
➤ pfied -1500 – osamocen˘
mongolsk˘ lovec z oblasti âulútu se
smeãkou témûfi dvou desítek psÛ
rÛzn˘ch velikostí s krátk˘mi i velmi
dlouh˘mi ocasy, u vût‰iny z nich na
konci zatoãen˘mi a nesen˘mi v rÛzném
stupni nad úrovní hfibetu, pronásleduje
obrovského jelena; zdá se, Ïe spolu
s jelenem loví i divokého kance; doráÏí
na nûj skupina asi osmi aÏ deseti psÛ
vedená obrovit˘m psem v ãele. ZáÏitek
byl tak siln˘, Ïe lovec jej pozdûji
nakreslil na stûnu své jeskynû

➤ v jiÏních ãástech stfiední a západní
Evropy zaãínají pÛsobit skupiny KeltÛ,
(GalÛ). etnika indoevropského pÛvodu,
které na dlouhou dobu ovlivní kulturní
v˘voj v celé Evropû vãetnû lovectví
a kynologie; pfiicházejí s nimi honiãi,
z nichÏ se postupnû utváfií fiada plemen
znám˘ch i v na‰í souãasnosti

„Galové mûli ãasto své feny uvázané
v lesích, aby se kfiíÏily s vlky.“
Gaius Plinius Secundus, obecnû znám˘

jako Plinius Star‰í (23 n. l. – 79 n. l.),
Bella Germaniae
➤ v Egyptû poÏívají psi velké váÏnosti;
jsou pouÏívání v boji k lovu i jako
pasteveãtí ãi ovãáãtí psi, ale téÏ jako
domácí mazlíãci; mnohé nástûnné
kresby je ukazují uvnitfi domÛ leÏící 
pod Ïidlemi sv˘ch pánÛ

➤ -1500 – do hlavní hrobky ve Wu-
kuan-cchunu ve staroãínském státû 
Jin ukládají pfii náboÏenském obfiadu
spolu s 24 lidsk˘mi obûtmi také 11 psÛ;
dal‰í usmrcení lidé, konû a psi jsou
pohfibeni na pfiilehlém náspu

➤ - 1400 aÏ -1350 – loveck˘ pes ze
slonoviny s ãervenou kresbou uvnitfi
tlamy a ãernou kolem oãí a na
pol‰táficích tlapek; figurka zachycuje
psa v dynamickém pohybu za kofiistí,
v pfiípravû ke skoku; ‰lo moÏná
o hraãku, protoÏe figurka je opatfiena
mechanismem umoÏnujícím rozevírat
a zavírat ãelisti; jeho proporce, zavû‰ené
u‰ní boltce a neobvykle mohutná
ãenichová partie ukazují typ
starovûkého honiãe

➤ -1500 aÏ -700 – pes kÛlov˘ch
staveb, Canis familiaris palustris, je na
sklonku stfiední a poãátkem mlad‰í
stfiedoevropské doby bronzové jiÏ plnû
domestikovan˘m zvífietem; vyskytují se
uÏ první zfietelnû odli‰itelné typy
pfiedjímající vznik samostatn˘ch skupin
a plemen psÛ na evropském kontinentu

➤ -1327 – bÛh Anubis v podobû
ãerného ‰akala se zlat˘m obojkem
stfieÏil schránku s kanopami
a pokladnici hrobky Tutanchamona,
faraona 18. dynastie; tato podoba se
stala po objevu nedotãené
Tutanchamonovy hrobky v roce 1922
jedním z nejslavnûj‰ích a nejãastûji
reprodukovan˘ch zobrazení 
„doktora Anubise“ 

