
 

 

Bójové a Keltové - jejich návraty a poklady (3. část)  
 (13.02.2008, 7232 přečtení)  

Bójové se od 2. stol. př.n.l. rozdělují podle majetku, bohatí shromaždují zlaté mince, od 3. století př.n.l. razí 
Keltové vlastní mince, v pozdější době rozkvětu oppid jsou na našem území a v Bavorsku nejznámější tzv. 
duhovky. Řemeslníci a obchodníci se sdružují podle typu činnosti, hlavně v oppidech, později i mimo ně. Z 
předáků se stává aristokracie a dochází k centralizaci moci a vytvoření stálých pohotovostních jednotek. Keltské 
kmeny neměly stálou armádu, o vyhlášení války rozhodoval sněm, který svolával bojovníky. Svolat hotovost před 
ukončením žní nedokázal včas ani Přemysl Otakar II. pro bitvu na Moravském poli (26. srpna 1278). Roku 191 

př.n.l. byli Bójové poraženi v severní Itálii a odchází do střední 
Evropy, kde následuje rozkvět oppid.  

V jednotlivých bitvách, kde Bojové bránili svoji zem, dosáhli 
úspěchu - dokázali odrazit r. 113 př.n.l. bojovné germánské Kimry, 
kteří se vydali na jih z Jutského poloostrova. Podobně se jim 
ubránil kmen Volků-Tektoságů na Moravě (jméno tohoto kmene 
prý zdědili Valaši). Kimrové představovali velkou vojenskou sílu, 

která se tak odklonila z našeho území a v počátcích bojů s římskou 
říší dosáhla slavného vítězství. V dlouhodobých bojích však Bójům 
stálá a jednotná armáda chyběla, ustoupili tlaku germánských 
kmenů. Kolem r. 60 př.n.l. v Panonii bójský král Kritasir podlehl 
Dákům vedeným králem Burebistou. Mnoho Bójů (asi 32 000) 
tehdy odešlo a připojilo se ke kmeni Helvétiů v dnešním Rakousku 
a Švýcarsku, zbytek se bránil germánským nájezdům od severu až 
do přelomu letopočtu, nejdéle se udrželi na jihu.  
 
***  
 
Volná pokračování o Keltech - zatím uveřejněno:  
 
Jsme genetickými a duchovními dědici Keltů? 
Keltské návraty - do země Bójů (2. část)  

 
 
V předchozích dílech se Gawar, kovář z kmene Bójů, nechal najmout jako jeden z horských vůdců 
pro přechod Hannibalovy armády přes Alpy. Upadl do římského otroctví a uprchl po porážce 
Hannibala ze Sicílie. Spolu s bývalou keltskou otrokyní Plavou se snaží dostat lodí do Benátek a s 
kupeckou karavanou přes Alpy do země Bójů. Budu se snažit pojmenovávat místa dnešními názvy, 
v historických knihách mi často vadilo, když jsem si musel v hlavě názvy "překládat".  
 
 
/Rok 207. př.n.l., přístav poblíž Ravenny/  
 
Gawar při plavbě lodí doslova ztratil pevnou půdu pod nohama. Jeho sebedůvěra pramenila ze znalosti kovářské 
práce, rozuměl zbraním i koním, dokázal se orientovat v lese i v horách. Jeho mohutná a svalnatá postava 
dodávala vážnosti jeho slovům. Všude si dokázal najít dobré přátele. Na loď vstupoval s tísnivým pocitem, že mu 
bude špatně od žaludku. To se první den naplnilo a prožil hrozné chvíle na palubě i ve skromné kajutě, za kterou 
vydali skoro všechny peníze. Gawar nelitoval peněz, které jim zbyly, když šťastně přežili boj s lupiči. Nemohl 
překonat strach, že se na lodi dostane do situace, kdy svou dívku nedokáže ochránit. Všude bylo plno 

obhroublých námořníků. Obchodníci hlídali svůj majetek a šířili atmosféru podezření, že bude někdo okraden. 
Podplatil kapitána, aby získal pro Plavu a sebe maličkou kajutu - spíše to byl úzký uzavřený prostor, který skoro 
celý vyplňovala jedna krátká postel. V kajutě se nedalo ani stát, tak byla nízká. Světlo pronikalo jen volnou částí 
nad dveřmi. Pozdě pochopil, že zaplatil příliš mnoho. Stali se lidmi, které by se vyplatilo okrást. A neměli na lodi 
žádné přátele. Kapitán byl snědý sebejistý chlapík těžko odhadnutelného věku, který se podezřele často a rád 
pohyboval kolem krásné Plavy. Stále měl něco na práci v její blízkosti, když byla na palubě a často vyprávěl o 
svých cestách. Gawar věděl, že se nesmí dostat do přímého konfliktu s žádným členem posádky. I ti nejvíc 
rozhádaní námořníci se okamžitě spojí proti každému, kdo by napadl některého z nich.  
 
