
➤ -5730 – lovci a rybáfii dÏómonské
kultury v Japonsku si nejprve ochoãili
psa; teprve poté zaãínají s pûstováním
prosa, pohanky a fazolí

➤ -5500 aÏ -5000 – v Haji Firuz
v dne‰ním ÁzerbajdÏánu Ïijí 
s místními pastevci domestikovaní psi 

➤ konec 5. tisíciletí – obyvatelé 
celé Evropy vãetnû odlehl˘ch ãástí 
jako je Irsko, západní Pobaltí 
a Balkán, chovají obvyklá 
domácí zvífiata vãetnû psÛ

➤ -4800 – v Badarianu u Mermidy
v západní deltû Nilu (mermidská
kultura) je pochován domácí pes, 
ãlen rodiny. Archeologové jej 
pozdûji oznaãí za nejstar‰í doklad
domestikovaného psa v Egyptû

➤ -4400 – pfieddynastiãtí umûlci
z oblasti stfiední Afriky zobrazují na
území Egypta psy typu chrtÛ a mastifÛ
pfiedvádûné v boji s divok˘mi zvífiaty

➤ -4000 – bohat˘ Per‰an si nechává
na keramick˘ pohár namalovat své
milované psy, íránské chrty odpoãívající
po lovu u vody, nejspí‰ u vodní nádrÏe
v atriu domu 

➤ -3900 – v mezopotámském mûstû
Eridu tvofií spoleãnost mû‰ÈanÛ mal˘
krátkonoh˘ psík se ‰ÀÛrovou srstí
podobn˘ pozdûj‰ímu pudlovi;
miniaturní so‰ka psíka byla umístûna
v Národním museu v Bagdádu
dingo Ïijící v Austrálii má stejn˘ tvar
lebky jako souãasní pfiíslu‰níci tohoto
druhu; potvrdil to nález z roku 1982 

➤ -3500 – v Horním Egyptû 
vyfiezává umûlec na stfienku ze 
slonové kosti reliéf lovecké scény. Na
horní ãásti rukojeti zobrazuje muÏe
mezopotámského typu obleãeného
v dlouhou opásanou tuniku,
s plnovousem, vlasy zastfiiÏen˘mi
v úrovni ‰íje a s ovázanou hlavou; stojí
mezi dvûma mohutn˘mi, na zadních
nohách vztyãen˘mi lvy. Pfiedstavuje
Onhureta, boha mûsta Cinevu 
(Thinidy) zvaného Pán bitvy 
a Král bohÛ. Doprovázel egyptská
vojska proti NúbijcÛm a AsijcÛm, 

ale byl pokládán téÏ za boha lovu. 
Byl protûj‰kem Gilgame‰e,
mezopotámského Pána zvífiat; 
pod ním, opírajíce se tlapou 
pfiední konãetiny o kulovit˘ v˘stupek,
stojí v podobné kompozici dva
mohutní, nepochybnû dogovití 
psi. Jde zfiejmû o nejstar‰í známé
zobrazení dogovit˘ch psÛ. 
– Podél pobfieÏí Ekvádoru s centrem 
ve Valdivii vyrábûjí místní umûlci
keramické figurky oblíben˘ch domácích
mazlíãkÛ – bezsrst˘ch psÛ 

➤ - 3400 – Akkadové, semitské
obyvatelstvo, které v 1. polovinû 3.
tisíciletí osídlilo ãást Mezopotámie

