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v�da a objevy > seriál: písmo a jazky – 1. �ást, vznik písma

Dávní um�lci lovecko-sb�ra�ských 
spole�enstev zaznamenávali své 
dojmy, pocity a tužby; �inili tak 
v�tšinou malbami loveckých nebo 

rituálních výjev�. Je možné, že tato první 
dlouhodobá poselství byla vnímána a chápá-
na celými stovkami generací paleolitického 
�lov�ka. Je také možné, že již v této dob� 
existovaly n�jaké jednoduché a obecn� srozu-
mitelné symboly, kterými se populace �lov�ka 
poslední doby ledové vzájemn� dorozumívaly. 
V takovém p�ípad� se však tém�� žádné psa-
né nebo ryté symboly ješt� nedochovaly. 

Kam táhne zv��
Je však jisté, že již v tomto období vznika-
la v komunitách prav�kých lovc�-sb�ra�� 
pot�eba sd�lit praktické a d�ležité myšlenky 
ostatním. Nejvýznamn�jšími poselstvími 
v této dob� byly bezpochyby informace o táh-
noucí lovné zv��i, které se svou informa�ní 
vahou rovnaly nap�íklad dnešním burzov-
ním index�m. �asto mohly mít informace 
o dostupné potrav� nebo surovinách hodnotu 
života všech �len� tlupy. Jak m�žeme pozo-
rovat i na p�íkladu stále stejn� oblíbených 
d�tských her, jedním z prvních rozší�ených 
symbol� mohla být prostá šipka, ukazující 
kýžený sm�r. Postupn� byla symbolika vylep-
šována p�idáním dalších sd�lení, nap�íklad 
p�ikreslením �i vyrytím symbolu zví�ete nebo 
snad i vzdálenosti od cíle (v podob� množství 
�árek nebo jiných geometrických tvar�). Ve 
všech t�chto p�ípadech však samoz�ejm� 
ješt� nemluvíme o skute�ném písmu a v�t-

šina našich vývod� v této oblasti výzkumu je 
nutn� pouze hypotetická.

V pochopení nejstarších typ� p�edpísemné 
komunikace nám výrazn� pomáhá studi-
um symboliky a komunikace u n�kterých 
domorodých kmen� (nap�íklad v australském 
Queenslandu). Mezi p�íslušníky t�chto popu-
lací jsou stále rozší�ené tzv. mnemotechnické 
pom�cky, a to v podob� uzl�, zá�ez�, vrub� 
�i r�zn� vázaných š	�rek. Podobný systém 
p�enosu zpráv (v�etn� šifrovaných vzkaz�) 
fungoval nap�íklad v Americe ješt� v dob� 
p�íchodu prvních evropských mo�eplavc�. 
K p�edpísemné symbolice pat�ily také primi-
tivní teritoriální nebo vlastnické zna�ky, které 

sd�lovaly širokému okolí, kdo že je 
vlastníkem n�jakého území, obydlí 
nebo v pozd�jším období t�eba domá-
cího zví�ectva. V tomto p�ípad� ale již 
funk�nost této symboliky vyžadovala 
obecnou schopnost pochopit její 
význam také u ostatních �len� lid-
ských spole�enstev. Dá se tedy �íci, že 
práv� tyto zna�ky mohly stát již velmi 
blízko skute�ným po�átk�m písma.

Písmo v kolébce 
civilizací
Teprve skute�né písmo je však 
jedním z hlavních ukazatel� vzniku 

pravé kultury. Vznik a vývoj písma byl dlouho-
dobým a složitým procesem. Není náhoda, že 
písmo vzniká práv� v dob�, kdy se v oblasti 
Mezopotámie a pozd�ji i Egypta utvá�ejí první 
dynastické civilizace. Práv� p�i jejich vzniku 
sehrálo písmo nezastupitelnou roli. Teprve 
až se vznikem písma mohly v�bec vzniknout 
hospodá�ství, diplomacie, literatura nebo 
v�da v tom nejširším slova smyslu.