Špatně se rozhodl, když za nehoráznou cenu pronajal malou samostatnou kajutu. Příliš mnoho mužů sledovalo, až 
bude dívka v kajutě třeba jen chvíli sama. Lákala je její krása a zlaté mince. Podplatil i kapitánova zástupce, aby 
mu pomohl chránit Plavu před kapitánem, který si dovoloval stále víc. Pozdě pochopil, že jsou spolu domluveni a 
tahají z něj jen další peníze. Byl nevyspalý, zesláblý a od očí nahoru mu pronikala bolest hlavy, která se 
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zahryzávala pod čelo. Nedostatek soukromí vyvolával i napětí mezi ním a Plavou. Ta vydržela celé hodiny stát na 

palubě, nevadily jí vzedmuté vlny ani houpání lodi. Možná její dávní předci byli námořníci. Už jako dítě cestovala s 
rodiči na jejich obchodních cestách i na lodích. Rozmlouvala nyní s obchodníky a snažila si vzpomenout na místa, 
kde už kdysi byla. Před očima se jí znovu objevovaly lodi v přístavu a zboží rozložené na trhu. Zajímalo jí, s čím se 
vyplatí nyní obchodovat a kudy vedou bezpečné cesty. Od jednoho z obchodníků si půjčila knihu o Římu a 
pokoušela se jí přečíst při světle z pootevřených dveřích kajuty. Plava byla nejstarší a nejbystřejší mezi svými 
sestrami. Otec ji vychovával ke všem znalostem obchodu jako svého následníka místo syna, kterého se nedočkal.  
 
Gawar se užíral pocity žárlivosti, když Plava často rozmlouvala s mladým obchodníkem, který cestoval na lodi se 
svým otcem. Ten uhlazený mladík dokázal Plavu rozesmát, kdykoli se mu zachtělo. Dolíčky v její tváři byly vždy 
připraveny roztáhnout se do srdečného úsměvu. Gawar byl zvyklý v každé skupině lidí vynikat svou silou a 
šikovností v práci. Ale na lodi nikdo jeho schopnosti nepotřeboval. Pokusil se spřátelit se starým kormidelníkem. 
Ten se díval na Plavu bez žádostivosti spíše jako na svoji dceru. Stěžoval si často na bolesti zad. Druhý den k 
večeru se Gawar cítil lépe, ale vše se mohlo rychle změnit, zvedal se vítr a schylovalo se k bouři. Starý 
kormidelník znenadání uklouzl a ochromila ho prudká bolest v ploténkách. Věděl, že bude trvat několik dní, než se 
bude moci bez bolesti postavit ke kormidlu. Vyžádal si Gawara, aby držel kormidlo, sám jen kontroloval správný 
směr. Ten nemohl odmítnout. Původně si myslel, že půjde jen o krátkou dobu. Postupně ale pochopil, že zůstane 
vázán ke kormidlu a nemůže ani odejít. Loď měla kromě kormidla ještě dvě dlouhá zadní vesla určená k řízení 

lodi, za bouře však nikdo nebyl schopen tato vesla udržet. Proč vybrali ke kormidlu právě jeho? Byl mimořádně 
silný, ale neměl žádné zkušenosti a sotva se vzpamatoval z mořské nemoci. Možná to ale byla slabší bouře a 
stačilo jen udržet loď špičkou proti vlnám.  
 
Plava v této bouřlivé noci zůstávala většinu času sama v kajutě. A v této noci se také ztratilo všechno jejich 
zbývající zlato. Ráno bylo moře klidnější a Plava přišla na palubu s očima, které prozrazovaly, že nespala ani 
chvilku. Gawar se konečně zbavil kormidla a dostalo se mu za noční práci od kormidelníka upřímné pochvaly, 
kterou ani nevnímal. Hlavou se mu honily nejstrašnější představy. Kapitán ho chtěl ponížit a ukázat, že silný kovář 
se sotva udrží na palubě. Mohl ke kormidlu určit jiného zkušeného námořníka nebo kormidlovat sám. Plava určitě 
něco tajila a na otázky odpovídala většinou jedním slovem.  
 
Stín této noci ležel mezi nimi stále, i když nyní směřovali k Alpám. Už se neptal, co se stalo. Snažil se uvěřit, že se 
ubránila před dotěrným kapitánem tím, že mu dala zbytek peněz a zlata. Zachránila jen hrstičku drobných zlatých 
mincí, které měla zašité ve dvojité látce opasku. To byly peníze, které si poctivě vydělala věštěním z ruky a 
prodejem keramiky. Římské assusy, sestercie, stříbrné denáry a zlato, které jim zbylo po lupičích, snadno nabyli a 
lehko pozbyli.  
 