➤ -1200 aÏ – 1100  
Féniãané kolonizují oblasti kolem
Stfiedozemního mofie, dostávají se 
aÏ do Anglie a v první expanzní vlnû
pfiicházejí na Ibersk˘ poloostrov; na
ostrovy i pobfieÏí s sebou pfiiváÏejí 
psy pÛvodem ze severní Evropy, Asie
a stfiedomofisk˘ch oblastí Afriky; fénick˘
pÛvod tak má moÏná chrt z ostrova
Malty, kelb tal fenek, pozdûj‰í faraonsk˘
chrt; Malta byla fénick˘m stfiediskem
v 8. stol. pfi. n. l. Tyrské (fénické) loìstvo
zakládá v nejzaz‰ím cípu ·panûlska
mûsto Cádiz – touto cestou se sem
mohli dostat i chrti tzv. orientální vûtve
a ovlivnit jak v˘voj podenkÛ, tak
‰panûlského galga. Podle zoologa
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„Když oblíbené zvíře zemřelo, jeho
majitelé se odebrali truchlit, oholili si

svá těla a hlavy a odmítali se dotknout
potravy nacházející se v domě v době

smrti. Těla psů byla pak ošetřena,
mumifikována stejnou metodou jako

u lidí. Každý krok probíhal podle
přísného náboženského rituálu. Po smrti
majitele bylo pečlivě zabalené tělo psa

položeno do sarkofágu vedle svého
pána, aby ho mohl provázet v cestě na

onen svět.“ Hérodotos z Halikárnassu,
řecký historik (484 až 430 -s 420 př. n. l.)

Rekonstrukce lebky psa 
z doby bronzové (podle L. H.
Jeittelese 1830-1883)

Nejstar‰ím dokladem o pfiímém
nasazení psÛ ve válce je vyobrazení
Tutanchamona, egyptského krále 
18. dynastie (1336 – 1327 pfi. n. l.),
na váleãném voze a se psy, ktefií
nelítostnû napadají nepfiátelské
bojovníky; ve stejné stylizované pozici
a s podobn˘mi psy, ov‰em na lovu,
jsou zachyceni také dal‰í egypt‰tí,
pozdûji i asyr‰tí panovníci, napfiíklad
Salmanassar, otec A‰‰urbanipala.
(Podle malby na skfiíÀce 
z královy pohfiební v˘bavy
v Tutanchamonovû hrobce) 
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pfielomu 19. a 20. stol. Tschudyho se po
obchodních cestách FéniãanÛ ‰ífiily
i „assyrské dogy“, pfiedci souãasn˘ch
plemen molossoidních 
psÛ: pyrenejského horského psa,
bordeauxské dogy, anglického mastifa
nebo svatobernardského psa 

➤ -800 aÏ – 700 – Féniãané se
usazují na Sicílii a s nimi zfiejmû
pfiichází i mediteránní typ chrta, kter˘
se zde ustálil jako sicilsk˘ chrt, cirneco
dell Etna; pfiínos FéniãanÛ je uvádûn
i v pÛvodu italského chrtíka

➤ -771 (aÏ – 256) – zmínka z doby
panovníka dynastie V˘chodní 

âou o psech ãtyfii stopy vysok˘ch
a cviãen˘ch k útokÛm na muÏe cizí rasy.

➤ -700 – pfiíslu‰níci národa 
ElymianÛ Ïijící ve sv˘ch mûstech na
severozápadû Sicílie, kam pfii‰li uÏ 
v 15. aÏ 14. stol. pfi. n. l. z Malé Asie,
uctívají pod vlivem ¤ekÛ a FéniãanÛ
psa jako symbol zvlá‰tnosti 
charakteru nebo fyzické kondice
➤ Féniãané respektive Kartaginci
zakládají na Baléarech mûsto Ibizu
(Eivissa), odkud pochází ibizsk˘
podenko, ca eivissec