Latinský výraz pro psaní, „scribere“, zna-
menalo p�vodn� „rýt“ nebo „vyrývat“. To není 
nijak p�ekvapivé, protože písmu bezpochyby 
p�edcházely symboly v podob� obrázk�. Je 
nepochybné, že prvním zp�sobem zpodob-

Když byl napsán 
první vzkaz
Vznik písma byl jedním z nejvýznamn�jších okamžik� v d�jinách 
lidstva. N�kdy je samotné písmo považováno za nejv�tší z velkých 
vynález� – prost�edek vzniku a rozvoje pokro�ilejších civilizací 
a prvek, který umožnil p�enášet cenné zkušenosti a poznatky nap�í� 
generacemi. Sd�lování informací za pomoci nejstarších jeskynních 
maleb datujeme již do doby p�ed více než 30 000 lety

Nápisy na desti�kách, objevených na lokalit� Tartaria 
v Rumunsku. P�edpokládá se, že pat�í ke kultu�e Vin�a 
(viz slovní�ek) a mohou být staré až 5500 let

Chetitské piktogra	 cké písmo

Nápis z lokality Harappa starý asi 5500 let 
z civilizace v povodí �eky Indu. Zatím se ho 
nepoda�ilo rozluštit

Nejstarší písmo
 P�ed 30 000 lety

Nejstarší jeskynní malby 
paleolitického �lov�ka plní 

zárove� úlohu jednoduchých 
vzkaz�

7. tisíciletí p�. n. l.
V neolitické Evrop� a �ín� se 
objevují první znaky podobné 

primitivnímu písmu

4. tisíciletí p�. n. l.
V oblasti Mezopotámie vzniká 

první skute�né písmo – cha-
rakteristické klínové písmo. 

Zhruba ve stejné dob� se 
objevují první písemné 
záznamy také v Egypt�, 

povodí �eky Indu a dokonce 
snad i v Mezoamerice (stát 

Veracruz v Mexiku)

Kolem roku 1800 p�. n. l.
 ustavuje se první skute�ná 

abeceda v rámci ná�e�í semit-
ských d�lník� v Egypt�

Zhruba 1600 p�. n. l.
nejstarší archeologické 

doklady skute�ného písma 
v �ín� (první �ínské „proto-

písmo“ je však známé již 
z období kolem roku 

6000 p�. n. l.)

1400 p�. n. l.
objevují se první doklady 

proto-kanaánské abecedy, 
která dala vznik fénické 

abeced� a následn� ji p�evzali 
také 
ekové

8. století p�. n. l.
�eckou abecedu p�evzaly také 
italické kmeny, v�etn� Latin� 

(zakladatel� 
íma) �ty�i typy písma odvozující p�vod 
z féni�tiny

La
tin

ka


e
�t

in
a

P�
vo

dn
í f

én
i�t

in
a

He
br

ej
št

in
a

Ar
ab

št
in

a



Živá historie duben 2009     51

v�da a objevy > seriál: písmo a jazky – 1. �ást, vznik písma

n�ní jakékoliv v�ci nebo zví�ete byl obrázkový 
symbol, který vycházel práv� z tvaru takového 
objektu. 