Ztratili několik týdnů, kdy si vydělávali na živobytí pomocí při sklizni obilí. Plava byla při práci na poli vytrvalá a 
nikdy si nestěžovala, i když měla hřbety rukou a předloktí rozpíchané od bodláků a osin z obilí. Na rukou měla 
desítky černých teček s červeným okrajem a mnoho našedlých zanícených puchýřků, které v noci pálily jako oheň. 
Chápala to jako trest za to, co se stalo. Také přímo pod Alpami ztratili mnoho cenných dní, zdálo se, že žádná 
skupina kupců už přes hory nepůjde. Co lze přes zasněžené hory přenést v krosně na zádech? Snad jen peníze, 
zlato a šperky. Nakonec se přeci jen připojili ke skupině obchodníků, kteří se zdrželi prodejem baltského jantaru. 
Vraceli se přes Alpy jen s penězi a vzácnými nádobami s vonnými látkami, které vydávali za léky.  
 
Gawar byl k večeru smrtelně unaven. Stále byl na špici a prošlapával čerstvý sníh. Nahoru musel jít první a při 
sestupu také první. Věděl, jak nebezpečný je sestup z pásma sněhu. Stačí jediné podklouznutí a nezkušený člověk 
se roztočí a valí se dolů jako špalek dřeva. Ztratí na chvíli smysly a za okamžik se zabije na skalách pod sněhem. 
Připomínal, že při uklouznutí se musí roztáhnout ruce a nohy a klouzat nohama napřed jako na širokých saních.  
 
Plava šla na konci řady, která sestupovala mírně šikmo příkrým svahem. Do jejích stop našlapovala už jen 
manželka vůdce kupců. Byla to starší zdatná žena, která postup skupiny nijak nebrzdila. Nic nenesla a měla dobré 
vysoké kožené boty s kožešinou upevněnou kolem lýtek. Právě si utahovala řemínek nad kotníkem, když náhle 
uklouzla a v předklonu upadla na svah. Zděšeně vykřikla a roztočená se vzrůstající rychlostí se valila kolem asi 
dvacetičlenné řady. Gawar se ohlédl, udělal rychlý úkrok a nečekaným skokem do strany se dostal na její úroveň. 
Zachytil ji pevně rukou a v příštím okamžiku se převalovali jako zmatené klubko, ze kterého Gawar vystrčil 
roztažené nohy. Otáčení se postupně zastavilo a sjížděli spolu k okraji sněhu. Gawar držel ženu oběma rukama 
kolem pasu, ale nedokázal už zastavit bezvládné tělo, které oba otočilo a pomalu hlavou dolů sjelo na okraj 
kamení. Žena se udeřila lehce do spánku a po tváři jí stékal slabý proud krve, který ani nevnímala. Brzy byla 
schopna se posadit do prohlubně sněhu. Zmateně téměř stejnými slovy opakovaně děkovala Gawarovi a 
ubezpečovala svého manžela, že se jí nic nestalo a může pokračovat v cestě.  
 
Při zastávce na jídlo si Plava přisedla těsně ke Gawarovi, nechala se obejmout kolem ramen a políbit. Dolíčky ve 
tváři se zase roztáhly do povědomého úsměvu. Cesta do země Bójů zvané Boiohemum byla ještě dlouhá. Ale byli 
zase spolu a věřili, že to tak bude na pořád. Stejně jako každodenní touha a její naplnění jako při tomto večerním 
smíření.  



 

 

 

Obchodník Belitasir a jeho žena Nanta zůstávali nějaký 
čas záhadou. Gawara nějaký čas mrzelo, že mu Belitasir 
za záchranu ženy nenabídl nějaké peníze, ale pak si 
řekl, že hlavní odměnu už dostal, když se díky tomu 
usmířili s Plavou. Čím se vlastně obchodníci živili, když 
téměř beze zboží cestovali na takové vzdálenosti? 
Konečně překonali nejvyšší horské průsmyky a stanuli 
před malým městem na skalnatém svahu nad slaným 
jezerem. Po křivolakých pěšinách mezi domy se 
pohybovalo velké množství lidí. V dlouhých podzemních 
chodbách se odedávna těžila sůl. (Budeme tomuto 
městu říkat Halstat, později dostane jméno Hallstatt a 
po něm je pojmenováno halštatské období 
středoevropské civilizace využívající zpracování 

železa.)  

