
„Qui me amat, amat et canem meum"
Kdo miluje mne, miluje mého psa. 
Citát pfiipisovan˘ pozdûj‰ímu svatému
Bernardu (kanonizován byl v roce
1681), Bernardu Menthonskému 
(923 -1008), ãlenu fiádu benediktinÛ
a zakladateli proslulého klá‰tera
a hospicu (roku 962), leÏícího ve
‰v˘carsk˘ch Alpách ve v˘‰ce 2473 m n.
m., a zfiejmû i zakladatele chovu velk˘ch

pasteveck˘ch molossÛ horského typu,
pouÏívan˘ch k záchranû zbloudilcÛ;
pozdûji po nûm dostali jméno 
– svatobernardsk˘ pes. 

➤ 12. stol. – v Británii se do módy
dostávají zápasy pÛvodnû fieznick˘ch
a honáck˘ch psÛ s b˘kem nebo na 
fietûz uvázan˘m medvûdem, pojímané
jako zábava ãi sportovní disciplína, 
tzv. baiting nebo bull baiting; tato
praxe stojí na poãátku formování
plemene anglick˘ buldok

➤ 1117 – kdyÏ spolu bojovali o ãesk˘
trÛn bratfii Vladislav a Bofiivoj, do‰lo
podle kronikáfie Dalimila k tomu, Ïe

Vladislav každého dne
stíhal pány proradné.

Potrestal i svého milce,
jemuž kdysi

v slabé chvilce, když 
se vydal do dálek,

svěřil celé země správu.
Poručil mu vložit 
hlavu na špalek,

vynes nad ním ortel krutý,
dal mu utnout plnovous,
přivázat ho na motouz

k psovi, toho bodat pruty,
třikrát hnát ho po tržišti,
dokud leb si nerozstříští.

Biřic po té exekuci
křičet měl pak: 

„Hanba škůdci!"
➤ 1125 – historicky první pokálení
psem v âechách popisuje kronikáfi
Kosmas; pfii pÛtkách o ãesk˘ trÛn se
stalo, Ïe „rovnûÏ dopaden byl jako
úãastník vzpoury (proti Vladislavovi)
i Pfiivitan, jenÏ se zdál b˘t star‰í hradu
v Praze „ tomu byl na záda pfiivázán

velk˘ pra‰iv˘ pes, opojen˘ zkyslou
jíchou (hustá polévka vafiená s krví
a masem), a on pak byl popaden za
vousy a vodûn tfiikrát okolo trÏi‰tû za
‰tûkotu psa, kter˘ pokálel svého nosiãe.
Bifiic pfiitom volal: Takovou poctu si
odná‰í, kdo nezachová vûrnost,
slíbenou kníÏeti Vladislavovi.“ 

➤ 1130 – byl v âechách poprvé
stíhán zloãinec za pomoci psÛ; podle
kronikáfie Kosmase tehdy Sobûslav I. po
odhalení vraÏedného spiknutí „povolal
nûkolik sv˘ch lovcÛ a fiekl jim, zatajuje
v‰ak skuteãnost: jednomu z m˘ch
zbrojno‰Û byl ukraden tlumok, pusÈte
ohafie, aby sledovali stopy zlodûje. Oni,
plníce rozkaz pána, rychle za ním bûÏeli
a v jedné vsi ho chytili, on mûl meã
napu‰tûn˘ jedem, a pfiivedli ho
spoutaného ku kníÏeti.“

➤ 1147 – pfiíchod skuteãn˘ch chrtÛ
do âech: spadá aÏ do doby kfiiÏáck˘ch
v˘prav. JiÏ z druhé v˘pravy, uspofiádané
nûmeck˘m císafiem Bedfiichem
Barbarossou v letech 1147 aÏ 48,
pfiichází z Asie nov˘ typ lovu s ptáky
a chrty. âesk˘ mravokárce Tomá‰ 
·títn˘ ze ·títného (asi 1325 - 1400)
mohl proto pozdûji konstatovat: 

„Malá-liž kratochvíl v lovích se sokoly,
s jestřáby, s krahujci, s ohaři, s chrty,

s vyžlaty, v běhu komonstva
a v křepkosti i v skocích zvířat

rozličných, onde ona hbitá, 
ano prudká, ano křepká!"

➤ 1148 – ãesk˘ král Vladislav II.
porouãí Kutnohorsk˘m, aby vefiejnû
provolali na trhu, Ïe nikdo nesmí lovit,
protoÏe král si nechal myslivecké
kratochvíle „s rukávníky a psy“ 
pro sebe. Rukávníky byla velmi 
úãinná zafiízení k lapání pernaté zvûfie,
zvlá‰tû koroptví. ·lo o jak˘si sítûn˘
chobot ãi tunel, do nûhoÏ byly koroptve
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Dobová rytina
psa zachránce
z konce 
19. stol.
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natlaãovány za pomoci speciálnû
vycviãen˘ch psÛ

➤ 1152 – v dÛsledku sÀatku Eleanory
Akvitánské s Jindfiichem II., pozdûj‰ím
anglick˘m králem, se oblast Poitou ve
stfiední Francii dostává na témûfi tfii
století pod anglickou kontrolu. Tato
okolnost mûla znaãn˘ vliv na v˘voj
mnoha plemen honiãÛ ve Francii
i v Británii jako honiãe z Vendée,
svatohubertského psa, honiãe 
z Poitou a dal‰í

