
fiicházeli z oblastí S˘rie, Turecka,
Íránu a Iráku povaÏovan˘ch za prv-
ní místa, kde do‰lo k domestikaci

psa, znám˘ch v‰ak také rozvinut˘m pas-
tevectvím. Kolem roku 3400 pfi. n. l. se
usazují dal‰í farmáfii v tzv. Dolní zemi,
Downlands of England, a také tito kolo-
nisté byli pfiedev‰ím nomád‰tí pastevci

ovcí, prasat a dobytka. Zakládají izolova-
né osady, napfiíklad ve Windmill Hill
v Avebury. Primitivní pastevci z údolí
R˘na vytlaãili mírumilovné neolitické
obyvatelstvo na sever zemû kolem roku
2500 pfi. n. l. a tito Beaker Folk byli mezi

lety 1700 aÏ 1100 pfi. n. l. pohlceni místní
populací.
K moÏnostem imigrace ovãáck˘ch psÛ
na ostrovy jistû pfiispûl i lid z centrální
Evropy, moÏná keltského pÛvodu,
archeology zvan˘ Deverel-Rimbury, kter˘
pfiekonal Kanál kolem roku 1000 pfi. n. l.;
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Takoví byli…

Na britské ostrovy se staroanglick˘ ovãák, známûj‰í jako
bobtail, mûl moÏnost dostat mnohokrát. Poprvé uÏ v dobû
tzv. neolitické revoluce, na rozhraní 7. a 6. tisíciletí pfi. n. l.
Tehdy témûfi desateronásobnû vzrostl poãet pÛvodního
loveckého obyvatelstva ostrovÛ pfiílivem obchodníkÛ,
fiemeslníkÛ a hlavnû zemûdûlcÛ vãetnû pastevcÛ.

Vero Shaw v The Illustrated Book 
of the Dog z roku 1881 ukazuje
„skotského bezocasého ovãáka“, kter˘
má typické rozloÏení barev a kulatou
záì, ale obliãejová partie ani u‰i
nejsou tak bohatû osrstûny jako 
u psÛ z pozdûj‰í doby 

Von Stephanitz pfiedstavil ve své knize
o nûmeckém ovãáku z roku 1921
„chundelatého“ (zotthaariger)
staronûmeckého ovãáka; identického
psa na témÏe snímku uvedl ale V. Fuchs
uÏ v roce 1903 jako „ruského ovãáka
ovãarku“ s popiskem, Ïe „ve mnoh˘ch
krajích Ruska, hlavnû na Ukrajinû, Ïijí
ovãarky polodivoké, v cel˘ch hejnech,
lovíce zvûfi na svou pûst a blíÏíce se
zpÛsobem svého Ïivota toulav˘m psÛm
Orientu, povûstn˘m pariÛm“; blízkost
se staroanglick˘m ovãákem je zjevná

BOBTAIL
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opomenout ov‰em není moÏno ani
fénické mofieplavce, ktefií se na bfiezích
Británie vylodili v téÏe dobû. Jednou
z posledních, pfiesto v‰ak také velmi
pravdûpodobn˘ch moÏností byl pohyb
koãovn˘ch pastevcÛ vyvolan˘ Huny
z mongolsk˘ch stepí ve 4. století n. l.,
jímÏ zaãalo tzv. stûhování národÛ. V jeho
dÛsledku se do Evropy dostali dal‰í blíz-
cí pfiíbuzní bobtaila jako komondor, puli,
pumi ãi polsk˘ níÏinn˘ ovãák a dal‰í
ovãáci asijské v˘vojové vûtve.

Star‰í ãást minulosti bobtaila, tedy do
konce 19. století, kdy se o nûm teprve
zaãíná hovofiit jako o samostatném ple-
meni, je spoleãná s vousatou (bearded)
kolií a oficiálnû neuznan˘m cumberland-
sk˘m ovãákem. Ten je‰tû v˘raznûji pfiipo-
míná ovãáky v˘chozí oblasti, zejména
jihoruského ovãáka, a od bobtaila se nej-
více li‰í normálnû dlouh˘m ocasem,
zatímco staroanglick˘ ovãák, je aÈ uÏ vro-
zenû, nebo v dÛsledku kupírování „bob-
tail“ ãili bezocas˘. Jako pracovní pes byl
oblíben zejména na západû Anglie, kde
byl v takfika dne‰ní podobû znám uÏ od
poloviny 17. století. Na v˘stavû byl bob-
tail poprvé pfiedveden v roce 1865
v Islingtonu, Old English Sheepdog
Club byl zaloÏen v roce 1890.

Michal Císafiovsk˘

Jeden z mála obrazÛ bobtaila
pochází z druhé poloviny 19.
století, kdy byli staroangliãtí ovãáci
„bûÏn˘mi“ pracovními psy u stád.
I z toho dÛvodu nebyla jejich srst
tak pfiepychová jako dnes.

Z roku 1905 pochází kresba feny
bobtaila Dame Elisabeth ze slavného
Woodbridge Kennel od R. Strebela

Za typické pfiedstavitele plemene 20. let
minulého století byli v Anglii povaÏováni
psi z Pastorale Kennel, Wadhurst,
Sussex chovatelky A. Tiremanové; 
na snímku Corydon of Pastorale

Psi velmi v˘razného typu pocházeli
v první ãtvrtinû 20. století ze Sedgeclaire
Kennel, Pinhoe v Devonu chovatelky
M.H.S. Sedgemoreové; na fotografii
mladá fena Deliberate Robbery, která
v roce 1926 zvítûzila v Alexandra Palace
mezi 45 konkurenty; byla oznaãena 
za „bobtaila od zádi k nosu“ 

První Old English Sheepdog se dostal 
do severní Ameriky kolem roku 1885;
American Kennel Club ho jako
samostatné plemeno uznal dfiíve neÏ
zemû pÛvodu, uÏ v roce 1888. Na obrazu
amerického malífie Gustava Muss-Arnolta
z konce 19. století je zachycen typ
bobtaila, kter˘ dal základ chovu v USA. 
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