 
Belitasir čekal v Halstatu na své společníky, ti se však dlouho neobjevovali. Belitasir tím nebyl nijak znepokojen, 

připravoval zatím náklad soli do velkých tmavých nádob, ve kterých byla sůl přikryta látkou a zalita včelím 
voskem. Nakupoval statné tažné koně a Gawar mu byl stále k službám starostlivou péčí o koně. Přes den pomáhal 
v kovárně připravovat kování, kterým se zpevňovaly saně. Byly to hlavně příčné železné tyče, které měly na 
koncích velká oka, do kterých se navlekly vpředu a vzadu bočnice velkých saní z vyzrálého dubového dřeva. Silné 
a často ohnuté dubové větve se na výrobu saní nejvíce hodily. Gawar vyráběl i kování s postranními háky na 
velké desky z tesaných prken, které jako vysoká rozebíratelná bedna chránily zboží a osádku saní.  
 
Ubytování ve městě bylo dobré, hostitel jim vlastně uvolnil skoro celý svůj dům - věděl, že peníze, které za 
takovou službu dostane, umožní jeho rodině přežít zimu. Plava většinu času trávila s obchodníkovou ženou 
Nantou, která si ji oblíbila, jakoby to byla její dcera. Připravovaly spolu jídlo a opravovaly oblečení. Postupně se 
Plava zasvěcovala do obchodních záležitostí a brzy znala jménem všechny jejich už dospělé děti a místa, kde se 
usadily. Na každém oppidu měla obchodníkova rodina své děti, příbuzné nebo dobré známé. Nanta usilovala o to, 
aby se Plava s Gawarem stali součástí tohoto společenství. Dnes připravovali hostinu, na kterou byli pozvání 
obchodní přátelé z Halstatu a všichni z obchodníkova doprovodu. Už třetí den ležela i v tomto nikterak vysoko 
položeném městě vrstva sněhu vysoko nad kotníky a Gawar si v duchu zoufal, kdy už konečně vyrazí na cestu. Po 
večeři Nanta odvedla Plavu a dlouho spolu rozmlouvali. Gawar se po chvíli zvedl a chtěl jít za Plavou, ale Belitasir 
ho vzal za ruku a zadržel.  
 
"Myslím, že Nanta jí chce předat nějaký dar. Nech je samotné, ženy si mají vždy co povídat." zasmál se Belitasir. 
"Vlastně i já mám pro tebe dobrou nabídku." 
"Děkuji, jsem rád, že jsi nás vzal sebou a jsme tvými přáteli." 
"Je dobře, že jsi skromný a obětavý. I to je při obchodování třeba, ale ty už obchodníkem nebudeš. Tvoje žena je 
chytrá a rychle se všemu naučí. Má tě ráda a budete mít spoustu dětí, které snad dobrými obchodníky opravdu 
budou. Děti často zdědí více vlastností matky než otce, protože ženy je mají stále nablízku. Mnozí vládcové si 
myslí, že synové budou jako oni, ale synové se častěji povahou podobají matce. A dcery přenáší matčinu výchovu 
do své rodiny. Moje žena nebyla z bohaté rodiny a podívej se teď. Nežádá přepych, nevyhýbá se žádné práci a o 
všem se s ní můžu poradit. Naše děti začínají žít svůj život na hradištích kolem řeky Vltavy a Otavy. Setkáváme se 
s nimi na obchodních cestách. Také vy se na ně můžete obrátit, když budete potřebovat pomoc. Budou o vás ode 
mne slyšet a budou vědět, že jsi zachránil moji ženu."  
 
Uléhali pozdě v noci. Plava chtěla podrobně vyprávět, o čem s Nantou mluvila. Radovala se z krásného prstenu, 
který od ní dostala.  
 
"To bude tvůj svatební dar pro mě, získal jsi ho zaslouženě. Zatím ho nebudu nosit, abych ho ve sněhu neztratila, 
je mi trochu velký. Můžu si ho u Nanty zatím nechat mezi jejími cennostmi."  
 
Plava odložila prsten do malého ozdobného pouzdra. Gawar poslouchal jen melodii její řeči, ale nevnímal obsah. 
Pil s Belitasirem víno a dokázal se teď soustředit jen na to, že při milování musí zůstat pozorný a neměl by 
spěchat.  
 