➤ 2. pol. 12. stol. – v bretaÀské
baladû o Guingamorovi se pí‰e
o „Lemmierovi“, starofrancouzky
„Lamierovi“, pozdûj‰ím bladhaundovi,
jako o loveckém psu, kter˘ slídí po zvûfii
a u‰tve kofiist, nebo ji stopuje. V baladû
bere lovec svého psa na lov, aby mu
vystopoval kance. KdyÏ je stopa zavede
do hou‰tiny, nechá psa postupovat
kupfiedu a ‰tûkat. Silou (par force) pak
vyÏenou kance z hou‰tí. Psi hrají
dÛleÏitou roli i v pokraãování pfiíbûhu
o Guingamorovi, jehoÏ se pokou‰ela
svést netefi krále. Po odmítnutí jako
pomstu zafiídí pro Guingamora úkol,
aby vyhledal deset ztracen˘ch 
rytífiÛ. To se mu podafií právû 
díky skvûl˘m loveck˘m psÛm

➤ 1170 aÏ 1221 – svat˘ Dominik,
zakladatel fiádu dominikánÛ „psÛ Pána“;
podle nûkter˘ch legend se jeho matce
pfied narozením syna zdálo, Ïe dává
Ïivot psu, kter˘ drÏí v tlamû pochodeÀ,
aby „zapálil svût“. Proto b˘vá sv.
Dominik také nûkdy zobrazován 
se psem u nohou

➤ 1197 aÏ 1230 – za vlády ãeského
panovníka Pfiemysla Otakara I., kter˘ 
se zaslouÏil o vítûzství nûmeckého 
krále Oty IV. (1198 - 1218) nad Sasy,

„Pak nastal ãas hluãn˘ch radovánek,
dobré jméno prodal pán i pánek, stafií
tuãnûli jak vepfii v chlívû, mladí s ohafii
jen v lesích divû honili jak psáfii zajíce.
Dfiíve ãist˘ byl dÛm ‰lechtice, stranou Ïili

psi a psovodi, a teì pánÛm 
psí puch lahodí.
Dfiív se pfieli páni nejednou o tom, 
jak svou zemi pozvednou, a jen zfiídka
v dálnou konãinu zajeli si k svému
lovãímu na jeleny nebo na srnce a téÏ
promluvit si od srdce s druhy, jak se
vyhnout rozbroji a Ïít v míru dál
a v pokoji.
Teì si ale hráli na psáfie, do domu 
si zvali ohafie, o vysoké, o psech 
debaty vedli bez hlavy a bez paty.
Proto mû‰ec mají dûrav ,̆ z psího 
smradu stÛÀou na nohy, lid dfiív 
statn˘ je teì neboh˘ a pfieãasto 
na smrt churaví. 
âeská ‰lechta kdys tak junácká 
víc neÏ o ãest dbala o nácka."

Dalimilova Kronika ãeská

➤ 1210 – Llewellyn, princ z Walesu,
dostává jako dar od prince, pozdûj‰ího
krále Anglie Jana, vlkodava, 
kterého si velmi oblíbil. 
Lidová báje ze 13. století vypráví
o vel‰ském princi Llewellynovi,
náruÏivém lovci, a jeho oblíbeném
vlkodavu jménem Gelert, kter˘ jej vÏdy
provázel pfii ranním lovu. Jednoho dne
si princ na lovu v‰iml, Ïe Gelert není po
jeho boku, a hned se vrátil domÛ aby
zjistil, co se stalo s jeho milovan˘m
psem. Gelert, kter˘ ho jako obvykle
uvítal na prahu, mûl v‰ak mordu od
krve. Zdû‰en˘ princ spûchal do zámku,

kde nalezl pfievrÏenou kolébku svého
syna a v‰ude kolem plno krve.
V domnûní, Ïe pes dítû zadávil, vytasil
Llewelyn meã a proklál Gelertovi srdce.
Vzápûtí v‰ak usly‰el dûtsk˘ pláã. Pátral,
odkud vychází, a na‰el své dítû pod
kupou loÏního prádla z kolébky. V tûsné
blízkosti leÏel vychrtl˘ vlk, nepochybnû
zabit˘ Gelertem po krvavém boji.
Zdû‰en tím, co provedl, Llewelyn vzal
tûlo psa a pohfibil jej se v‰í slávou na
místû, které je dodnes známé jako Bedd
Gelert, GelertÛv hrob. Vzniklo tak pr˘
i jméno vesnice Beddgelert a rãení
„Litovat hluboce jako ten, 
kdo zabil svého psa.“ 

➤ 1230 aÏ 1253 – o situaci po 
smrti Pfiemysla Otakara I. pí‰e 
ãesk˘ kronikáfi Dalimil:

Na krále pak Václav povýšen byl 
a české zemi o věhlas 

postarat by se byl mohl zas.
On však lovil se psí lájí,

v síních smrad měl jak v psinci,
oko ztratil při štvanici,

víc než doma býval v háji,
jezdil křivoklátským krajem

a o Prahu neměl záujem.
Že psy trpěl v domácnosti,

bolely ho v nohou kosti.
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Vzteklina – v ãásti Verminatia
stfiedovûké lékafiské knihy a herbáfie
z konce 12. stol. je zobrazen muÏ
drÏící bylinu a probodávající meãem
hada. Na dal‰ím obrázku muÏe
o‰etfiuje lékafi, zatímco vztekl˘ pes
s modfie obarvenou hlavou utíká pryã
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Irsk˘ vlkodav
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