalmatina na své rytinû
Thomas Bewick jiÏ jako koãárového psa
s tím, Ïe Angliãané povaÏují jeho dne‰ní
vzhled za v˘sledek spojení s pointrem
a anglick˘m bulteriérem.
Tûlesná stavba dalmatina je skuteãnû blízká
loveck˘m psÛm, vysokonoh˘m honiãÛm
a ohafiÛm, z rytin Ridingerov˘ch jsou pak
známi teãkovaní ,,ptaãí“ psi, pouÏívaní od
17. století v Nûmecku a posléze v podobû
ostrovních ohafiÛ (anglick˘ setr) i v Británii
k lovu pernaté. V Dalmácii byl dalmatin
,,znovuobjeven“ v 18. století, kde ho podle
jugoslávsk˘ch kynologÛ znali jiÏ ,,odedáv-
na“. Na území Dalmácie se pfiedchÛdci dal-
matina mohli dostat v benátském období,
v 16. století, kdy byli psi tohoto typu v Itálii
dobfie známi. Podobnû jako mûla Dalmácie
tûsné styky s Benátkami, mûla b˘valá jugo-
slávská republika Ragusa (dne‰ní Dubrov-
ník) v minulosti své politické a obchodní
zastoupení i v Bengálsku. Je tedy moÏné, Ïe
jugosláv‰tí vyslanci si brali na mise své psy
a vraceli se s nimi zpût jiÏ jako s ,,bengál-
sk˘mi brak˘fii“.
Dvojici skvrnitû zbarven˘ch psÛ údajnû
dostal v roce 1593 jako dar od ãeské ‰le-
chtiãny Aleny Mezifiíãské jugoslávsk˘ bás-
ník Georg Dalmatin (1546 – 1589), a je tedy
moÏné, Ïe i on mûl podíl na pojmenování
tohoto plemene. Historik Hagen ve sv˘ch
Vzpomínkách ze star˘ch dob (Erinnerun-
gen aus alten Zeiten) uvedl, Ïe ãtvefiice psÛ,
kterou pfii bitvû proti TurkÛm u Moháãe
v roce 1526 ukofiistil dvofian ãeského krále
Ludvíka Jagellonského Mikló‰, se stala
základem chovu tohoto plemene na území
âeského království. Tím by bylo vysvûtleno
a potvrzeno i jedno z dal‰ích jmen dalma-
tina – tureck˘ pes, ãemuÏ odpovídá i sku-
teãnost, Ïe od poãátku 16. století aÏ do
nástupu první rakouské vlády v roce 1797
zÛstávala vût‰í ãást Dalmácie pod nadvlá-
dou Turecka. Novodob˘ chov dalmatinÛ
byl v âechách obnoven aÏ na poãátku 70.
let minulého století, ale uÏ za tzv. „první
republiky“ existoval v Jablonci nad Nisou
„1. âsl. Psinec dalmatinsk˘ch psÛ Mira-
mare“ chovatele H. Maneka. M. Císafiovsk˘
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„Bengálsk˘ brak˘fi“
z Buffonova díla Histoire

Naturelle, PafiíÏ 1755;
pÛvod dalmatina byl dlouho

kladen do Bengálska;
v nûmeckém vydání byl
tento pes oznaãen jako

„Tiger, Bengal Spürhund“

Za nejvlivnûj‰í chov dalmatinÛ v Anglii první ãtvrtiny 20. století byl
oznaãován chov Freda Wardella z Edgbastonu v Birminghamu; jako hlavní
pfiednost jeho psÛ byla vyzdvihována skuteãnost, Ïe jsou „opravdu
pointerského typu“; na snímku F. Wardel „s jedním ze sv˘ch t˘mÛ“

Vpravo: Hnûdû teãkovan˘ dalmatin, fena Betty of St. Ivel chovatele 
F. Coopera z anglického Yeovilu; tato stanice se pfied 90 lety

specializovala v˘hradnû na chov hnûdû teãkovan˘ch dalmatinÛ

Bulteriér s dalmatinem v knize
Vero Shawa z roku 1881 
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„Dalmatinsk˘
‰ampion Nero-
Dalmatin“
z publikace
Unsere
Hunde, 1902
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Vlevo: Anglick˘ ‰ampion Snow Leopard z chovatelské stanice
The Auberies Mrs. D. K. Hakney z Brentwood v Essexu nar. 
20. 11. 1927; kromû tûlesné stavby byl vysoce hodnocen pro
rovnomûrné teãkování bez ploten; získal Kennel Club challenge
certificate a speciální cenu „Lady Demetriadi’s Cup“ pro 
psa v nejlep‰í kondici a mnoho dal‰ích ocenûní vãetnû 
vítûzství na Metropolitan Police Show v roce 1928
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