Obvykle hovo�íme o tzv. piktografech, 
obrázcích vyjad�ujících myšlenky. Jejich spo-
le�ným znakem byla obecná srozumitelnost. 
Obvykle se vztahovaly jen k jedné konkrétní 
v�ci, n�kdy však jediný obrázek mohl vyjad�o-
vat celou v�tu, pocit, myšlenku nebo zážitek. 
Postupn� se stávaly výrazn� složit�jšími 
a vyjad�ovaly poselství, sv�dectví, varování 
nebo p�edstavovaly zaklínací formule, vále�ná 
�i politická sd�lení. Objevují se poprvé zhruba 
po�átkem 7. tisíciletí p�. n. l. a p�ipomínají již 
výrazn� n�které symboly pozd�jšího klínového 
písma, o kterém si povíme p�íšt�. V roce 
2003 byly objeveny písmu podobné symboly 
v �ínských poh�ebištích, vyryté do kruný�� 
želv asi kolem roku 6000 p�. n. l. V údolí �eky 
Indus se proto-písmo objevuje až ve 4. nebo 
3. tisíciletí p�. n. l. Zajímavé je, že podobné 
jednoduché symboly používáme dodnes, a to 
aniž bychom je ješt� vnímali (symbol lebky 
a zk�ížených hnát�, ��rající chlape�ek a hol-
�i�ka na dve�ích od toalet apod.). 

Obrázky pojm�
Z piktograf� se postupem doby vyvinulo 
pon�kud složit�jší písmo pojmové, neboli 
ideogra� cké. To dokázalo obsáhnout i složi-
t�jší symboliku a jediný obrázek mohl nabýt 
více význam� v závislosti na jeho kontextu 
(nap�íklad symbol nohy mohl znamenat 
„ch�zi“, ale také „stání“ nebo „p�epravování 
nákladu“). Pojmové písmo bylo již úsporn�jší, 
p�esto ješt� vyžadovalo p�íliš velký po�et 
znak�, aby mohlo plnit funkci skute�ného 
písma. Teprve ve 4. tisíciletí p�. n. l. již byla 
historická scéna p�ipravena na objev kvalita-
tivn� nejzávažn�jší. 

Dnes p�edpokládáme, že pravé písmo 
vzniklo nezávisle na �ty�ech místech sv�ta – 
v Mezopotámii, �ín�, Egypt� a v Mezoamerice 
(�ást St�ední a Jižní Ameriky, kde se nacházely 
p�edkolumbovské civilizace). P�edevším �ínské 
a mezopotamské písmo p�itom ovlivnilo 
i dnešní písemné systémy. S výjimkou americ-
kého písma, které vzniklo výrazn� pozd�ji než 
ostatní (až kolem roku 900 p�. n. l.), vznikají 
všechny z p�vodn� neolitického proto-písma 
asi ve 4. tisíciletí p�. n. l. 

Na klínové písmo v Mezopotámii i egypt-
ské hieroglyfy si podrobn�ji posvítíme v dal-

ších dílech seriálu o písmu. Dnes si pouze 
p�ipomeneme, že u klínového i egyptského 
písma bylo nejd�ležit�jší, že se jednot-
livé znaky za�aly vztahovat ke zvuk�m 
odpovídajících slov a nabývaly tak postupn� 
fonetické hodnoty (znak ozna�oval ur�itý 
vydávaný zvuk). Proto se za�aly zavád�t 
a používat také determinativy (viz slovní-
�ek), které ur�ovaly, zda znak ozna�uje 
zvuk nebo p�edm�t. Stále p�itom z�stává 
neobjasn�no, zda je starší mezopotamské 
nebo egyptské písmo. 

Písmo na Dálném východ�
O p�vodu a nejstarších d�jinách �ínského 
písma dosud chybí množství informací. O his-
torii raných �ínských dynastií se dozvídáme 

p�edevším z �etných nápis�, dochovaných na 
kostech nebo bronzových štítcích z doby kolem 
roku 1500 p�. n. l. Je však nepochybné, že �ín-
ské písmo má mnohem starší d�jiny, sahající 
až do doby kolem roku 6000 p�. n. l. Tak staré 
jsou n�které již zmín�né ryté nápisy na želvích 
kruný�ích, ale ty z�ejm� p�edstavují pouze proto-
písmo. Zcela nepochybné doklady o nejstarším 
opravdovém �ínském písmu jsou tak známé až 
z období kolem roku 1600 p�. n. l. 

