
➤ -40 000 000 – z creodontÛ se
vyvíjí malé zvífie známé jako Miacis 
– první skuteãn˘ masoÏravec; pfies
oligocénního Cynodictise, miocénního
Cynodesmuse a psa jiÏ vzdálenû
pfiipomínajícího Tomarcta se z nûj
v pleistocenu vyvinuli první Canidae,

psovití, v na‰í epo‰e pak ‰akali, vlci,
li‰ky hyeny a psi

➤ -190 000 aÏ -130 000 – v Anglii
Ïijí psovité ‰elmy, Canidae, s lebkou
v˘raznû men‰í neÏ mají vlci; jejich lebky
byly nalezeny pohromadû s ãlovûkem
vytvofien˘mi artefakty

➤ -135 000 – skupiny pravûk˘ch lidí
jsou provázeny vlky; jejich mláìata
dûlají spoleãnost dûtem a nûkterá
dospûlá zvífiata se pfiipojují k lidsk˘m
smeãkám; zaãíná proces domestikace

➤ -100 000 aÏ -60 000 
– spoleãenství sbûraãÛ a lovcÛ jsou
provázena ran˘mi domestikanty, pfiedky
dne‰ního psa domácího; prokázaly to
molekulárnû genetické v˘zkumy DNA
zvefiejnûné poprvé v roce 1997 

➤ -40 000 aÏ -35 000 – nastupují
lovci mlad‰í doby kamenné vybavení
v‰estrannûj‰í technologii; v Evropû,
v západní Asii a pfii stfiedomofiském
pobfieÏí Afriky se rodí mezolitické
kultury dospívající k domestikaci zvífiat
vãetnû psa, k chovu dobytka
a k poãátkÛm zemûdûlství

➤ -20 000 – lidé gravettské kultury ve
v˘chodní i západní Evropû vyfiezávají
hrubé so‰ky mamutÛ a hlavy rÛzn˘ch
zvífiat vãetnû vlka; nûkteré mají ãásteãnû
lidské rysy; obdobné so‰ky vytváfiejí lidé
v sídli‰ti Kostûnki na jihu Ruska;
gravett‰tí lidé na území âech

modelovali a následnû vypalovali v ohni
figurky zvífiat z hlíny 

➤ -18 000 – do údolí Old Creew na
Alja‰ce pfiicházejí z Asie první
pfiistûhovalci pfies zamrzlou Beringovu
úÏinu se sv˘mi psy; jejich pozÛstatky
byly objeveny o dvacet tisíc let pozdûji

➤ -13 000 aÏ -12 000 – lovci sobÛ,
mamutÛ a polárních li‰ek v oblasti
dne‰ního Brjansku v západním Rusku
jsou provázeni psem s v˘raznû
domestikaãními znaky, zvlá‰tû se
zkrácen˘mi ãelistmi

➤ -12 000 – v údolí fieky Vesery v jiÏní
Francii Ïije západoevropsk˘ ‰akal
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„Podle mého názoru jest
vlk (Canis lupus)
s četnými svými

varietami, respektive
lokálními rasami,

praotcem našich větších
psích plemen. Kromě

vlka přicházejí v úvahu
hlavně u menších psích

plemen různé druhy
šakalů – respektive 

jejich ras.“ Nehring, 1884

„Každého ze 
stovek současných

plemen psů, od
afghánského chrta 

po čivavu, lze 
vystopovat k právě

deseti psím praotcům,
progenitorům“

Deborah Lynch, Canine Studie
Institute, Ohio, 2004

„Je nezbytné najít svûÏí pohled na
odli‰nosti kostí tûchto vlkÛ
v porovnání s kostmi vlkÛ divoce
Ïijících, abychom vidûli, 
jsou-li mezi nimi rozdíly.“

dr. Paul Tacon. Australian Museum,
Sydney, Nature Australia, 2002

„V˘sledky na‰eho v˘zkumu ukazují, Ïe
pÛvod psÛ je pravdûpodobnû daleko
star‰í, neÏ ukazují geologické nálezy,
a datuje se daleko pfied rozvoj center
zemûdûlsk˘ch populací spadajících do
doby pfied deseti aÏ ãtrnácti tisíci lety;
sahají aÏ ke spoleãenstvím sbûraãÛ
a lovcÛ. Genetická odli‰nost mezi
psem a vlkem je taková, Ïe k ní
nemohlo dojít bûhem pouh˘ch 
14 000 let. Na‰e v˘poãty ukazují, 
Ïe pes domácí mÛÏe b˘t star˘ 
100 000 let nebo je‰tû star‰í.“

