
ejvût‰í uãenec starovûku a fieck˘
filozof Aristoteles (384 – 322 pfi. n.
l.) byl pr˘ pfiesvûdãen o tom, Ïe

zjev, jak˘m je ohromné zvífie z Tibetu,
nemÛÏe b˘t niãím jin˘m neÏ v˘sledkem
kfiíÏení psa a tygra. Více neÏ o pÛl druhé-
ho tisíce let pozdûji poznamenal první
Evropan ve sluÏbách ãínského císafie
Marco Polo, Ïe ,,lidé v Tibetu mají psy vel-
ké jako osly“. První podrobnûj‰í popis

tibetské dogy podal italsk˘ jezuita
Ippolito Desideri v díle Cesta do Tibetu,
kterou absolvoval v letech 1712 aÏ 1728.
,,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 nahánû-
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Jde o plemeno velice staré, ve své oblasti a moÏná i ve svûtû
jedno z nejstar‰ích, nejdéle domestikovan˘ch, od nûjÏ se
odvozují takfika v‰echna plemena molossoidní skupiny.
Pfiesto v‰ak zÛstává nevyfie‰ena otázka, zda je tibetská 
doga skuteãnû potomkem – i kdyÏ vzhledem k v˘razn˘m
domestikaãním znakÛm, jako je zavû‰ené ucho, jistû ne
pfiím˘m – ãerného mongolského vlka, jak se ponejvíce soudí.

Fenu Puppy dostal Hedin jako dárek
je‰tû coby ‰tûnû. PfieváÏnû hnûdû
zbarven˘ pes vynikal stejnû jako 
v‰ichni tibet‰tí pastevci ohromnou
otuÏilostí – noãní teploty pfii nocování
v nadmofisk˘ch v˘‰kách pfies pût tisíc
metrÛ mnohdy klesaly pod – 30 °C. 
·lo pr˘ o pravého „karavanního psa”,
jaké vlastní tibet‰tí koãovníci.
Fotografie ukazuje, Ïe jde o psa 
s rysy tibetské dogy, pfiipomíná 
v‰ak ovãácké psy evropského typu.

J. H. Walsh-Stonehenge pouÏil do své
publikace Dogs of the British Islands
z roku 1878 star‰í kresbu tibetské
dogy od Williama Youatta

Tibetská doga
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jí strach. B˘vají obvykle pfiivázáni na fietû-
zu k hlídání...“ ·védsk˘ geograf dr. Sven
Hendin o necelá dvû století pozdûji líãí
setkání se dvûma TibeÈany v pohofií
Bongby: „KaÏd˘ z nich mûl v ruce provaz,
na nûmÏ vedli velikého psa, zufiivou
bestii, která ‰tûkala, aÏ mûla pûnu u tla-
my, a snaÏila se oba své prÛvodce pokou-
sat. PsÛm toho druhu fiíkají v Tibetu tak-
kar. Vypadal jako bernardin, byl v‰ak
vût‰í, ãern˘ jako havran, s bílou skvrnou
na krku a na prsou a divok˘ jako vlk.“
Tibetsk˘ mastif je konkrétnû zmiÀován
v publikaci Bryana Hodgsona (1800-
1894), souãasníka a kolegy Ch. Darwina,
Drawings of Népalese Animals. Stejnû
jako Polo uvádí, Ïe slouÏí k ochranû tábo-
fii‰È TibeÈanÛ pfied vlky, bandami lupiãÛ,
k pasení jejich ovcí, jakÛ a koní v zemi,
kde je v zimû arktické klima. V Evropû byl
znám od roku 1774, kdy Bogle popsal
v knize Tibet velkého psa, zvaného téÏ
„nepálsk˘ pes“, ãasto s hfiívou jako lev
a krajnû divokého. Dr. W. Lockhart zmínil

v roce 1867 „vzne‰eného ãerného psa, vel-
kého jako vzrostl˘ novofundlanìan“, kte-
r˘ byl dovezen do Pekingu z Mongolska.
Jen velmi málo takov˘ch psÛ se ov‰em
dostalo do Evropy. Ke vzácn˘m v˘jimkám
patfiil pes Siring patfiící princi z Walesu:
byl vystaven na Alexandra Palace Show
v roce 1875. V roce 1901 se v tisku obje-
vila krátká zpráva, Ïe si pár tibetsk˘ch
dog pfiivezl ze své v˘zkumné v˘pravy do
stfiední Asie znám˘ uhersk˘ cestovatel
hrabû Szechenyi a zavedl jejich chov na
svém zámku u Neziderského jezera
v Uhrách. „Dogga tibetská,“ psalo se teh-
dy, „tento stra‰liv˘ obr, kter˘ hlídá stáda

a lidská obydlí v tajupln˘ch nebetyãn˘ch
skalách Tibetu, je nepfiítel nejv˘‰ nebez-
peãn˘, nadan˘ hroznou silou a nevída-
nou odvahou.“ Vzhledem k v˘znamu, kte-
ré toto plemeno má pro v˘voj druhu,
pfievzala nad ním patronaci Mezinárodní
kynologická federace. 

Michal Císafiovsk˘

Poslední úãastníci v˘pravy v Poo na
snímku Svena Hedina spolu se dvûma
pasteveck˘mi psy typu tibetské dogy

Pes Siring patfiící princi z Walesu
byl vystaven na Alexandra
Palace Show v roce 1875

Tenzing, vysokohorsk˘ ‰erpa, kter˘
v roce 1953 vystoupil s E. Hillarym
na nejvy‰‰í horu svûta âu-mu-lang-
ma Feng (Matka svûta), Mt.
Everest, a jeho tibetská doga

Ocenûní psi na v˘stavû v Crystal
Palace, Lond˘n roku 1870. V popfiedí
kresby z tehdej‰ích London
Illustrated News leÏí tibetská 
doga, jeden z prvních exempláfiÛ
plemene, které se dostaly do Evropy
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