Ráno vstával ještě za pološera. Musel do kovárny - Belitasir si přál vyrobit velké množství dlouhých skob do dřeva. 
Cestování zimní krajinou na saních umožňovalo zkracovat cestu přes zasněžené pastviny a pole. Ale překonávání 
potoků a říček bylo nebezpečné. Belitasir vysvětloval, jak budou muset porazit štíhlé horské smrky, spojit je těsně 
k sobě skobami, vyrovnat povrch mostu menšími kulatinami a připevnit pevné dřevěné desky, které sloužily jako 
bočnice saní. Největší obavy byly z převádění koní. Ty pak opatrně z druhého břehu přetáhly saně pomocí 
provazu po deskách poházených sněhem. Velkou nezamrzlou řeku Danubius (Dunaj) budou muset překonat v 



 

 

Linci pomocí převozníků. Sůl se běžně přepravovala v kožených vacích na zádech soumarů po stezkách mimo 

zimní období až do oppida Třísov, kde se překládala do nádob na lodě, které ji rozvážely dál na sever po Vltavě. 
Nedostatek soli v jarních měsících dokázal zvednout ceny a uhradit nebezpečnou cestu v zimě.  
 
Plava ještě spala, když odcházel, dál zůstala spokojeně stočená do klubíčka na boku, jako kdyby ležel vedle ní. 
Dopoledne uslyšeli štěkot několika psů, kteří se rychle blížili. Belitasir vyběhl před stavení. Přijížděl Olaf se psím 
spřežením a malými nízkými saněmi. Chundelatí psi táhli saně se zřejmou radostí z pohybu. Ofal se přidržoval saní 
a pomáhal pohybu dlouhými odrazy z dobře klouzajících lyží. Gawar se pozdravil s vysokým šlachovitým mužem, 
který byl jen lehce oblečený, cesta na lyžích za saněmi a řízení psí smečky ho rozehřála. Olaf byl obchodník z 
dalekého severu za občas zamrzajícím mořem. Domluvil se docela dobře řečí místních kmenů i keltskou řečí. Léta 
trávil vysoko v horách, kde hledal a shromažďoval alpské horské tisy pro výrobu luků. Tenký kmen tisu tloušťky 
dvou palců roste desítky let, má husté letokruhy a je odedávna nejlepším dřevem na výrobu luků. Slavný Ötzi, 
muž odpočívající přes 5000 let v alpském ledovci, měl u sebe luk z tisu a v zádech zlomek hrotu šípu, který patrně 
přivodil jeho smrt. Replika tohoto luku umožňuje vystřelit šíp až na 100 m.  
 
Odpoledne dorazila další část skupiny obchodníků, kteří přivezli stovky drahocenných tisových dřev a mnoho 
takřka hotových šípů, pro které Gawar narychlo vyráběl hroty. Plava mu nesla do kovárny jídlo a připojil se k ní 
Olaf, který těsně u nohy vedl psa.  

 
"Luno, k noze!" huňatá fena se zastavila a bez nepřátelství si Plavu prohlížela. 
"Můžeš ji pohladit, měla už několikrát štěňata, je na lidi zvyklá," řekl Olaf a pevně ji přidržel za obojek u krku.  
 
Olaf nesl Gawarovi vzorník hrotů šípů. Plava se vyptávala na psy a Olaf ochotně jednoduchými větami vyprávěl. 
Luna tahala ve spřežení vzadu vedle svého odrostlého štěněte. Nikdy se spolu nervali, ale dva psi na čele spřežení 
stále soupeřili o vedoucí postavení. Někdy je musel Olaf přetáhnout bičem, když se znenadání rozpoutala 
nemilosrdná rvačka. Poražený pes se na konec obrátil na záda, ukázal volný krk. Tím uznal svou podřízenost do 
doby, než se znovu servou. Tihle dva psi už nebyli čistokrevní potomci severských psů, pro které byla smečka 
vším. Měli v sobě i svobodomyslnou krev psů těžkých horských pasteveckých plemen, kteří se ale dokázali spojit v 
boji s medvědem nebo vlky. V kovárně si Luna položila hlavu Plavě na nohy, lehla si na bok a nechala se hladit od 
hlavy až po boky. Snad jí to připomínalo dobu, kdy se po ní válela hravá štěňata napitá jejím mlékem. Olaf 
pomáhal Gawarovi dlouho do noci, požadoval hlavně jednoduché čtyřhranné hroty pro šípy na střelbu na největší 
vzdálenosti.  
 
"To je tvoje žena?" Gawar přikývl. 
"Má ráda psy. Připomíná mi ženy u nás na severu. Měl jsem hodnou ženu. Zabili ji pár týdnů po naší svatbě. Při 
krevní mstě mezi rodinami. Zabili i její mladé bratry, kteří ji chránili. Pak jsem odejel se psím spřežením. Živím se 
obchodem asi deset let. Prodám tyhle luky, budu mít peníze, abych se mohl usadit. Na jihu je Řím a otroci, v zemi 
Bójů se žije dobře. Myslíš, že bych ještě nějakou ženu ve vaší zemi našel?" 
Olaf doufal, že mu Gawar s Plavou při tomto hledání pomohou. Pak si uvědomil, jak výhrůžně se na něj Gawar 
podíval, když přišel do kovárny s Plavou. 
"Jsem už starý a taková krasavice, jako je tvoje žena asi na mě nečeká," dodal smířlivě.  
 