Civilizace v údolí �eky Indu vyvinula vlastní 
písmo možná již kolem roku 3000 p�. n. l. 
(raná harrapská fáze). Nejstarší dochované 

nápisy však dosud nebyly uspokojiv� interpre-
továny. V mexickém stát� Veracruz byla objeve-
na kamenná deska s nápisem starým rovn�ž 
3000 let. Jde o zdaleka nejstarší dochovaný 
nápis na západní polokouli, který p�edchází 
„klasické“ písmo Zapotecké civilizace o dv� 
a p�l tisíciletí. Nejstarší doklady mayského 
písma pak pochází až ze 3. století p�. n. l. 

Dalším stupn�m ve vývoji písma je jeho 
zjednodušení. Zásluhu na pokro�ilejším fone-
tickém (hláskovém) písmu mají p�edevším 
Féni�ané a po nich pak �ekové. K t�m se 
však také dostaneme až v n�kterém z dal-
ších �ísel Živé historie.

Významný milník
Jak významným historickým p�ed�lem byl 
vznik písma, demonstruje také fakt, že histori-
kové v n�m obvykle spat�ují p�ed�l mezi celým 
obdobím prav�ku a dobou d�jinnou. Období 

starov�ku za�íná až p�ítomností prvních 
autochtonních písemných pramen�, které se 
objevují ve 4. tisíciletí p�. n. l. První písem-
né doklady jsou na lokalitách p�íslušných 
starov�kých civilizací obvykle následovány 
celými staletími, kdy se dochovají pouze zlom-
kovité poz�statky nápis�. Než se jednotlivé 
spole�nosti dostanou od nápis� ke skute�ným 
literárním útvar�m, trvá to ješt� velmi dlouho. 
U nejstarších literárních spole�ností jde obvyk-
le zhruba o 600 let. Ve starov�kém Egypt� jde 
o letopo�ty 3200 a 2600 p�. n. l., v antické 
Itálii zase d�lí 500 let nejstarší italickou 
abecedu a dílo �ímského autora Tita M. Plauta 
(750 a 250 p�. n. l.).  

Písmo se neustále vyvíjí a k jakési zrych-
lené „evoluci“ dochází práv� dnes, kdy do 
lidské psané komunikace zasahují výdobytky 
moderní techniky. Plošné rozší�ení gramotnos-
ti ve vysp�lých zemích sv�ta spolu s dostup-
ností papíru i psacích pot�eb u�inilo z n�kdej-
šího tém�� mystického um�ní (nap�. písa�i ve 
starém Egypt�) zcela rutinní záležitost. 

Mgr. Vladimír Socha
specializuje se na d�jiny prav�ku a starov�ku

Písmo vzniklo nezávisle na �ty�ech místech

Charakteristické mayské štukové glyfy 
z lokality Palenque v Mexiku

�ínské rytiny, velmi podobné 
primitivnímu písmu, po-
cházející z doby kolem roku 
6 000 p�. n. l.)

Determinativ je v obecném 
smyslu znak, který v textu ne-
�teme. Ur�uje však význam 
dalších znak�, tvo�ících 
samotný obsah sd�lení. 
Pro egyptské hieroglyfy 
mají determinativy zásadní 
význam, protože ur�ují, 
o jaký tvar slova p�jde (nap�. 
znak pro „psací ná�iní“ m�že 
být „písa�“, „písmo“ nebo 
„psát“ apod.).

Kultura Vin�a pat�í 
k nejstarším rozeznaným 
kulturním okruh�m v Evrop�, 
je datována do období 6. až 
3. tisíciletí p�. n. l. Poz�stat-
ky této kultury nacházíme 
na území dnešního Srbska, 
Rumunska, Bulharska 
a Makedonie, další náznaky 
její p�ítomnosti pochází 
také z jiných míst Balkán-
ského poloostrova, st�ední 
Evropy a Malé Asie. Název je 
odvozen od srbské vesnice 
Vin�a, nacházející se asi 
14 km od B�lehradu podél 
toku Dunaje.

