
➤ pfied -10 000 - z Himálaje sestupují
tibet‰tí pastevci se sv˘mi obrovit˘mi
pasteveck˘mi psy naz˘van˘mi „do-khyi“
nebo „kukurra“ a vydávají se na
dlouhou cestu smûrem na jih do Indie
a dále na západ; ve stejné dobû
opou‰tûjí svá sídli‰tû nûktefií pastevci
z centrální Asie a oblasti Kavkazu ➤ -9500 – v Cayönü u Eregani 

na území dne‰ního Turecka jsou
pohfibeny ostatky domácího psa

➤ -9000 – paleoindián‰tí lovci zvûfie
postupující od Yukonu po Argentinu
jsou provázeni psy, jejichÏ pozÛstatky
byly ve 20. století nalezeny v Lemhi
County, Idaho, a na dal‰ích místech
dne‰ních USA

➤ -8500 – v Koster nedaleko
dne‰ního Illinois v Severní Americe je
spolu s majitelem pohfiben jeho pes

➤ -8300 – s nástupem neotermálního
klimatu, jímÏ konãí doba ledová, se 
po celém území Evropy ‰ífií lovecko
-rybáfiské skupiny provázené psy

➤ -8000 – jeskyni Cueva de la Vieja,
Alpera ve ·panûlsku opou‰tûjí její
obyvatelé a nechávají zde ostatky 
sv˘ch blízk˘ch vãetnû psÛ

➤ -7500 – mezolitiãtí lovci v oblasti
Star Carr (dnes anglické hrabství
Yorkshire) a v oblasti kolem Mullerupu
i na dal‰ích místech v Dánsku
(maglemoská kultura) loví jeleny
obrovské, zubry, losy a srnce za 
pomoci sv˘ch loveck˘ch psÛ

➤ -7000 aÏ -6000 – obyvatelé 
Catal Hüyük na Konyjské pláni v jiÏní
Anatolii v Turecku chovají vedle psÛ
i ovce a kozy, pfiiãemÏ lov znaãnou
mûrou pfiispívá k zásobování masem;
nejdÛleÏitûj‰í lovnou zvûfií byl 
divok˘ skot, ãerná zvûfi a jelen

➤ -6200 – v Modock Rock Shelter na
stfiedozápadû Severní Ameriky (dnes
stát Illinois) Ïijí pravûcí lidé na bfiehu
fieky Mississippi s domácími psy

➤ -6000 aÏ -1500 – evrop‰tí arktiãtí
lovci a rybáfii mezolitick˘ch kultur na
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„Pes doprovázel rané
cestovatele po souši

i po moři ze všech
domácích zvířat

nejčastěji a nic mu
nebránilo dostat se do

tropické Ameriky
s cestovateli, nesenými
Kanárským proudem.“

T. Heyerdahl, 1978

„Psi z nalezišť
maglemoské kultury se
vyznačují velkými zuby

v krátkých čelistech.
Mohli se samozřejmě

vyvinout místní
domestikací vlka. Mohli

však také přijít
z centrálních oblastí

tehdejšího zemědělství.“
G. Clark, 

World Prehistory, 1969

DÛkazem ustálené formy tibetské
dogy udrÏované a upevÀované po
tisíce let je mimofiádná vyrovnanost
ve vzhledu i temperamentu: napfiíklad
rytina tibetské dogy v Dalzielovû 
knize British Dogs z roku 1875

„V diluviu Ïil v Eurasii mal˘ druh
psovité ‰elmy (Canis poutiatini),
která Ïila ve stejn˘ch místech jako
vlk, av‰ak dále na jih. Byla jako
pes variabilní a rozpadala se ve
dvû hlavní variety, na severní
a jihov˘chodní. Tento druh byl
velmi promûnliv˘ jako vlk.
K ãlovûku se pfiipojily nejprve jako
pes paria a staly se z nich domácí
psi. Z domácího psa takto
povstalého vznikla kfiíÏením
s vlkem ãetná vût‰í psí plemena.