Ve dveřích se objevil s přátelským úsměvem majitel kovárny, který jim přišel na pomoc. Starý kovář dostával za 
výrobky zaplaceno běžnou cenou a Gawarovi nemusel platit skoro nic. Přinesl džbánek dobrého piva a litoval, že 
zítra odjedou. Těšilo ho, že mohl mluvit s krajany rodnou řečí. Pak na chvíli odešel a přinesl Gawarovi lyže z 
jasanového dřeva. Špičky měly dokonale vytvarované, asi je ohýbal v páře nebo vařící vodě.  
 
"Špatně, zahodit hned, než aby... potom," Olaf nenacházel správné výrazy, ale kováře to neurazilo. Měl už 
připravené nové řemínky, které Olaf začal hned k lyžím připevňovat.  
 
Gawar se napil piva a sedl si vedle Plavy, které také nabídl ze džbánu. Za chvíli si vzpomněl, že slíbil kováři 
dodělat silnou rycí lopatu, jaké dělal v římském otroctví. Jakmile je začal vyrábět, legionáři je stále žádali. Lopata 
byla ze silné kované oceli, uprostřed zesílená, dosti úzká a dlouhá. Násada byla krátká a dole silná na tři prsty, 
natloukala se do široké trubky, která byla dole šikmo uzavřená. Touhle lopatou se dalo rýpat, vyhazovat zem i 
shora bodat do země, což nahrazovalo kopání. Ostré boční strany umožňovaly páčit kořeny nebo sekat suché 
větve na oheň. Ženy ji používaly při práci na poli a dala se použít i k obraně.  
 
"Nejlepší je prodat takovou lopatu jedné upovídané ženě. Pak ji bude chtít každá. Asi ji používají, když muž přijde 
domů opilý." 
Gawar byl najednou hovorný a žertoval s ostatními chlapy. 
"To mi musíš taky jednu vyrobit." Muži se obrátili k Plavě a hlasitě se smáli. 
"Časem si zvykneš, že žena má na všechno odpověď." přisadil si starý kovář. 
Plava nelitovala, že nešla spát. Gawar nebyl tak nemluvný a věčně ustaraný, jak se zdálo. Mezi chlapy byl dobrý 
společník. Rozmlouvat se ženou a poslouchat, co říká, se musel teprve učit.  



 

 

 

Ráno nastal obrovský shon. Napadlo trochu prašného sněhu a obloha byla sytě modrá. Starý kovář potvrzoval, že 
bude dlouho stálé počasí. Obchodníci nakládali do saní velké nádoby se solí, která byla shora přikryta látkou a 
zalita voskem. Mezi nádoby prokládali slámu svázanou do tenkých snopů. Belitasir se práci nevyhýbal, ale většinu 
času musel vydávat stručné příkazy a ještě častěji poslouchat krátká hlášení o jejich splnění. Každý věděl, co má v 
tomto shonu dělat. Nanta si přidržovala Plavu blízko sebe.  
 
"Snaž se zapamatovat, kam co dávají. Muži myslí dopředu, ví co budou dělat za týden, ale nepamatují si, kam 
položili čepici a rukavice. Nemluv na ně, neradi dělají víc věcí současně."  
 
Gawar a Olaf se nakládání neúčastnili. Bylo třeba vyzkoušet luky. Každý muž dostane luk přiměřený jeho síle a 
hrst šípů. Odsekli tři husté smrkové větve a zapíchli je hluboko do sněhu. Stříleli asi na padesát, sedmdesát a 
devadesát kroků. Gawar si myslel, že je dobrý lukostřelec, ale ani jednou nevyhrál. Pak Olaf vytáhl nejsilnější luk 
až zespodu. Gawar ho vyzkoušel s dlouhými šípy a jednoduchým hrotem. Nejvzdálenější terč zasáhl asi náhodou, 
ale Olaf byl spokojen.  
 
Olaf jel se psím spřežením a nízkými saněmi stále vpředu. Používal jen jednu hůl a měl vždy připravený luk. Často 
se vracel k pomalejší koloně těžkých saní tažených koňmi, cesta tak byla projeta v těžkých úsecích třikrát. Čerstvý 

prašný sníh rozhrnoval lehkým pluhem. Nocovali ve vesnicích v přístřešcích pro seno a slámu.  
 
