
Bójové a Keltové - keltské svátky, bohové a oppida (4. část)  
 
V roce 191 př.n.l. byli Bójové definitivně poraženi v dnešní severní Itálii, kde sídlili poblíž řeky Pádu a města 
Boloni asi 200 let. Zbytky Bójů se vrátily do střední Evropy. Můžeme se jen dohadovat, zda do našich zemí přinesli 
bohatství, oživení vědomostí, řemesel a obchodu. Nevíme, zda sem po částech nedorazili už dříve a zda se setkali 
s přátelským prostředím. Rozkvět nastává od konce 3. století.př.n.l. asi do poloviny 1.stol. př.n.l. - je nazýván 
zlatým věkem Bójů, kdy vzkvétal život na oppidech. Docházelo při uctívání bohů i k lidským obětem? Jaká byla 
příčina úpadku od 4. století př.n.l. spojeného s nevysvětlitelným s poklesem osídlení země ze dvou třetin na 
pětinu? Mohly se vyskytnout hromadné otravy námelem, které se objevovaly i pozdě ve středověku?  

Druidové byli nejvzdělanější vrstvou, řídili náboženské obřady a svátky, měli i moc soudní. Zvláště uctívané bylo 
jmelí, což se přeneslo až do dnešních vánoc. V době Caesara v Galii byli tři základní vrstvy: druidové, equites 
(jezdci, "rytíři", kteří byli svobodní a podíleli se na rozhodování) a lid. Kulturní dědictví přenášeli druidové, bardové 
a filidové. Bardové byli hudebníci, pěvci a recitátoři, kteří oslavovali hrdinské činy a přenášeli keltské ságy. 
Filidové se zabývali přírodou, medicínou, také věštěním.  
 
Nejvýznamnějším šperkem a ozdobou byl torques - nákrčník často zlatý a spletený z několika pramenů. Bohatě 
zdobeny byly spony šatů.  
 
Oppida byla často na vyvýšeném nebo obtížně přístupném místě. Keltské slovo -brîga- (kopec, vrch, výšina) a 
příbuzné gaelské -braighe, b(h)raghad- pro horní část (kopce, vrchu, hory) má zřejmě souvislost s jménem Praha. 
Ve střední části oppida byla akropole a sídlo vládce, ulice byly částečně dlážděné, domy dřevěné nebo z kamenů 
kladených na sucho. Přírodní opevnění bylo doplněno hradbou s čelní kamennou zdí, vysokou i několik metrů. 
Zeď z kamenů byla kladena nasucho a byla z vnitřní strany vyztužena násypem ze štěrku a hlíny. Násyp byl 
zpevněn dřevy. Před hradbou byl hluboký příkop. Vstup chránily dřevěné až dvoupatrové věže a tzv. klešťovité 
brány. V předhradí a podhradí sídlili především řemeslníci, zemědělské osady v okolí v okolí zajišťovaly oppidu 
zásobování.  
 
Oběti a dary nebo poklady byly ukládány na posvátných místech - obvykle dubových hájích nebo i v pramenech 
vody. Keltové konali velké oběti před bitvami i po jejich skončení. Na posvátných místech ukládali část válečné 
kořisti. Nejvyšší tři božstva byli Taranis, Teutatés a Esus.  
 
• Taranis, bůh nebes, slunce a nebeských sil (bouře). Jeho symbolem je kolo (kruh), žezlem blesk 
a průvodcem orel. Taranis byl bůh kultu předků a světa mrtvých. Lidské oběti Taranisovi byly 
zaživa upalovány ve velkém proutěném koši. To sděluje Caesar ve svých Zápiscích o válce galské. 
• Teutatés, což znamená "otec národa" nebo kmene. Teutatés se stará o svůj kmen. Jeho 
symbolem je had (symbol plodnosti) s beraní hlavou - vedoucí svůj lid do války (jako beran). 
Lidské oběti Teutatésovi byly utápěny ve vodě. 
• Esus, bůh stromoví, mající spojitost se životem po smrti, Keltové věřili v nesmrtelnost duše. (Na 
Britských ostrovech Keltové rychle převzali křesťanství a první jejich kostel je asi z r. 200 n.l.). 
Esus souvisí i s bohatstvím válečné kořisti, která se z části ukládala v posvátných hájích. Esus 
(někde splývající s Cernunnosem, bohem jeleního paroží) je zpodobňován s lístky jmelí a často 
také jako dřevorubec se sekerou. Souvisí to se zúrodňováním země, dřevem na oheň, kácením 
stromů a přeneseně poráží stromy života lidí. Obětování se dělo pověšením a následným 
podříznutím nebo rozčtvrcením na stromě.  
 
