
➤ poã. -3. stol. – pfiedkové HunÛ
a AvarÛ, ktefií od 7. století pfi. n. l.
osídlovali stepi mezi Jenisejem
a Bajkalem, zahájili v prÛbûhu 3. století
n. l. severní cestou – nad âern˘m
mofiem - expanzi do Evropy. Podle
fiímsk˘ch historikÛ si s sebou na vozech
pfiiváÏeli rodiny a ve‰ker˘ majetek;
spolu s nimi poprvé pfiicházejí do této
oblasti zejména velcí pasteveãtí psi

➤ -264 – v ¤ímû se poprvé konají
„lovy“ a zápasy zvífiat v arénû –
venationes - podle vzoru her a rituálÛ
EtruskÛ; jsou k nim pouÏiti velcí toulaví
molossové, b˘ci z Kapui a zajatci
z první punské války. Podle Livia se
poprvé konaly aÏ v roce 568 od zaloÏení
mûsta ¤íma, tedy roku 185 pfi. n. l. První
stál˘ amfiteátr byl v ¤ímû otevfien
v roce 30 pfi. n. l. za Augustova
konsulátu, Koloseum pro více neÏ 
45 tisíc divákÛ pak v roce 80 n. l.

Sportovnû zaloÏené hry (s v˘jimkou
rituálních her za mrtvé) a zápasy

EtruskÛ se v ¤ímû zmûnily na daleko
krutûj‰í, krvavou podívanou s tisíci
obûtí; na fresce z etruské hrobky je
kromû spfieÏení koní zachycen 
i velk˘ svûtle zbarven˘ pes

➤ -256 – triumfálního prÛvodu
Ptolemaja II., známého téÏ jako
Philadelphus (vládl v Egyptû 281 – 246
pfi. n. l.), generála v armádû Alexandra
Velikého, se úãastnilo 24 „mastifÛ“,
mohutn˘ch dogovit˘ch psÛ z Asie 

➤ -231 – fiímsk˘ velitel a konsul (264 –
134 pfi. n. l.) Marcus Pomponius bûhem
úspû‰né operace proti sardinsk˘m
banditÛm posílá do Itálie pro vá‰nivé
honicí psy – stopafie; ti následnû
pomáhají odhalit stopu dvou 
muÏÛ a ukradeného dobytka 

➤ -168 – jedna z mála dochovan˘ch
soch psa helénského období,
v mramorové kopii z fiímské doby. Do
¤íma se tito psi
dostali nejspí‰e
pfiímo z Epiru,
oblasti
v severozápadním
¤ecku, poté co ji
roku 168 pfi. n. l.
spolu s Makedonií
dostali ¤ímané
pod svou vládu;
v Britském muzeu
je sice oznaãen jako moloss, dnes
bychom ho v‰ak zfiejmû podle fiady
exteriérov˘ch znakÛ mezi dogovité
nezafiadili 

➤ -116 – Marcus Terentius Varro (116
– 27 pfi. n. l.) v díle Rerum rusticarum
libri III jako první, je‰tû pfied

Columellou, zdÛraznil pfiednost
zbarvení bíl˘ch ovãáck˘ch psÛ, ktefií
jsou díky tomu snáze rozpoznatelní od
divok˘ch zvífiat. Kromû psÛ uvádûn˘ch
Aristotelem rozli‰uje je‰tû typy Canis
venaticus – loveck˘ pes, Canis pecuarius
– pasteveck˘/past˘fisk˘ pes (podle
Aristotela kfiíÏenec molosse
a lakónského psa, a Canis salentinus –
salentinsk˘ pes (ze stejnojmenného
poloostrova v Apulii na jihu Itálie)

➤ -1. stol. – mimofiádn˘ v˘znam 
pro historii molossÛ má starovûk˘
sarmatsk˘ kmen AlanÛ, jejichÏ pes
alaunt je citován v minulosti vût‰iny
souãasn˘ch plemen typu mastif. 
Od 1. stol. pfi. n. l. aÏ do 4. stol. n. l.
postupovali Alani pod tlakem HunÛ
a AvarÛ ze sv˘ch pÛvodních sídel
v oblesti západního Kavkazu smûrem
na západ, a spolu s Vandaly a Góty
pronikli aÏ na Apeninsk˘ a Pyrenejsk˘
poloostrov, do dne‰ní Itálie a pfies
Francii do ·panûlska. Jméno alaunt
nese v souãasnosti ‰panûlsk˘ alano,
alano espaÀol. Je‰tû dnes by bylo 
zfiejmû moÏné dohledat typ tohoto
legendárního psa u OsetÛ, národa
íránského pÛvodu Ïijícího doposud
v osetinské oblasti a na území Gruzie.
PfiibliÏnou podobu alaunta pfiibliÏuje
perská minitaura bílého dogovitého psa
z roku 1632, která se nachází ve sbírce
Penhasi Mikiho z íránské ZOO