Profesor biologie Robert K. Wayne,
vedoucí v˘zkumu DNA 

University of California, Los Angeles 

„Je daleko pravdûpodobnûj‰í, Ïe
v‰echna moderní plemena psÛ pfii‰la
z V˘chodní Asie do Evropy, neÏ
z jakéhokoli jiného místa na svûtû.“

Evoluãní biolog Peter Savolainen,
Královsk˘ technologick˘ institut,
Stockholm, na základû v˘zkumu

genetick˘ch odli‰ností 654 psÛ z Asie,
Evropy, Afriky a Ameriky (v roce 2000)
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povaÏovan˘ donedávna za jednoho
z moÏn˘ch pfiedchÛdcÛ psa domácího.
Jeho pozÛstatky nalezl

v solutéerensk˘ch vrstvách (mlad‰í
doba kamenná) Hilzeimer roku 1913.

➤ -12 000 aÏ -10 200 
– v severoizraelském Ein Mallaha je
spolu se zemfiel˘m pohfiben mlad˘ pes
a umístûn pod levou ruku neboÏtíka
patfiícího k natufianské kultufie; ta
pfiedcházela prvním neolitick˘m
stavitelÛm a zemûdûlcÛm na svûtû 
ve vsích irácké Palegawry a v jeskyni
Zawi Chemi ·anidar v pohofií Zagros
Ïijí s místními pastevci a zemûdûlci
vysoce domestikovaní psi 

➤ -10 000 – do Nového svûta pfiichází
v˘znamná vlna migrantÛ nûkter˘mi
vûdci povaÏovaná za „první Ameriãany“;
kosterní pozÛstatky jejich plnû
domestikovan˘ch psÛ byly nalezeny od
Alja‰ky po Latinskou Ameriku
sahar‰tí nomádi malují na stûny
„skalního mûsta“ v Tassíli en Ajjer

obrázky psÛ, s nimÏ loví antilopy
a jinou zvûfi v tehdy zelené a kvetoucí
Sahafie
v deltû fieky Song Hoi na Korejském
poloostrovû se rozvíjí hoabinhská
kultura. Její pfiíslu‰níci je‰tû nechovají
domácí zvífiata, ale jiÏ s nimi Ïijí psi.
Potvrdily to kosterní nálezy v Bac Son.

HISTORIE

Fo
to

 a
rc

hi
v 

au
to

ra
, k

re
sb

a 
D

al
ib

or
 V

la
ch

„Někteří badatelé jdou
tak daleko a tvrdí, že

každé hlavní psí plemeno
mělo svého divokého
předka; tento názor je

však velmi
nepravděpodobný, neboť

nepřipouští dostatek
možností variabilitě,

nebere na zřetel téměř
setřený znak chovů

a z nouze přijímá názor,
že velký počet druhů
vymřel od té doby,

v které člověk choval
psa; vždyť žil ještě v roce
1710 vlk na tak malém
ostrově, jako je Irsko.“

Charles Darwin, 1871

„V Austrálii Ïije dingo jak zkrocen ,̆
tak také divok ,̆ aã, jak se zdá, byl
sem pÛvodnû zavleãen ãlovûkem,
nutno ho povaÏovat za domácí formu;
jeho zbytky byly nalezeny se zbytky
jistého vymfielého zvífiete ve stejném
stupni zachovalosti, takÏe jeho
zavleãení do Austrálie muselo se stát
v dobách velmi dávn˘ch.“

Alfred Brehm, 
Îivot zvífiat, 1876 - 1879 

Luãi‰tník se psem, kresba
z bovidiánského období na
skalní stûnû v Sefaru na Sahafie;
pochází z období, neÏ se Sahara
zaãala pfiemûÀovat od 8.
tisíciletí pfi. n. l. v pou‰È

Pes v promûnách ãasu

Lov na Ïirafy 
se psem,
prehistorická
skalní kresba
z období
jezdeckého
konû, Adjefu
v saharské Tasíli

SVùT PSÒ 1/07 39

SP 01/07 38-39 Patníky1  11.12.2006 11:57  Stránka 39