Další keltští bohové se poněkud liší podle oblastí (Galie, Irsko, Wales):  
 
• Aine, Ann, Anna, Dana - irská matka bohů, bohyně slunce 
• Belenos (Belenus) - galský bůh řádu a medicíny 

• Epona - "koňská" bohyně, patronka jezdců 
• Brigit (Briganta) - irská bohyně krbu a domova, později svatá Brigita 
• Lir - bůh slunce 
• Ludd - bůh řek 
• Lugh - irský bůh slunce spojovaný se slavnostmi žní (Lughnasa) 
• Morrigan - bohyně války  
 
Keltské svátky se skládaly ze zimního slunovratu, jarní rovnodennosti, letního slunovratu a podzimní 
rovnodennosti. Čtyři hlavní svátky mezi rovnodennostmi a slunovraty se v podstatě zachovaly až do dnešních 
dnů.  
 
• Samhain (Samain) - 1.listopadu. Keltský rok začínal Samhainem, měl význam konce léta (zahánění dobytka z 
pastvy) a slavil se 1. listopadu v noci z předešlého dne. Den začínal západem slunce. Byl to svátek zesnulých a 



přípravy na období zimy (dnes 2. listopadu je svátek Dušiček) 

• Imbolc - 1. února. Dnes ho známe jako Hromnice 2. února. 
• Beltine (Beltaine, Beltene) - 30. dubna. V noci na 1. květen se pálily "Čarodějnice" - byl to konec strádání a 
utrpení v zimě, vyhánění dobytka na pastvy. Název je tvořen slovy "Bel-tine", což znamená "Jasný (zařící) oheň". 
Keltové o tomto svátku zapalovali dva velké ohně a mezi nimi proháněli dobytek, ten měl být takto očištěn po 
zimě. Nakonec skákání přes oheň jako symbol odvahy a dospělosti se dělá dosud. 
• Lugnasad - 1.srpen - oslava žní, ale i manželských svazků (děti narozené na jaře měly větší šanci přežít). Na 
vrcholcích kopců se vítalo vycházející slunce. Tento svátek u nás vymizel. 1. srpen jako termín počátku žní nebo 
konce žní (dožínky) stěží vyhoví rozdílným podmínkám na rozsáhlém území, kde Keltové žili. Je to i termín pro 
připouštění krav, které pak budou mít telata v nejvýhodnější době počátkem května.  
 
Následuje příběh, který volně navazuje na předchozí díly:  
 
Jsme genetickými a duchovními dědici Keltů? 
Keltské návraty - do země Bójů (2. část) 
Keltské návraty - jejich návraty a poklady (3. část)  
 
Na konci tohoto příspěvku jsou opět historické poznámky a (snad) zajímavosti.  

 
 
/Rok 206 př.n.l./  
 
"Jedu za ním, něco se muselo stát. Už by tady musel být."  
 
Gawar si upravil vázání lyží, sebral luk a svazek šípů a vyrazil dopředu po stopě Olafových saní. V těsném údolí 
sevřeném kolem nevelké říčky uviděl na protějším svahu ležet v krvavém sněhu statného srnce. Stopy saní a další 
stopy vedly dál po podél břehu. Končily v nízkém stavení na kraji malé osady. Psi Gawara radostně uvítali. Bylo 
slyšet hlasitý hovor, který se směřoval k hádce. Psi ještě před chvílí štěkali, pán domu se vrátil asi krátce před 
Gawarem.  
 