Slovní�ek

Dalšími dávnými typy písma byly elamština, 
anatolština, krétština a rané semitské jazyky. 
Proto-elamský skript se objevuje již kolem 
roku 3200 p�. n. l. a v poslední �tvrtin� 3. ti-
síciletí se vyvíjí v lineární elamštinu, známou 
jen podle n�kolika nápis� na monumen-
tech. V západní Anatolii se objevuje vlastní 
hierogly	 cké písmo ve 20. století p�. n. l. 
O n�kolik století mladší je krétské písmo 

(hierogly	 cké písmo, lineární A a lineární 
B; rozeznané poprvé britským archeologem 
Arthurem Evansem). Souvisí s rozvojem 
minojské civilizace, která vzkvétala na os-
trov� Kréta v dob� bronzové. Raná semitská 
abeceda se objevuje nejpozd�ji kolem roku 
1800 p�. n. l. v Egypt�, kde se také ustavuje 
jako jazyk semitských d�lník�.

Semitská písma



Práv� domestikace divokých 
rostlin a živo�ich� umožnila 

�lov�ku p�ejít od lovecko-
sb�ra�ského k usedlému ze-

m�d�lskému zp�sobu života. 
Bez této nanejvýš významné 
události by z�ejm� nevznikla 

ani lidská civilizace

v�da a objevy > domestikace v dávných dobách
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Dokud naše dávné p�edky nedo-
provázel první pes nebo pozd�ji 
n�které druhy hospodá�ských zví�at, 
byl zástupce lidského rodu sám 

o sob� jen dalším z �ady vyšších teplokrev-
ných živo�ich�. Až s domestikací stejn� jako 
s po�átky um�ní a kultury m�žeme naše 
dávné p�edky považovat svým zp�sobem za 
polidšt�né. Myšlenka na ocho�ení divokého 
zví�ete, které by pak mohlo „spolupracovat“ 
s lovci nebo sloužit a hlídat lidská sídlišt�, 
je bezpochyby jedním z nejlepších nápad� 
posledních 15 tisíciletí.

Zlov�stné vytí z les�
S prvními náznaky v�le k domestikaci zví�at 
se setkáváme nepochybn� již v paleolitu. 
Již nejstarší jeskynní um�ní staré kolem 30 
000 let výmluvn� dokládá obdiv �lov�ka 
v��i n�kterým druh�m zví�at. M�žeme se 
jen domnívat, zda prav�cí lovci a šamani 
obdivovali jejich hbitost, mrštnost nebo 
sílu. Pokud prav�cí lovci sledovali štvaní 
zv��e dávnými p�edch�dci dnešních vlk�, 
pozorovali jejich výborné smysly, spolupráci 
a rychlost i výdrž p�i záv�re�ném strhnutí 
ko�isti, pak snad podv�dom� zatoužili mít 
tak zdatného lovce po boku. Myšlenka na 
domestikaci byla na sv�t� z�ejm� již dlouho 
p�ed koncem poslední doby ledové. Od 
pouhé myšlenky k samotné realizaci však 
nepochybn� vedla ješt� dlouhá cesta.

Velcí šedí vlci odedávna p�icházeli k lid-
ským sídlištím. Zpo�átku je lovci odhán�li 
již p�i prvním p�iblížení. P�ítomnost vlka roz-
hodn� nev�stila nic dobrého. Všichni dob�e 
pamatovali na slova sta�ešiny kmene, který 
vypráv�l, jak sme�ky vlk� v noci p�epadly 
a zadávily celou spící tlupu nebo roztrhaly 
rozptýlené lovce odd�lené od tábora. Vlci 
byli nebezpe�ní tvorové, které bylo t�eba p�i 
každé p�íležitosti zabíjet a odhán�t. P�esto 
se stále vraceli, nebo� dob�e v�d�li, že u lid-
ských tábo�iš� naleznou vždy n�co k sn�dku. 
Tisíce let už byli vlci odhán�ni a p�i každé 
p�íležitosti se s lidmi navzájem napadali 
a zabíjeli. Tisíce let byly tyto dva druhy 
nesmi�itelnými soupe�i, kte�í si navzájem 
konkurovali. Nyní už tomu tak nebylo.