➤ -75 aÏ -60 – v okolí dne‰ní
Bratislavy jsou
raÏeny velké
stfiíbrné keltské
„biatekové“ mince
v hodnotû
tetradrachmy; na
jedné z nich je
zachycen mohutn˘
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„Pastor album probat, non 
pro lupo canem feriat!“
Columella, De re agricola, 
pfied rokem 65 pfi. n. l.
kdyÏ radí past˘fiÛm, aby si
vybírali ke stádÛm psa bílého,
jehoÏ snadnûji odli‰í od vlka

„Jaké potěšení může poskytnout
civilizovanému člověku pohled na

chabé lidské stvoření trhané mocným
divokým zvířetem?“

Cicero, 60 př. n. l.

„Copak jsem pes, abyste 
na mě šli s klacky?“

Goliáš, filištínský obr; Samuel 17:43
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dogovit˘ pes drÏící v tlamû dvû lidské
dolní konãetiny; nápis v latinské
kapitále MACCIVS je zfiejmû 
jménem kníÏete nebo vÛdce 

➤ -64 – ¤ímané dob˘vají mûsta Tyros
a Sidón, odkud si pfiiváÏejí velké
dogovité psy. Cestu molossÛ do ¤íma
a dál na evropsk˘ kontinent uÏ vlastnû
jen dovr‰uje podmanûní tûchto dvou
mûst, pfiiãemÏ ¤ímu blízk˘ Épeiros byl
uÏ ve sféfie fiímského vlivu o sto let dfiíve

➤ -66 aÏ -24 – ¤eck˘ geograf, historik
a stoick˘ filozof Strabón podává zprávu
o tom, Ïe Gallové (Kelti) pfiivedli své
váleãné psy do Británie a Ïe Kimberové
a Teutoni (germánské kmeny, které
kolem roku 120 pfied Kristem opustily
vlast v Jutsku a táhly na jih) vedli
s sebou tûÏké váleãné psy

➤ -55 – Britové se brání vpádu
¤ímanÛ veden˘ch G. J. Caesarem
s pomocí sv˘ch velk˘ch molossÛ,
mastifÛ; Caesar pozdûji ve sv˘ch
váleãn˘ch zápiscích pfiipustil, jak byli
jeho vojáci zmateni a pfiekvapeni
velikostí, stateãností a silou psÛ
pomáhajících hájit britské opevnûní.
Nûktefií z tûchto psÛ byli zajati 
a dostali se s fiímskou armádou 
na kontinent a do Itálie. Nazval je
cannes britannicis, brit‰tí psi

➤ -29 – V japonské historii svûta
Nihongi jsou popsány detaily
pohfiebních zvykÛ v období dynastie
Chan. KdyÏ zemfiel bratr císafie Suinina
(29 pfi. n. l. – 70 n. l.), byl pohfiben
v místû jménem Musa. V‰ichni, kdo
tvofiili jeho sluÏebn˘ personál, byli
shromáÏdûni a zaÏiva – ve vzpfiímené
poloze – pohfibeni spolu s ním kolem
jeho mohyly. Za hrozného pláãe
a nafiíkání dnem i nocí umírali po fiadu
dní. Po smrti zaãali zahnívat. Psi a vrány
je spoleãnû ohlodali. Do hrobu bylo
umístûno mnoÏství figurek stráÏních
psÛ, opatfien˘ch mohutn˘mi obojky
a postroji se siln˘m Ïelezn˘m okem,
ktefií byli zesnulému prÛvodci pfies
temnoty na cestû do nebe

➤ 17. n. l. – první známá zmínka
o plemeni známém pozdûji jako irsk˘
vodní ‰panûl je obsaÏena v irském
zákoníku, kde se o nûm pí‰e jako
o formû poplatku ãi spí‰e 
daru králi, tributu 