"Zranil jsi mého syna šípem na noze, mohl jsi ho zabít!" 
"Doufám, že jsem pořád ještě hostem v tomto domě, kam jsem přišel v míru. Přivezl jsem tvého syna i jeho 
bratra, kteří mě napadli, když jsem dobíjel srnce." Olaf hněvivě ukázal levou ruku, na které mu šíp vystřelený ze 

zadu roztrhl kožešinu až k předloktí. 
"Kdybych neměl puštěného psa, musel bych střílet líp. A věř mi, že bych neminul. Nechtěl jsem ublížit tvým 
synům, jsou to ještě hloupí chlapci. Přivezl jsem staršího zraněného syna domů a tvoje žena mi ještě 
poděkovala." 
"Nech ho odejít a běž sehnat pomoc, Corgh ztratil hodně krve." Žena promluvila chladně a pevně, ale vzápětí se 
lekla, když uviděla ve dveřích Gawara. Okamžitě se vydali s Olafem na zpáteční cestu. 
"V posledním okamžiku, když jsem střílel, jsem si uvědomil, že jsou to ještě chlapci. Chybělo málo a mohl jsem ho 
opravdu zabít." Olaf se podle svého zvyku na dlouhou dobu odmlčel. Hlavou mu procházely zlé vzpomínky na 
neštěstí, které potkalo jeho rodinu v daleké severní zemi. Gawar to vyčetl z jeho tváře a také mlčel. Rozuměli si i 
beze slov. Přátelství zkoušené nebezpečím a těžkými rozhodnutími pokračovalo po desetiletích i u jejich dětí.  
 
 
/Rok 190 př.n.l. oppidum dnes zvané Třísov, jižní Čechy./  
 
Plava vstávala časně. Ještě včera večer dala na teplé místo hrneček s kváskem, zatvrdlým neupečeným zbytkem 
těsta od minulého pečení chleba. Ráno kvásek postupně přidávala do díže s moukou. Těsto bylo třeba udržovat 
těsto stále řidší a teplejší. Kvašením a mícháním kopistem těsto nabývalo na objemu a dosahovalo až k okraji 
nahoře zúžené díže. Plava chtěla nechat ještě děti spát, ale pohyb v místnosti je postupně probouzel.  
 
"Já přinesu dřevo."  
 
Nejstarší dcera Gwena spěchala pro suché borové dřevo na vytápění pece a pro koště ze syrových smrkových 
větví, kterým se vymetaly saze z rozpálené pece. Gawar před léty dlouhé večery brousil ploché kameny o sebe a 
připravil tak hladké kamenné desky, na které se v rozehřáté peci dával pecen chleba. Bochníky chleba se 
tvarovaly z těsta ve slaměnkách - plochých velkých mís pletených ze slámy, které se posypávaly moukou. Po 
vsazení bochníků se pec uzavřela a těsto se peklo necelé dvě hodiny jen teplem rozpálené pece.  
 
Luna na dvorku pokojně zaštěkala a upozornila, že přichází někdo, koho zná. Děti Lunu milovaly, a když ji Olaf 
přinesl jako odrostlé chlupaté štěně, dostala hned jméno po své matce. V mnohém ji připomínala, hlavně 
dobráckou povahou k malým dětem. Ve dveřích stála udýchaná Edigha, mladší sestra Lorny, která několik let 
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dělala s Plavou keramické misky a džbánky.  

 
"S Lornou je hrozně zle, bojím se, že umře!" 
"Řekni, že přijdu brzy."  
 
Plava vyndávala dřevěnou širokou lopatou upečený chleba z pece. Dávala rychlé příkazy Gweně pro zajištění 
domácnosti.  
 
"Přijdu až večer, možná v noci, donesete tátovi jídlo. Rychle opeč na kameni v peci ještě kus masa. Kluky nech jít 
za tátou do kovárny, vydrží tam celý den. Nechoď dojit krávu sama, dokud nebude táta doma nebo to udělám já 
a přijdu."  
 