Th. Studer, 
‰v˘carsk˘ zoolog 1901

„Podivná a skuteãnû neobvyklá je
vût‰ina zdej‰ích psÛ: mají ãernou,
trochu del‰í a lesklou srst, jsou dosti
velcí a mohutní, divokého vzhledu
a sv˘m hlasem nahánûjí strach. B˘vají
obvykle pfiivázáni na fietûzu k hlídání.
KdyÏ do domu vstupuje cizí osoba,
vystavuje se velkému nebezpeãí,
nevyjde-li jí vstfiíc nûkdo z domácích
a psa nezaÏene. ObchodníkÛm, ktefií
cestují s mnoha zvífiaty a nákladem,
naprosto postaãí k hlídání dva takoví
psi. Z tohoto dÛvodu se o nû dobfie
starají a Ïiví je pfiedev‰ím masem, po
nûmÏ získávají sílu, a mlékem, po
nûmÏ se jejich hlas stává drsn˘m.
Kolem krku jim nasazují ‰iroké obojky
s dlouh˘mi stojat˘mi rud˘mi chlupy,
Ïe se zdá, jako by mûli kolem krku
plameny, které jejich vzhledu 
dodávají je‰tû vût‰í hrÛznosti.“

Ippolito Desideri: 
Cesta do Tibetu, 1712 – 1733
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území od atlantského pobfieÏí Norska 
aÏ k Uralu pouÏívají k jízdû na snûhu
tûÏk˘ch saní taÏen˘ch psy, s podpûrami
zasazen˘mi do skluznic del‰ích neÏ 
4 metry a dvou druhÛ lyÏí: pro pevn˘
a pro mûkk˘ sníh; pfii obchodních
cestách pfiekonávají pfiekvapivû 
dlouhé vzdálenosti

➤ -5. tisíciletí – v ‰esti osadách jang-

‰aoské kultury v âínû Ïijí s lidmi
spoleãnû vepfii a domácí psi; o více neÏ
‰est tisíc let pozdûji byly na tûchto
místech nalezeny lebky psÛ, nûkolik
zlomen˘ch ãelistních kostí a celé zuby,
které sv˘mi znaky zfietelnû potvrzují
stadium psa, nikoli vlka 

P¤Í·Tù:
➤ -5730 – lovci a rybáfii dÏómonské

kultury v Japonsku si nejprve ochoãili
psa, teprve poté zaãali s pûstováním
prosa, pohanky a fazolí
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„Vlk nebo pes byl je‰tû pfied 
sv˘m zdomácnûním spoleãníkem
sinanthropa pekhinensis 
(ãlovûk pekingsk˘), asi 500 000 let
pfi. n. l., protoÏe pozÛstatky 
obou tvorÛ byly nalezeny 
ve stejné vrstvû pÛdy“.
Sinolog dr. Pokora jiÏ pfied více 
neÏ ãtvrt stoletím upozornil na
okolnost, která se opût stává
aktuální v souvislosti s posledními
archeologick˘mi nálezy a teoriemi
o pÛvodu ãlovûka
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„Objevili jsme obrazy,
jaké jsme ještě nikde
neviděli a na kterých

jsou jednak ochočení psi,
jednak ženy obdělávající
pole. Až do toho dne jsme

nevěděli, kdy se
ochočený pes na Sahaře
objevil. Věděli jsme, že

ho znalo jezdecké
obyvatelstvo, dnes však

zásluhou sefardských
maleb víme, že i pastevci

skotu měli psy, jenže
jinou rasu než jezdecký

lid. Někdo řekne, že je to
jenom detail; ovšem

právě podle takových
detailů archeologie

rekonstruuje minulost.“
Henri Lhote, 1956

Tibetská
doga
dnes

Ve Skandinávii byli pravûcí lovci provázeni
jednotn˘m, díky opakování na kresbû mÛÏeme
fiíci typick˘m plemenem loveckého psa; mél je‰tû
jako vlk vzpfiímené ucho. Ne‰lo tedy o typ honiãe
známého ve stejném období u KeltÛ, ale v‰ichni
psi na skalních stûnách ve ‰védském Tanumu
mají vzhÛru nesen ,̆ nad hfibet stoãen˘ ocas,
svûdãící o pomûrnû vysokém stupni domestikace.
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