HISTORIE

Pes v promûnách ãasu
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Zastaví-li se nûjak˘ pes pfied
ãlovûkem, vyvstane pfied 
ním pfiekáÏka.
Zastaví-li se pes vedle nûho, 
bohové budou stát pfii nûm.
Lehne-li si pes na jeho postel, bÛh
se proti nûmu rozhofiãenû postaví.
Sedne-li si pes na jeho Ïidli, Ïena
jeho bude ho sledovat v ne‰tûstí…
Vejde-li bíl˘ pes do chrámu, 
základy chrámu budou pevné.
Vejde-li do chrámu ãern˘ pes, 
chrám bude prospívat.
Vejde-li do chrámu Ïlut˘ pes, 
chrám bude prospívat.
Vejde-li skvrnit˘ pes do chrámu,
pfiízeÀ bohÛ bude mít tento chrám.
Mezopotámské vû‰tby
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-4. tisíciletí – na skálu v lokalitû Mamla el Otuani severov˘chodnû
od Edfu v Egyptû nakreslil prehistorick˘ lovec malou loveckou

scénku s opicí, muÏem s lasem, gazelami a loveck˘m psem

NÛÏ z Gebel
al Arak
vytvofien˘
v poslední
fázi
pfieddynastic-
kého období
starovûkého
Egypta
vykazuje
mnohé
spoleãné
znaky
s umûním
Mezopotámie

„Za dávných časů nebylo
na světě hadů, nebylo štírů,

nebylo hyen, nebylo lvů,
nebylo divokých psů,

nebylo vlků,
na světě nebylo strachu,

nebylo hrůzy,
člověk odpůrců neměl.“

Část ze sumerské básně 
Emerkar a pán z Aratty
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a vytvofiilo akkadskou fií‰i, pouÏívá pro
hlídací psy v˘raz sega, coÏ pfiibliÏnû
znamená pes s dobfie otevfienou tlamou;
Assyfiané naz˘vají tyto psy slovem na-
adh-ru, pes kter˘ chrání; cab-bi-luv je
velmi siln˘ hlídací, stráÏní a pasteveck˘
pes. Zobrazení mohutného psa se
zatoãen˘m ocasem a svû‰en˘ma u‰ima
je umísÈováno i na peãetní váleãky,
napfiíklad z Bel-Bin, Clercq collection 

➤ pfied -3200 – v egyptském
Nechenu, Ebózewu a na dal‰ích místech
vznikají vápencové destiãky, palety
urãené k rozmíchávání líãidel; na
nûkter˘ch z nich – jako na paletû
pozdûji nazvané Královsk˘ hon na lva 
– jsou zachyceni dva psi mohutné
konstituce zjevnû opatfiení obojkem,
s velk˘ma vztyãen˘ma u‰ima, jaké mûl
i bÛh Anubis. Oba psi mají silné dlouhé
dolÛ svû‰ené ocasy dosahující ke
hleznÛm. Na jiné paletû
z Hierakanopolis jsou dvû „saluki“; mají
pfievislé u‰i a jsou opatfieny obojky. Zdá
se, Ïe pronásledují gazelu, kozoroÏce
a antilopu. Byli tedy uÏ v tomto období
pouÏíváni jako psi loveãtí. Svûdãí to
o vysokém stupni domestikace

➤ -3000 – „chytání“ ptákÛ, a to
dokonce do sítû, provozuje pravûk˘
lovec v Alpách. Lidé tohoto období jiÏ
znají a chovají domácí zvífiata jako ovce,
kozy, prasata a dobytek, ale také psy,
s nimiÏ loví divoká zvífiata - alpské
kozoroÏce, jeleny a také ptáky; dÛkazem
je „ledov˘ muÏ“ nalezen˘ roku 1991
v Alpách na rakousko-italsk˘ch
hranicích: souãástí v˘bavy horala
z období pfielomu pozdního neolitu
a doby bronzové byla vedle luku
a toulce s ‰ípy i ptaãí síÈ, která se podle
Konrada Spindlera, autora publikace
The Man in the Ice, je‰tû dnes pouÏívá
k lovu v ptákÛ v Portugalsku