Plava vzala sebou ještě teplý bochník chleba a džbánek mléka, popadla bedničku z tenkých lipových prkének, ve 
které měla připravené léčivé byliny a věci, které potřebovala při porodech. Věděla, že to bude špatné, dítě se 
mělo narodit až za několik měsíců. V poslední době zažila několik takových předčasných porodů se špatným 
koncem. A to byly mladé ženy, které nerodily poprvé. Lornu pronásledoval osud už od dětství. Měla hrubý výraz 
tváře s těžko se hojícími boláky. Upínala se k Plavě jako ke svojí záchraně, neúnavně pracovala s hlínou i u pece, 
pomáhala s dětmi a stala se skoro dalším členem domácnosti. Plava se neobávala, že by nakazila její děti, a ty se 

jí nijak neštítily. Lorna se sama vyhýbala tomu, aby se někdo dotkl její tváře. Bylo těžké pro ni najít ženicha a léta 
jí ubíhala. Byla od dětství neobyčejně vysoká, její vrstevnice jí sahaly sotva po ramena a mnohé jen po prsa. 
Lornin otec Longes byl vážený a nepřekonatelný bojovník, který se skupinou odhodlaných jezdců dokázal ochránit 
kupce na cestách přilehlých k oppidu před lupiči. Proti šípům vystřeleným při léčce mu nepomohla ani jeho 
obrovská postava. Lornina matka se stala vdovou a každá z pěti dcer měla dostat věno. Nakonec se Lorna přeci 
jen vdala za starého mládence, který žil s matkou, jejíž svárlivá povaha a nepořádnost dokázala předchozí nevěsty 
odradit. Konečně čekala vytoužené dítě, ale snažila se pořád ještě Plavě pomáhat s lehčí prací. Snědla při tom 
velké množství jídla, které jí Plava stále přistrkovala. Tušila, že doma jí jídlo nechutná od věčně nevlídné tchyně, 
která v domácnosti chtěla všechno řídit.  
 
Plava nesla s sebou jídlo na celý den pro sebe i pro Lornu, sama se nechtěla stravy v této domácnosti ani 
dotknout.  
 
Lorna ležela v temné místnosti a porodní bába prováděla vykuřování zlých duchů. V místnosti se těžko dýchalo 
zdravému člověku, natož rodičce. Plava beze slova otevřela okna a dveře, porodní bába Menika se uraženě stáhla 
do ústraní. Lorna ležela bledá jako smrt na zakrvácené lněné látce. Ztratila mnoho krve a její tvář prozrazovala 
beznaděj. Ruce a čelo měla studené, nemohla skoro ani pít, a to bylo špatné znamení. Chvílemi podivně blouznila 
a nesrozumitelně mluvila, ke konci už ani Plavu nepoznávala. Pak Plava vzala Lornina muže stranou. Měl podivně 
nepřítomný pohled a skoro nevnímal, co mu říká. Na stole leželo velké množství tmavých obilných placek. Lornin 
manžel trval na zásadách pohostinnosti, chtěl aby se Plava najedla a vzala domů malé stažené kůzle. Nakonec si 
rychle vzala s sebou placky, když odmítla za své služby kůzle. Hlavně chtěla být co nejdříve pryč a nesetkat se už 
s tchyní a porodní bábou. Unavená a plná neklidu spěchala za svými dětmi. Jaké je štěstí, mít zdravé děti. Když 
šla kolem posečeného pole, které patřilo manželovi Lorny, vzpomněla si, jak asi měsíc přede žněmi na tomto 
špatném věčně mokrém poli viděla v mnoha nedozrálých žitných klasech velká černá zrna s jemnými fialovými 
kloboučky, které se na tenké nožičce podobaly malinkým houbám pohupujícím se ve větru.  
 
Vybavila si na nedávný živý sen. Šla jako malé děvče kolem pole a hladila zvednutou rukou klasy.  
 
"Tahle černá zrna se nesmí jíst, mohla bys umřít." řekla matka a odvedla ji pryč.  
 
Kolik se toho mohla naučit od své vzdělané matky a otce, kteří byli bohatí obchodníci. Místo toho prožila mladé 
roky jako otrokyně v římské říši a stěží teď předávala svým dětem stěží to, aby uměly číst a trochu psát. 
Příchodem vzdělaných Bójů, kteří byli poraženi za Alpami, dostala nečekanou posilu. Starý kupec Lugan, který 
zůstal sám z celé rodiny, si oblíbil jejich bystré děti a za dobré slovo a jídlo byl ochoten je celé dny učit. Gawar 
lisoval březovou kůru a na psaní připravoval dostatek destičkovitých kusů tuhy, které byly k nalezení někdy i na 
poli.  
 