Ale ve vzduchu byla cítit zm�na, která 
v�štila nový svazek mezi �lov�kem a vlkem. 
Za�alo to p�ed n�kolika desítkami generací, 
kdy si lidská mlá	ata za�ala hrát s roztomi-
lými vl�ími št�
aty, ponechanými napospas 
svému osudu v kruté p�írod�. Vl�ích št�
at 
se po té, co dosp�la, lidé nejd�íve zbavovali, 
ale n�která z�stávala krotká a ocho�ená po 
celý život.

Lovci oce
ovali jejich pomoc p�i lovu 
a ochran� svých sídliš� p�ed všemi nebez-
pe�nými zví�aty. T�mi byli stále i všichni 
ostatní vlci, vracející se p�íležitostn� k lid-
ským tábo�ištím. Vlci, žijící dlouhou dobu 
s �lov�kem, se však již nenávratn� zm�nili. 
Stali se trvalými pr�vodci �lov�ka, v�bec 
nejstaršími domestikovanými tvory. Z vlka se 
na sklonku poslední doby ledové stal pes.

Pes, p�ítel �lov�ka
Zpo�átku snad lidé cht�li držet vlky v tá-
borech kv�li vlastní ochran�, protože ostra-
žitá šelma mnohem d�íve vycítila blížící se 
nebezpe�í nebo potenciální ko�ist a v�as 
zalarmovala lovce. Dávní lidé si nejspíš brzy 
povšimli, že psovité šelmy jsou teritoriální 
a mají tendenci chránit území, které považují 
za svou doménu. Na dotírající vlky, medv�dy 
nebo jiné šelmy tedy v�as a hlu�n� upozor-
nili. Za takovéto cenné služby bývali dosud 
nedobrovolní lidští spole�níci stále št�d�eji 
odm�	ováni v podob� zbytk� z ulovené ko�is-
ti. M�žeme se jen domýšlet, zda v této dob� 
prob�hly také první „šlechtitelské“ pokusy, 
kdy snad byli k�íženi obzvlášt� krotcí samci 
s vhodnými vl�ími fenami. K takovým so� sti-
kovaným experiment�m však dochází z�ejm� 
až mnohem pozd�ji. Až podstatn� pozd�ji již 
mohl být vlk využit také jako aktivní spole�ník 
p�i lovu. Podle jedné nedávno zve�ejn�né 
genetické studie pocházejí všechny dnešní psí 
rasy po mate�ské linii z pouhých t�í fen, které 
žily údajn� asi p�ed 15 tisíci lety v oblasti 
dnešní jihovýchodní Asie. Jiný, dosud nepotvr-
zený nález z Belgie pak dokonce nasv�d�uje 
vzniku ps� již v „období lovc� mamut�“, p�ed 
více než 31 tisíci lety! 

Kon� na práci i na maso
Jedním z velmi diskutovaných témat je také 
proces domestikace kon�, snad nejvýznam-
n�jšího pomocníka �lov�ka v celých d�jinách. 
Vždy
 za posledních n�kolik tisíc let byl k�	 
nejrychlejším a nejspolehliv�jším doprav-

Zkrocení divokých vlk�
Ne nadarmo se �íká, že až ocho�ení prvních divokých zví�at umožnilo �lov�ku postupn� zvít�zit 
nad krutou silou nemilosrdné p�írody. Teprve tehdy, p�ed mnoha tisíci let, nastoupil �lov�k cestu 
k ovládnutí v�tšiny planetárních ekosystém� a oprostil se poprvé od závislosti na vrtkavých 
rozmarech okolního p�írodního sv�ta