➤ pfied rokem 33 – JeÏí‰ bral se do

krajin Tyrsk˘ch a Sidonsk˘ch, odkud
pochází asijská vûtev molossoidních
psÛ, a aj, Ïena Kananejská z konãin tûch
vy‰ed‰í, volala, fikouci jemu: Smiluj se
nade mnou, Pane, synu DavidÛv. 
Dceru mou hroznû trápí ìábelství. 
On pak odpovûdûv, fiekl:
„Není slu‰né vzíti chléb dûtem 
a vrci ‰tûÀatÛm.“
A ona fiekla: „TakÈ jest, Pane. A v‰ak
‰tûÀátka jedí drobty, které padají s stolÛ
pánÛ jejich.“ JeÏí‰ vzal její informaci
o v˘Ïivû ‰tûÀat na milost a dceru
uzdravil. Koneãnû, v jiné situaci, po
nasycení zástupÛ, posbírali jeho
uãedníci drobtÛ cel˘ch sedm ko‰Û

➤ 1. stol. – král Connachtu, provincie
na jihu Irska s centrem v Galway, nabídl
králi z Leinsteru za jeho (irského)
vlkodava ‰est tisíc krav a dal‰í dary
- synové Uisneachu na svém útûku
z Ulsteru do Skotska vzali s sebou 
150 grejhaundÛ, naz˘van˘ch tehdy
vlkodavové, wolfhounds 

➤ 61 – Petronius, arbiter
elegantiarum fiímského císafie Nerona,
pí‰e ve svém proslulém díle Satyrikon
o psech jménem Margarita a Scylax

➤ 79 aÏ 81 – fiímsk˘ císafi Titus
FlaviusVespasianus prohla‰uje:
„Nezabiju psa, kter˘ na mû ‰tûká.“ 
podle Plinia st., Natural History; v reakci
na nafiãení, Ïe likviduje své politické
odpÛrce, konkrétnû stoika Helvidia Prisca;
traduje se také historka o pudlovi jménem
Zipico, herci Marcellova divadla, kter˘
v dobû roz‰ífieného traviãství ochutnával
císafiovy pokrmy a bavil ho tím, Ïe se 
poté naoko svíjel v kfieãích, omdléval, 
stavûl se mrtv˘m a následnû pfied
ohromen˘mi hosty tancoval. 
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Portrét psa
objeven˘ pfii
vykopávkách
Alexandrijské
knihovny
v Egyptû je
datován do 1.
stol. pfi. n. l.

CAVE CANEM 
V Pompejích, jeÏ byly od roku 80. pfi. n. l.
kolonií ¤íma a témûfi zcela zasypány sopeãn˘m
popelem po v˘buchu sopky Vesuv v roce 79, se
na mozaikách ve v˘zdobû domÛ vyskytuje
zobrazení psa, na podlaze v halách ãi atriích
doplnûné nápisem s latinsk˘m varováním: Pozor
na psa
Souvislost s hlídáním domu se pojí s fiímsk˘mi
ochrann˘mi boÏstvy pozemkÛ – láry. Zajímavé
pro pozdûj‰í klasifikaci psa domácího je, Ïe
pozemek, na nûmÏ stál dÛm, chránil pÛvodnû
lar familiaris... Larové byli zobrazováni jako
mladíci s kopími a stráÏními psy

... And at Pompeii
The little dog lay curled and did not rise
But slept the deeper as the ashes rose
And found the people incomplete, and froze
The random hands, the loose unready eyes
Of men expecting yet another sun
To do the shapely thing they had not done

… a v Pompejích
Mal˘ pes leÏel stoãen a nevstával
Spal hluboce jak rÛÏe z popela
A torza tûl, strnulá
Kusy rukou a nevidomé oãi
Lidí doufajících v dal‰í svítání
Aby stvofiili nûco krásnûj‰ího neÏ kdy dfiív 

Richard Wilbur, americk˘ básník, 
nositel Pulitzerovy ceny, inspirován lávov˘m 
otiskem psa nalezen˘m pfii vykopávkách
zahájen˘ch roku 1718 

PÛvodním vodním psÛm se dnes
nejvíce podobá americk˘ vodní
‰panûl, odvozen˘ od staroanglického
vodního ‰panûla

Pes v promûnách ãasu

„Půlnoc když nastane již,
jež skýtá pro spánek ticho,

když pak všelicí ptáci
ztichnete, jakož i psi,

každý, kdo starých mravů je
dbalý a bojí se bohů,

vstane, nohy i tělo uvolní
ode všech pout“

Ovidius, Kalendář

Fo
to

 a
 r

ep
ro

 C
an

is
-M

ed
ia

SP 09/07 32-33 Patníky new  14.8.2007 9:07  Stránka 33