Plava zašla ve zlém tušení do chléva, odehnala jedno malé sele od ostatních a dala mu všechny tmavé placky 
nezvyklé houbové vůně. Ráno se prasátko nepostavilo ani na nohy, leželo netečně celý den a mělce dýchalo.  
 
Plava před lety přesvědčila svého muže, že je třeba přestěhovat kovárnu asi sto kroků od domu po směru větru. 
Teď toho občas litovala, měla klid a zdravý vzduch pro děti, ale Gawar byl stále mimo domov a navíc se u něho 
scházeli k večeru vážení muži k poradám. Byla to jakási předběžná rada straších, při které se vždycky pila 
medovina. Gawar se stával mluvčím mužů nespokojených s vládcem oppida. Keltové v minulosti prošli dobou 
královskou, kdy králi příslušelo jméno s příponou -rix, obdoba pozdějšího rex - vladař, panovník, král. Následovala 
doba knížecí a blížila se doba vlády elitní šlechty, do níž se mohli dostat úspěšní a bohatí obchodníci a možná i 



řemeslníci. Vláda nepřecházela dědičně na syny, ale často tomu tak bylo po zvolení radou starších. A to právě k 

tomu na Třísově mohlo brzy dojít. Starý vládce Trevonix už byl jen stínem uznávaného muže a bojovníka a jeho 
starší syn Kintyr si hleděl příliš medoviny a žen. Říkalo se, že je zapleten do přepadení obchodní skupiny, které 
nebylo zatím řádně vyšetřeno ani potrestáno. A muž, který měl svědčit, byl nalezen mrtev v lese poblíž 
posvátného dubového háje. Starý Trevonix nedokázal jako jinde na oppidech využít přílivu peněz a schopných 
obchodníků, kteří dorazili po porážce Bójů ve skupinách na všechna oppida. Nerozhodnost při poskytování míst k 
usídlení a špatná ochrana cestujících obchodníků způsobila, že hledali raději bezpečí na západ od Třísova, kde 
vedla stará cesta podél Otavy později zvaná Zlatá stezka. Příliv nových nepříliš bohatých osadníků přinesl do okolí 
Třísova nespokojenost a rozhádanost soupeřících skupin. Potřebu silného vládce žádali i druidové, ale mnozí z 
rady starších viděli i to, že moc, kterou druidové získali, jim vyhovuje.  
 
Gawar chodil domů na jídlo, ale na jaře, kdy měl nejvíc práce, si nechával často jídlo přinést od dětí. Nejstarší 
Gwena byla vysoká a statná, v tom se podobala otci. Její původně dost světlé vlasy každým rokem tmavly. V 
patnácti letech vypadala skoro dospěle a její příjemná tvář už přitahovala obdivovatele. Dvojčatům Wencingisovi a 
Goderisovi bylo třináct. Chlapci měli jemné rysy obličeje po matce, zatím byli vytáhlí a hubení. Zdálo se, že 
mohutné postavy svého otce nedosáhnou, i když jejich hnědé kudrnaté vlasy otce připomínaly. Cornelle bylo 
deset let, měla světlé rovné vlasy a výrazně modré oči. Nejmladší Adelise bylo sedm a ve všem se podobala své 
sestře a nejspíš i své matce, když byla v jejich věku.  

 
"Máma vzkazuje, že potřebuje nasadit lopatu. A kdybys přišel dřív domů, tak nám přijď pomoct rýpat zem na 
políčku pod okny." Gwena vyřizovala vzkaz přesně, jak to Plava řekla. 
"Dobře. A kluci, vy byste nedokázali lopatu nasadit?" 
"My jdeme sekat rákos na rohože, všichni kluci jdou. To musíme jít s nimi."  
 
