
 

 

České mýty ve světle vědy - aneb Bivoj na hrad!  
Rubrika: Historické souvislosti (16.09.2007, 7118 přečtení)  

V mnoha článcích a knihách čteme vědecké výklady mýtů Mezopotámie, Řecka, Mayů, 
hledáme Atlantidu a Eldorado, stopy celosvětové potopy. Bible je plná svědectví i proroctví. 
Naše mýty zůstávají opomenuty. Přitom má co nabídnout naše Boiohemum, později 
království Markomanů a Kvádů, České království, Rakousko-Uhersko, Československo, 
protektorát, pak asi šest dalších názvů, dnes Česko. Je třeba se zvýraznit v EU, kdo nemá báje 

a mýty, jakoby před EU nežil.  

Zecharia Sitchin ve svých knihách řeší Dvanáctou planetu, Války 
bohů a lidí, Ztracené říše. Umí hebrejsky, zná staré dokumenty a 
jejich jazyky. Ví, která bohyně s kým počala (za svobodna, za vdana, 
za unesena). Ví, kteří bohové se starali o Matku Zemi, zemědělství a 
lidi. Jiní mezopotamští a také indičtí bohové spolu bojovali za 
použití technologií 20. století. Bohové přelétali na vimanech 
(letadlech). Historici budou možná tvrdit, že hliník byl vzácný ještě 
začátkem 20. století. Slavný Mendělejev dostal na nějakém 
kongresu asi v r. 1900 jako ocenění zásluh pohár z tehdy vzácného 
hliníku. Jiný bůh poslal ohnivý šíp a naráz zabil tisíce nepřátel. 
Přeloženo asi ze sanskrtu do češtiny: Od oka zamířil raketu s 

podomácky vyrobenou menší atomovou hlavicí a zničil za dalekým kopcem o něco více 
nepřátel, než vlastních lidí.  
 
Skeptici možná namítnou, že výroba železa se rozšířila (a možná i objevila) poprvé kolem r. 
1500 př.n.l. někde v říši Chetitů (dnes asi Turecko-Irák). Pevná damascénská ocel se 
používala později a ještě po většinu středověku se ocel kovala na kovadlině - žhavý plát se 
rozsekal na pruty, ty se zapletly jako vánočka, znovu se za tepla kováním tvarovaly do ploché 
desky a tak dál pořád dokola několiksetkrát. Okuje odstranily nežádoucí příměsi. Pak se ještě 
ocel zakalila - žhavou dýkou nebo mečem probodli otroka. Později dobytče, když bylo 
levnější. Vyvinout raketu bylo jistě možné - vždyť Werneru von Braunovi trvalo jen několik 
let, než dokázal neřízenou raketou s klasickou trhavinou přes Kanál zasáhnout zhruba 
Londýn. Sitchin vypráví příběhy bohů, jakoby s nimi sedal v hospodě a sepisoval jejich 
paměti. Erich von Däniken, který technické rozpory vyřešil pomocí bohů z vesmíru, to má k 
nám ze Švýcarska kousek, ale žádné bohy u nás zatím nehledal.  
 
Naše báje jsou skromnější. Neměli jsme potopu - několikakilometrová vlna tsunami, která 
údajně zničila Atlantidu v Atlantském oceánu (kde ji žádný geolog nenašel) po pádu Muckova 
10 km asteroidu, obletěla celý svět a k nám ani na pobřeží Baltu a Severního moře kupodivu 
nedorazila.  
 
Ke Keltům se hlásí celá Evropa, ale u nás se na přelomu letopočtu vytratili. Tehdy Keltové u 
nás bojovali o přežití a nevyslali ani jednoho ze tří králů při narození Krista, takže zrzavý 
kudrnatý Kelt mezi K+M+B chybí. Snad 300 let před tím diskutovali s Alexandrem 
Makedonským, že se bojí jedině toho, že jim nebeská klenba spadne na hlavu. Vykládá se to 
ovšem i tak, že spadnout nebeská klenba měla na hlavu toho, kdo poruší nejvyšší keltskou 
přísahu. Naše mýty ukazují tradiční nesvornost, těžko hledat pořádného hrdinu, se kterým 
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půjdeme do EU.  
 
Pro vědecký rozbor jsem zvolil báji o Bivojovi. Bivoj se původně jmenoval Voj a byl 
vojevůdcem. Byl vysoký a mohutný, v boji vydal za dva, a tak dostal přezdívku Bi-voj, později 
Bivoj. Měl obrovskou sílu, ale rozumu moc nepobral. Když jeho medovinou opilá družina 
začala skandovat - "Bivoj na hrad!", řekl si - proč ne? Na Vyšehrad to bylo daleko, a tak se 
spokojil s místním Tetínem nad řekou Misa (to znamená řeka, která se rozlévá, později Mže, 
dnes Berounka). Chtěl Tetu uchvátit nějakým slavným činem, a pak ji uchvátit i fyzicky. Víme, 
že skolil mohutného kance a donesl ho na zádech Tetě, aby připravila hostinu.  
 