Plava se málo setkávala během dne s Gawarem, který zajišťoval spřežení zezadu. Většinu času trávila s Nantou a 
rozmlouvala s Belitasirem o obchodních záležitostech. Gawar s Olafem často spolu drželi noční hlídku a spřátelili 
se. Na začátku hlídky s nimi byla Plava často vzhůru a Luna se ji naučila poslouchat.  
 
 
Další pokračování se bude týkat života na oppidu v jižních Čechách.  

 
 
Historické poznámky  
 
Peníze - od latinského pecus-skot je odvozen i název pro peníze-pecunia, což dalo základ i českému slovu peníz, 
peníze. Nejstarší římské peníze byly měděné destičky s vyobrazením skotu.  
 
Podmokelský poklad - r. 1771 bylo nalezeno na břehu potoka na Rokycansku asi 5000 zlatých keltských mincí 
(tzv. duhovek) o váze 30-40 kg zlata. Poklad pocházel asi z poloviny 1. století př.n.l. Sedláci šťastný nález 
oslavovali až do rána, kdy ve vypité hospodě cena zlata hodně poklesla. Nevíme, jestli se stačili domluvit, že 
druhý den si vyjedou za děvčaty do města. Jisté je, že na místo později dorazila početná skupina drábů s lavicí, se 
kterou postupně obešli všechny chalupy. K lavici přivázali domácího pána a před jeho rodinou ho bili důtkami, 
dokud zbylé mince rodina nevrátila. Rány na pozadí sedláků se patrně časem zhojily, ale zůstala rána, kterou 
utrpěla česká archeologie - kníže Fürstenberk nechal duhovky nevyčíslitelné hodnoty roztavit na zlato a v 
Národním muzeu v Praze máme jen asi 20 kusů těchto mincí z největšího starověkého pokladu v Čechách. 
Podmokly jsou v blízkosti Berounky, kde se nacházejí i zbytky mohutného keltského oppida Stradonice u Berouna. 
Na stradonickém oppidu se našly mince z rozsáhlého obchodu z téměř celé Evropy, kromě keltských také řecké, 
římské, iberské a kartaginské.  
 
Duhovky - keltské mince z téměř ryzího zlata vyráběné ruční ražbou železnými razidly, hojné v době oppid v 
Čechách a Bavorsku. Regenbogenschüsselchen = duhové mističky, objevující se, když je duha (podle pověstí se 
poklad nachází tam, kde se duha "pije" - dotýká se země). Velikost mince byla zhruba jako nehet malíčku. Za 
jednu takovou minci mohl člověk celou noc v krčmě jíst, pít a veselit se až do rána.  

 
Zlaté mušle - jiný miskovitý druh mincí, které byly nalezány především na Moravě, v Podmoklech, ve 
Stradonicích. Ryzost zlata dosahovala až 97 % a váha 6,5 g. Raženy mimo jiné také jako třetinky a osminky. 
Raženy s paprskovou značkou, někdy doplněnou kuličkami nebo půlměsíčkovými znaky.  
 
Keltské zlato - po porážce keltského krále Vercigetorixe v Galii Césarem r. 52. př.n.l. přinesli legionáři při 
návratu do Říma tolik zlata, že znatelně poklesla jeho cena. Žoldáci starověku nosili peníze stále při sobě, hned po 
boji, ne-li přímo při něm, okrádali zabité nepřátele. Podle těžko doložitelných údajů vytěžili Keltové značnou část 
zlata u řeky Otavy (Atava - bohatá řeka).  
 
Ötzi - r. 1991 byla na ledovci v Ötztalských Alpách poblíž rakousko-italských hranic nalezena částečně rozmrzlá 
mumie pravěkého člověka z doby asi 3300 let. př.n.l. Byly nalezeny i zbytky jeho oděvu, bot, dále měděná sekera 
s tisovým topůrkem, pazourkový nůž, toulce se šípy s pazourkovými hroty a nedodělaný luk z tisu. Tětiva byla, 
myslím, ze zvířecích šlach. Měl sebou pouzdro na přenášení žhavých uhlíků pro rychlejší rozdělání ohně. Autor 



 

 

knihy Spindler, K: Muž z ledovce, 1998, se domnívá že muž byl vyhnán ze společnosti do hor a zabit šípem do 

zad. Zajímavý je názor autora této knihy (je rodákem z tamního kraje), že prvotní osidlování hor bylo směrem 
shora dolů - od přirozených vysokohorských luk a pastvin do lesů, které byly později vykáceny.  
 