Gawar se vracel z kovárny pozdě, měsíc byl skoro v úplňku, a tak uviděl velký kus zrytého políčka před okny. 
Rázem vystřízlivěl - věděl, že tentokrát to bude špatně. Zapomněl, že slíbil vrátit se dříve. A Olaf šel domů už 
dávno, Plava ho jistě viděla, když šel okolo pole a možná jí pomohl on. Plava se ani neotočila, když vedle ní 
uléhal. Byl si jist, že nespala, blížila se prudká bouřka, která ji vždy trochu děsila. Ráno skoro nemluvila, jen 
ukázala ruce s puchýři na dlaních.  
 
"Kluci lopatu nasadili, ale podívej se jak. A přišli mi ještě večer pomoct místo tebe."  
 
Keltský týden byl čtrnáctidenní, den začínal západem slunce. Ráno byl volný den, který odpovídal nynější neděli. 
Poslední třináctý pracovní den, kdy únava způsobovala konflikty a neštěstí se přenesl jako pověstný pátek 
třináctého i do našich dob. Gawar odjel s dvojčaty na celý den na koních - věděl, že doma nebude klid. Kluci se 
radovali a pozorně poslouchali otcovy rady. Málokdo v jejich věku mohl jezdit na koni.  
 
"Vidíte jakou mají radost z pohybu? Jsou to ušlechtilé koně, obchodník tvrdil, že jsou to potomci některé z 20 000 
klisen, které koupil Alexandr Veliký od Skythů. To asi přeháněl, myslel si, že dostane víc peněz." 
"My jsme pro tebe chtěli včera večer dojít, ale máma řekla, že si máš vzpomenout sám." 
"Zapomněl jsem na to. Musíme to nějak napravit."  
 
Přebrodili řeku Vltavu, vystoupali dlouhý svah a uviděli před sebou řetěz hor, které chlapci ještě neznali. Brzy 
přebrodili i další řeku Malši a vystoupali další dlouhý svah. Hory se znovu ukázaly, tentokrát docela blízko. Sesedli 
z koní a prohledávali písčité naplaveniny, které přinesl na svazích včerejší prudký liják. Přehazovali krátkými 
lopatami písek poblíž míst, kde Gawar s Olafem už několikrát našli zelenavé sklovité kamínky. Tvarem často 
připomínaly malou švestku, ale na povrchu byly rozeklané ostrými výstupky. (Byly to pověstné vltavíny, které tam 
bylo ještě po dvou tisíciletích možno najít po dešti na polích, cihelně a pískovnách zvláště mezi obcemi Ločenice a 
Besednice.) Štěstí jim tentokrát přálo. Vraceli se pozdě, ale koně byli odpočinutí a chlapci už měli v sedlech 
jistotu, kterou lze získat jen dlouhou jízdou. To Gawar chtěl, jeho synové budou muset být dobří jezdci na 
koních.  
 
Na dvorku na oloupané dubové kládě seděla Plava s dcerami, Olaf s manželkou Deborou a synové Olsen, Jorik, 
Thoranix a malý Gunar. Nejstarší syn Olaf chyběl.  
 
Gawar vycítil, že se něco strašného stalo.  
 
"Když se zastaneš Olafova syna, budou proti tobě všichni. Starý vládce Trevonix a jeho syn, druidové i ti, se 
kterými jsi ještě včera popíjel. Nebude tady bezpečno ani pro naše děti." 
"Nemůžu zradit Olafa, je to náš přítel odedávna. Jejich děti vyrůstaly s našimi, co jim mám říct?" 
"Radu starších nepřesvědčíš, že to byla nešťastná náhoda. Druidům se hodí mít zdravého chlapce jako oběť 
bohům k poctě boha Taranise. Já odejdu s dětmi na sídlo, které patřilo tvé matce. Půjdeš s námi?" 
"A co tam skoro na samotě budu dělat?" 
"Nebál jsi se přejít přejít Alpy. Nevěděl jsi, co nás tady čeká. A teď jsi bohatý a vážený muž. Copak neumíš 



postavit nový dům? Chlapci ti rádi pomůžou a ještě se při tom něco naučí. Tady je čeká nebezpečí na každém 

kroku. A děvčata taky."  
 
Na poradě starších kmene bylo najednou tísnivé ticho. Nejvyšší druid Donagal seděl proti Gawarovi a mlčel. Slovo 
si vzal druid Hoges, který byl zjevně domluven předem s Trevonixem a jeho starším synem. 
 