Dávné malby zví�at ve známé francouzské jeskyni Lascaux
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ním prost�edkem a po v�tšinu té doby také 
nejefektivn�jší pohyblivou zbraní na bojištích. 
Kon� se objevují již na nejstarších dokladech 
jeskynního um�ní, starých kolem 30 tisíc let. 
Tehdy však šlo výlu�n� o divoké zástupce 
ko	ovitých a tito živo�ichové byli ješt� p�íleži-
tostn� loveni pro maso. Další historie vztahu 
obou sav�ích druh� je na dlouhou dobu 
velmi nejistá. Dlouho byly za nejstarší doklad 
domestikace koní považovány objevy poh�be-
ných voz�, pocházejících z doby kolem roku 
2000 p�. n. l z oblasti Uralu. P�es n�které 
dohady o možném starším zkrocení koní (cca 
4000 p�. n. l.) pocházejí prokazatelné zm�ny 
v rozm�rech a tvarech chovaných koní až 
z doby p�ed 4500 lety, kdy byli kon� chováni 
na lokalit� Csepel-Haros v Ma�arsku. Ve 
stejné dob� se již využití t�chto kopytník� ší�í 
lavinovit� tém�� po celé Eurasii.

Kon� byli zpo�átku chováni jako �ist� divo-
ká zví�ata, využívaná jen dle možností a nej-
spíš také „krotitelských“ schopností svých 
nových majitel�. Teprve pozd�ji dokázali lidé 
kon� skute�n� chovat, to znamená pe�ovat 
o n�, šlechtit a hlavn� využít jejich síly 

k práci. Archeologové ostatn� zjistili, že kon� 
byli p�ed svým pracovním využitím skute�n� 
chováni pro maso.

Další zví�ata v�etn� slona
Výzkum dávné domestikace je doménou v�dy 
zvané archeozoologie. S využitím jejích metod 
byl v poslední dob� u�in�n významný pokrok 
v našich znalostech o pr�b�hu zdomácn�ní 
r�zných rostlinných i živo�išných druh�. Pes 
byl z�ejm� jediným zví�etem, domestikovaným 
již v období prav�ku (v pozdním paleoli-
tu), a p�edešel tak domestikaci ostatních 
živo�ich� o celá tisíciletí. V období neolitu 
(mladší doby kamenné) následovalo n�kolik 
hospodá�sky významných druh� zví�at (koza, 

ovce, vep� a tur). Tento trend souvisel nepo-
chybn� s rozši�ováním znalosti zem�d�lství 
po Blízkém východ�. Je zajímavé, že podle 
sou�asných poznatk� byli kozy, ovce a vep�i 
domestikováni nezávisle nejmén� ve dvou 
oblastech (v Levant� a Asii). Kontroverzní 
výzkumy z poslední doby nasv�d�ují tomu, 
že v�ely mohly být chovány již p�ed 15 000 
lety (jak nazna�uje jedna skalní kresba), 
a jedna forma ko�ky snad doprovázela 
�lov�ka na ostrov� Kypr již v dob� kolem roku 
9500 p�. n. l. Z p�iložené tabulky m�žete 
vy�íst, kdy a kde byly postupn� domestiková-
ny další druhy zví�at.

Pro zajímavost také dopl	me, že nejv�tší 
domestikované zví�e – slon indický (Elephas 
maximus) – byl z�ejm� ocho�en kolem roku 
2000 p�. n. l. v údolí �eky Indu. Sloni indi�tí 
i afri�tí byli b�hem starov�ku n�kolikrát 
využiti také jako vále�ná zví�ata. Mnohem 
menším tvorem je domácí kanárek, který 
byl domestikován na Kanárských ostro-
vech kolem roku 1600 n. l. Zhruba o jedno 
století d�íve byla v Evrop� ocho�ena labu
. 
V tomto vý�tu by šlo ješt� dlouho pokra�ovat 

a nezastavil by se ani v sou�asnosti, nebo
 
domestika�ní pokusy s mnohými divoce žijící-
mi druhy živo�ich� stále pokra�ují.