➤ -7. stol. aÏ – 5. stol. – vrcholí
etnogeneze KeltÛ, jejichÏ osídlení se
rozkládá od Balkánu (Ilyrové) pfies
Transylvánii, Maìarsko, âechy
a Germánii po Francii, na severu po
Britské ostrovy (Goidelové, Britové,
Piktové), západním smûrem aÏ do
·panûlska (Keltiberové), okolo roku 400
pfi. n. l. vpadli do Itálie (Latinové,
Umbrové, téÏ Segugiové), kde vytlaãili
Etrusky z Pádské níÏiny a roku 387 pfi.
n. l. dobyli na krátkou dobu ¤ím.
Potomky jejich loveck˘ch psÛ je fiada
plemen honiãÛ poãínaje bosensk˘m,
srbsk˘m, istrijsk˘m pfies italského
segugia, sedmihradského honiãe ãi
slovenského kopova po ‰v˘carské
honiãe a bavorského nebo
hannoverského barváfie

➤ -668 aÏ –626 – za vlády vojevÛdce
A‰‰urbanipala a jeho bratra Samas-sum
-yukina jsou v Babylonii vydány mûstské
vyhlá‰ky, v nichÏ je kromû zákazu
zotroãovat Ïeny-cizinky, které se vdaly

za BabyloÀana, také ustanovení, Ïe
Ïádn˘ pes, kter˘ vstoupil do mûsta,
nesmí b˘t usmrcen bez vyzkou‰ení
(vy‰etfiení). Tyto mûstské zákony
navazovaly na star‰í právní normy,
zejména Chammurapiho zákoník 
z roku 1780 pfi. n. l. Obsahovaly také
pokuty za zabití rÛzn˘ch zvífiat: za
ovãáckého psa 20 ‰ekelÛ, za smrt
loveckého psa 12 ‰ekelÛ, za obyãejného
psa 1 ‰ekel (za kobylu 6 koní); za 
sex se psem (krávou, ovcí, prasetem byl
trest smrti, ale za obcování s konûm
a mulou nebyl trest Ïádn˘) 

➤ Zlomky reliéfu Královsk˘ lov,
umístûné nyní ve stálé expozici
Britského muzea v Lond˘nû, dokazují,
Ïe A‰‰urbanipal nepouÏíval své psy
pouze k úãelÛm váleãn˘m, ale také
k lovu; jak se na panovníka slu‰í,
pfiedev‰ím lvÛ, ale také divok˘ch oslÛ 
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„Projevují-li dnešní plemena psů
loveckých odchylky co do formy
a srsti, temperamentu a způsobu

práce, jest jen následek pěstitelského
výběru, v podstatě však všichni jsou

založeni na původních honicích psech,
jak o nich píše již Xenofon a Arrian

před 2000 lety. Souhrnně (ovšem ne
zcela přesně) bychom mohli říci, že
všechna dnešní plemena pocházejí

z oné masy psů loveckých, jež je dnes
representována přibližně nejtypičtěji

brakýřem a k níž patří i jezevčíci,
barváři a stavěči...“

František Houska o psech Keltů, 
Lovečtí psi, Praha 1944

Na bronzovou mísu
objevenou v Amathu

na ostrovû Kypr
vytepal kypersko

-fénick˘ umûlec do
vnûj‰ího ze tfií
soustfiedn˘ch 

kruhÛ ve skupinû 
váleãníkÛ 
asyrského 

vzhledu útoãících 
na koních 

bûÏícího psa

Snímek pofiízen˘
po otevfiení
Tutanchamonovy
hrobky v roce
1922
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UÏ v 8. a 7. století pfied na‰ím letopoãtem válãí se siln˘mi
tûÏk˘mi dogami assyr‰tí bojovníci vedení slavn˘m starovûk˘m

vojevÛdcem A‰‰urbanipalem (668 – 631 pfi. n. l.), kter˘ byl
více znám pod jménem Nabukadnezor ãi Nabuchodonozor.

Tento v˘znamn˘ assyrsk˘ panovník se zaslouÏil o rozkvût
královského mûsta Ninivé, kde také zaloÏil ve své dobû

nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í knihovnu svûta – z hlinûn˘ch
tabulek s klínov˘m písmem. Mezi vykopávkami v místû, kde

stávalo slavné starovûké mûsto, se na‰la fiada reliéfÛ
z A‰‰urbanipalovy doby. Mezi nimi soubor v˘jevÛ

s mohutn˘mi dogami
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