Luk - byl účinnou zbraní i prostředkem lovu. Ještě za stoleté války se alpské tisy (dnes přísně chráněné) vyvážely 
do Anglie na výrobu luků. Bitva u Kresčaku (Crécy) r. 1346 - anglické vojsko mělo asi 10 000 lučištníků, kteří 
rozstříleli neukázněnou převahu francouzský rytířů, mezi nimiž padl i Jan Lucemburský. Karel IV. byl naštěstí brzy 
raněn a mohl se ctí bojiště opustit. Angličané prý měli příkaz uschovat tětivy před deštěm, aby luky neztratily 
dostřel. Nenávidění angličtí lučištníci byli málokdy bráni do zajetí, když tak jim usekávali palec, aby nemohli znovu 
bojovat proti nim. Vycvičený anglický lučištník byl schopen vystřelit 12 mířených ran za minutu, vyhledávaní 
janovští střelci z kuší bojovali na straně Francouzů. Z kuše se dalo vystřelit asi jednou za minutu.  
 
Lyže - žádný archeologický nález lyží není starší než 10 000 let, i když se asi používaly dříve. Používání lyží je 
doloženo od 7. tisíciletí v Rusku a severní Evropě. Prvotní lyže byly z borového nebo smrkového dřeva, levá 
skluzová lyže byla delší (přes 3 m a široká přes 15 cm), pravá odrazová lyže byla menší. Používala se jedna hůl. 
Vázání bylo "jižní" do těžkého sněhu s upínáním k výstupkům u špičky boty. Vázání "severní" používalo řemínky 
na paty a lyže byly užší. V Americe původní obyvatelé vynalezly sněžnice typu tenisové rakety s výpletem.  
 

Saně - původně byly nízké, podobné široké desce z prken.  
 
Vozy - Keltové používaly dvoukolé vozy pro válečné účely jako ochranu pro střelce z luku na území dnešní 
Británie. Čtyřkolé vozy se dvěma koňmi, uzdy a tažné postroje používali Keltové v době oppid. Pár koní pro 
zemědělské práce a dopravu byl základem hospodářství vesnice po dvě tisíciletí. Ještě po 2. světové válce bylo v 
Československu 600 000 koní.  
 
Osídlení Čech Kelty podle http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltoveCR:  
 
Keltové zpravidla osidlovali místa pravěkých zemědělců. Výjimečně zakládali svá sídliště a opevnění na tzv. 
"zelené louce" - místo bez předchozího osídlení. Dokonale se seznámili s kulturní krajinou a dovedli ji skvěle 
využít. Hustota osídlení obyvatel se odhaduje na 1-9 obyvatel/km2. 

1. Progresivní etapa (6. - 5. stol. př. n. l.) 
osídlení téměř dvou třetin plochy Čech. V této etapě zde bylo velmi početné obyvatelstvo. 

2. Regresivní etapa (4. - 3. stol. př. n. l.) 
z neznámého důvodu nastal úbytek obyvatel. Osídlena jen pětina plochy. Téměř všechny osídlené oblasti 
ležely v povodí našich největších řek - Labe, Ohře, dolní tok Vltavy. Lidé žili jen v malých vesnicích. V 
této době se nebudovala žádná opevnění. 

3. Kolonizační etapa (konec 3. - 1. stol. př. n. l.) 
osídlení poloviny Čech, četná opevnění. Zachovalo se mnoho nových sídel, hlavně v jižních a středních 
Čechách a také východně od pražské kotliny. 
Zvýšila se hustota sídel a to zejména na Chrudimsku, v Podkrušnohoří a Poohří. 

4. Kolapsová etapa (přelom 2. a 1. stol. př. n. l.) 
v třetí čtvrtině prvního století došlo k přenesení sídel do jižní poloviny Čech. Osídlena již jen třetina 
plochy. Ubývá obyvatel keltského etnika (odchody, boje s Germány a podobně). Nastává konec 
keltského období u nás. 

Brennerský průsmyk - 1362 m.n.m je spojnicí Itálie a Německa. Asi nejvyšší dálniční most světa. Průsmyk 
pojmenován patrně podle keltského dobyvatele Říma Brenna (heslo Brennus).  
 
Hallstatt - město (913 obyv.) v Rakousku, 508 m.n.m, těžba soli už od 5000 let. př.n.l., nalezena pohřebiště a 
jedna z prvních kováren. 
Doba halštatská na českém území končí kolem roku 370 př. n. l., další období je ve znamení nového osidlování 
severních a severozápadních Čech. Velká keltská migrace z oblasti Švýcarska a západní Francie směřovala 
částečně i na naše území a byla dovršena někdy v polovině 3. stol.př.n.l. Tito západní Keltové byli 
nositeli kultury laténské (podle města La Tène dnes ve Švýcarsku).  
 
 
Použité a související zdroje: 
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- http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltoveCR 
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- http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9 
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