➤ -2686 aÏ -2181 – v období, 
jeÏ je pozdûji oznaãeno jako Staré
království, se bûÏnû vyskytuje chrtovit˘
honiã, na dobov˘ch zobrazeních
oznaãovan˘ jako tsm, tesem, 
plemeno pozdûji známé jako saluki
cizoloÏství a nevûra jsou ve starém
Egyptû tûÏk˘m prohfie‰kem a to 
zvlá‰tû pro Ïeny; pro muÏe znamená
rozvod, pro Ïenu smrt: Ïena 
pfiistiÏená pfii cizoloÏství je 
usmrcena a její tûlo je 
hozeno psÛm 

➤ -2500 aÏ 2400 - hyena na 
vodítku v obûtním prÛvodu 

na scénû z Nekwaraovy hrobky 
v Gíze, V. dynastie, 

➤ -2345 aÏ 2323 – hodnostáfi 
na dvofie faraona 6. dynastie 
Tetiho – Inti nechává na stûnu 
své hrobky zobrazit oblíbeného 
psa jménem IdÏems

HISTORIE

Velká zvífiecí paleta
Paleta ze zelené bfiidlice objevené
v Hierakanopolis, vytvofiená v pozdnû
pfieddynastickém období, zfiejmû kolem roku
3200 pfi. n. l., zachycuje celkem dvanáct
druhÛ zvífiat: je zarámována dvûma psy
hyenov˘mi (Lycaon pictus, doslovnû
pokreslen˘ vlk); mezi dal‰ími zvífiaty vãetnû
mytick˘ch lze na lícní stranû rozpoznat
(shora) p‰trosa, psa hyenového, buvolce,
dal‰í dva psy hyenové, dvû bájné dlouhokrké
‰elmy „serpopard“, psy oznaãované
egyptology jako saluki, gazelu, kozoroÏce,
beisu, pfiímoroÏce, dal‰í dvû „saluki“ a opût
antilopu. Chrti mají pfievislé u‰i a jsou
opatfieni obojky. Zdá se, Ïe pronásledují
gazelu, kozoroÏce a antilopu. Byli tedy uÏ
v tomto období pouÏíváni jako psi loveãtí.
Svûdãí to o vysokém stupni domestikace. Na
rubové stranû je pak mezi poãetn˘mi zvífiaty
znázornûna lidská postava s maskou li‰ky
nebo ‰akala hrající na flétnu. S podobn˘m
motivem se o tfii tisíce let pozdûji setkáváme
na Apeninském poloostrovû u EtruskÛ 

„Polynésk˘ pes (Canis Maori) je
plemeno odli‰né od divokého
australského dinga, od psích 
páriÛ Jihov˘chodní Asie ãi od
eskymáck˘ch psÛ Arktidy,“ napsal.
„To málo, co známe z kosterních
zbytkÛ nalezen˘ch na Markézách,
z psích kÛÏí shromáÏdûn˘ch na
Novém Zélandu a z popisÛ ran˘ch
cestovatelÛ, naznaãuje tûsn˘
pfiíbuzensk˘ vztah k plemenÛm
Mexika a Peru. Zatímco prasata
a slepice se roz‰ifiovaly do Polynésie
z FidÏi aÏ po izolaci MaorÛ, psi se
z Melanésie do Polynésie dostat
nemohli: podle v‰eho tam aÏ 
do pfiíchodu EvropanÛ prostû
neexistovali.“ Thor Heyerdahl

Pes v promûnách ãasu
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EgypÈané
pohfibívají
své mazlíãky
stejnû jako
své blízké 
– nechávají
je se v‰í
peãlivostí
mumifikovat;
rodina
smutní
a uctívá
zesnulého
pejska jako
své dal‰í
pfiíslu‰níky

„Zdráv buď, Hore!
Tys kormorán, jenž 

se vrhá do vody,
Jenž prošel vodou 

plnou ryb;
Jsi lovecký chrt,

Jenž otevřel chřtán, 
aby pohltil maso.“

Hieroglyfický nápis z chrámu Edfú 
v Egyptě; zachycuje dialog mezi Eset,
manželkou Usírovou, a jejím synem

Horem. 2. tisíciletí př. n. l.
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