Z biomechanického rozboru situace jsem vypočítal, že Bivoj vážil 138 kg. Dnes bychom 
správně formulovali - jeho klidová hmotnost byla průměrně 138 kg. Těžko to někdo dokáže 
nebo vyvrátí. Můžeme ve shodě s žijícími klasiky o tom diskutovat - a to je tak všechno, co s 
tím můžeme dělat. Bivojova výška nepřesahovala 190 cm - musel to být podsaditý pořízek, 
jinak by se pod tíhou kance zlomil v zádech. Této postavě odpovídá objem mozku 1618 cm3. 
Objem mozku není v přímé souvislosti s inteligencí. Teta měla mozek menší, ale byla to 
vědma, která sbírala léčivé bylinky. Pochopila, že vdávat se musí. Stala se zakladatelkou 
tradice bylinkářek, homeopatie, ekologických a environmentálních hnutí. Nedovolila kácení a 
vypalování původních lesů kolem řeky Misy a ještě dnes kolem Berounky nějaký les je. 
Věděla, že původní rostlinstvo a živočišstvo představuje nenahraditelný genofond naší země. 
Věděla, že bez kůrovce jižní pohoří Gabreta (pohoří Kozorožců kolem pramenů Vultavy - dnes 
Šumava s prameny Vltavy) nebude nikdy to pravé. A to vše stihla jako žena a mnohonásobná 
matka v domácnosti. Přesvědčila Bivoje, že může doma a velmi příjemně předávat svou sílu 
budoucím generacím. Věčně přiopilé družiníky poslala s motykami na pole a z tažení na 
Vyšehrad sešlo. Bivoj mohl chodit jednou týdně s kamarády na pivo. To byl odkaz silného 
Bivoje a chytré Tety. Někteří jazykovědci se domnívají, že i slovo pivo je odvozeno od Bivoje.  
 
Jiný neporazitelný český bojovník byl Jan Žižka z Trocnova. Z 
mýtů víme s jistotou, že se narodil jeho matce. Jestli to bylo 
pod dubem a za bouřky, to jisté není. Šlechta a faráři z 
Borovan se snažili mýtus vymýtit, uctívaný dub nechali 
později porazit a na jeho místě postavili kapličku. Mezi tím 
Jakub Krčín z Jelčan poslal čeledína k Žižkovu dubu sbírat 
žaludy a z nich vypěstovanými duby osázel hráze rybníků. 
Když se pak jiní snažili vymýtit šlechtu a církev, mýtus Jana 
Žižky znovu povstal na lesní louce ve formě obrovské sochy 
čnící k vrcholkům stromů.  
 
O Žižkovi víme, že se narodil v Trocnově, měl manželku z 
Čeřejova, křtil děti ve Střížově, v mládí byl asi lapkou, kterého 
ale definitivně nelapili. V popravčí knize Rožmberků není, což nepřekvapuje, protože později 
patrně bojoval r. 1410 u Grunwaldu, pokud si to Sienkiewicz v románu Křižáci nevymyslel. Ke 
konci života se těšil důvěře na dvoře Václava IV. v Praze, kde měl i nějaký dům. Poslední 
slavné asi čtyři roky Žižkova života jsou zdokumentovány a románově popsány dobře.  
 
Zkoumal jsem, jaký je jejich ohlas dnes. V duchu českých tradic jsem se vypravil na kole do 
hospody "U Jana Žižky z Trocnova" ve vesnici Trocnov, která se ovšem ještě krátce po válce 
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jmenovala Záluží, dokud ve shodě s jiným nezaměnitelným českým hrdinou Švejkem 
neusoudili někde nahoře, že "každý má být jaksi od někud". Paní hospodská byla v 
univerzálním středním věku, nezdálo se, že by vznik pověsti přímo pamatovala nebo že by v 
době sametové revoluce demonstrovala z kočárku. Čepovala Velkopopovický kozel, což mi v 
polovině vzdálenosti mezi pivovarem Budvar v Budějovicích a Regent v Třeboni (nejstarším 
českým zdokumentovaným pivovarem) připadalo jako pohrdání tradicemi, a tak jsem se 
raději na nic neptal. V jiné jihočeské hospodě se traduje: "Jan Žižka z Trocnova - kazisvět 
český". Patrně to nejsou báje, ale výrok nějakého osvíceného kantora, jehož předci šťastně 
přežili husitské války, třicetiletou válku a všechny ostatní. Žižka zanechal památky ve 
zničených hradech, městech, vesnicích, kostelích a klášterech po celé zemi. Po čtrnácti letech 
občanské války a dalších třech letech se konečně král Zikmund dočkal korunovace českým 
králem a ani si to neužil - za 3-4 měsíce zemřel ve Znojmě při cestě z Prahy, která ho nikdy 
neměla ráda. Oldřich z Rožmberka zfalšoval zápisy v zemských deskách a Jiřík z Poděbrad 
tuto i jinou "kupónovou privatizaci" za husitství nakradeného majetku potvrdil.  
 
Odbočil jsem na cyklostezku k pravému Trocnovu, mohutná socha Jana Žižky s palcátem v 
ruce stála v lese na louce rezolutně obrácena na východ, odkud zřejmě intuitivně očekával 
nebezpečí. Jeho heslo "nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme" napomáhalo k 
neporazitelnosti husitů pod jeho vedením. Pro případ, kdy se k nám valí přátelé s tanky v 
množství, na které je třeba hledět, nám Žižka ponaučení nedal. A to jsme čerpali z bojových 
tradic v malém muzeu v domě vedle Žižkova dvorce i vedlejšího dvorce jeho strýce Mikeše. 
Dvorce představují obnažené okrouhlé základy velikosti garsonek 1+1.  
 
Snažím se si představit, jak budou tuto opuštěnou sochu chápat další generace po mnoha 
staletích. Až vstanou po vzoru Dänikena za mýty noví bojovníci, přiloží mobil k lící a zazní 
rezolutně hlas - nebo příspěvek do internetové diskuze. Palcát bude identifikován jako 
prostředek komunikace s mimozemským satelitem na oběžné dráze a řembich (zbraň ve 
formě koule velikosti menšího míče s hroty) v muzeu jako model planety mimozemšťanů s 
galaktickými souřadnicemi. Zbytky lavic, na nichž se rekreovali odboráři při večerních 
divadelních představeních v přírodě, budou označeny jako místa, kde se konaly rituály. A 
přitom to byly báječné roky pod psa.  
 
 
Pardal 
 