Domestikace: základ 
spole�nosti
Nevíme p�esn�, kdy za�al �lov�k divoké orga-
nismy domestikovat a které druhy se staly jako 
první objektem jeho zájmu. Je tém�� nepo-
chybné, že k tomu došlo v n�kterých oblastech 
nejspíše v období mezolitu (st�ední doby 
kamenné). První kmeny v této dob� p�echázely 
od dosud jediného známého zp�sobu obživy 
– lovecko-sb�ra�ské spole�nosti – k pokus�m 
o zdomácn�ní divokých rostlin a zví�at. V dob� 
kolem roku 9000 p�. n. l. již pat�ili mezi alespo	 

�áste�n� zdomác-
n�lá zví�ata pes, 
koza a možná také 
ovce. P�esto došlo 
ke skute�nému 
pr�lomu až v násle-
dujícím období 
neolitu (mladší doby 
kamenné), kdy se 
jako jistá forma 
spole�enské aktivity 

prosazuje 
primitivní 
zem�d�lství. 
Spolu s tím 
pokra�ují snahy 
o domestikaci 
dalších organis-
m�, a to živo�ich� i rostlin.

Domestikace je dnes chápána jako 
záležitost spíše historická než biologická. 
�lov�k vd��í pouhým n�kolika málo druh�m, 
ocho�eným již v dávné minulosti, doslova za 
celou svoji kulturu a civilizaci. Je nepochyb-
né, že bez dostate�né surovinové základny, 
poskytované zem�d�lskými výnosy, nemohly 
vzniknout ani první centralizované státy 
a dynastické �íše. Dokonce i v dob�, kdy 

�lov�k již létá ke hv�zdám a potápí se až na 
dno Mariánského p�íkopu, je role domesti-
kovaných organism� stále stejn� nezastu-
pitelná. Je t�žko p�edstavitelné, že by tomu 
n�kdy mohlo být jinak.  

Mgr. Vladimír Socha
specializuje se na d�jiny prav�ku a starov�ku

Tisíce let byli vlci odhán�ni. S lidmi se navzájem 
napadali a zabíjeli. A pak si lidská mlá�ata 

za�ala hrát s roztomilými vl�ími št�
aty

Druh Datum (p�. n. l.) Místo
Pes 15000 Východní Asie
Ovce Mezi 9–11000 Jihozápadní Asie
Koza 10000 Irán
Prase 9000 Blízký východ, �ína

Tur 8000 Indie, Blízký východ
a subsaharská Afrika

Ko�ka 7500 Blízký východ
Kur 6000 Indie a jihovýchodní Asie
Mor�e 5000 Peru
Osel 5000 Egypt
Kachna 4000 �ína
K�� 4000 St�ední Asie
Velbloud 4000 Arábie
Lama 3500 Peru
Bourec morušový 3000 �ína
Sob 3000 Rusko
Holub 3000 St�edozemí
Husa 3000 Egypt
Jak 2500 Tibet
Fretka 1500 Evropa
Krocan 500 Mexiko
Králík        1600 n. l. Evropa

Mezi v�bec prvními 
zdomácn�lými zví�a-

ty se nachází pes 
(asi p�ed 15 000 

let) a ovce (zhruba 
p�ed 12 000 let)

prosazuje 
primitivní 
zem�d�lství.
Spolu s tím
pokra�ují snahy
o domestikaci
dalších organis-

v�da a objevy > domestikace v dávných dobách

Geogra� cké rozší�ení 
n�kolika druh� domes-
tikovaných živo�ich�, 
podložené archeologic-
kými nálezy
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