"Olafův syn je vinen. Zabil Innise, mladšího syna našeho knížete. Za úplňku před svátkem Samhain bude 
obětován bohu Tranisovi."  
 
Gawar vstal a v obou rukou nad stolem držel dlouhý nůž.  
 
"Já jsem ten nůž vykoval. Je to jako krátký meč. Má zahnutou čepel a obě strany broušené. Vyrobil jsem ho na 
sekání rákosu pro splétání rohoží. Zahnutým nožem je možné si rákosí ve vodě přitáhnout. Dají se s ním sekat i 
slabé větve třeba na rozdělání ohně. Slabé větve, ne silné lískové pruty. Zahnuté ostří se do prutu zasekne, a ten 
se sevře. Nůž pak trochu vyklouzne z ruky. Potom prut povolí a dlouhý nůž letí dopředu a otáčí se. Má z obou 
stran ostří a může způsobit vážné zranění." 
"Ne, zranění. Olaf mého syna Innise zabil. Bůh Taranis si žádá zápalnou oběť. Olaf je zdravý chlapec, kterým 
uctíme tohoto boha." 

"Je to ještě dítě. Byla to nešťastná náhoda. Ti chlapci byli spolu celé dny a tvého syna Innise měli všichni rádi." 
Byl by z něj dobrý vládce, na rozdíl od jeho staršího bratra Kintyra, který vládcem asi opravdu bude - pomyslel si 
Gawar a ztratil na chvíli řeč.  
"Je mi opravdu líto, že takové neštěstí postihlo tvou rodinu a celý náš kmen. Kdyby Olaf chtěl Innisovi ublížit, proč 
by to takhle dělal? Mohli se spolu poprat a zítra by byli zase kamarádi. Nikdo z nás nedokáže takto nožem někoho 
zasáhnout s jistotou na pět kroků. Nůž se vysmekne a letí někam dopředu, často nízko jen pár kroků. Ale včera 
zasáhl tvého syna do krku a už mu nebylo pomoci. Jsem si jist, že kdyby tady mohl Innis svědčit, zastal by se 
Olafa, stejně jako to udělali všichni ostatní kamarádi. Bohové žádají prokazování úcty. Pomáhají nám žít a správně 
se rozhodovat. Nevyžadují další smrt, oběť tvého syna nebyla zbytečná. Mladý Olaf může mnoho vykonat, aby 
odčinil svou chybu."  
 
Gawar už mluvil klidně a nacházel správná slova. Celou noc pořádně nespal a přemýšlel.  
 
"Navrhuji smrt, naše dosavadní oběti nebyly vyslyšeny. Stále umírají mladé ženy při porodech." Druid Hoges 
věděl, co na radu zapůsobí. 
"Bohyně plodnosti a rodinného krbu Briganta nežádá lidské oběti. Kdybys tolikrát lehal vedle své těhotné ženy 
jako já, věděl bys jaká je cena života. Přinesl jsem vzácné kameny, které jsem s pomocí bohů nedávno našel. 
Uctíme jimi pramen života tak, že je obětujeme prameni vody, ze kterého pijeme."  
 
Gawar vyndal na stůl bílý šátek, v němž byla velká hrst zelenavých kamenů.  
 
"A tvému synovi Kityrovi věnuji tenhle můj meč. Je to nejlepší meč, který jsem kdy vykoval." Gawar odepjal 
opasek s pochvou a mečem a podal ho přes stůl Trevonixovi.  
 
Nejvyšší druid Donegal důstojně vstal. Jeho dlouhé šedé vlasy mu padaly až na ramena.  
 
"Mluvil jsem s tvou ženou Plavou. Říká, že nemoc pochází z černých zrn v žitě. Vyslyšíme bohyni plodnosti, která 
nám projevila moudrost skrze ústa tvé ženy. Tebe Gaware žádám, abys vyrobil síta, která dokážou zachytit tato 
černá zrna, která škodí všemu živému. Síto si koupí každý, kdo prodává obilí a bude mít povinnost zrno čistit. 
Každá rodina pak bude mít malé sítko. Do té doby, než síta vyrobíš, zůstane Olaf ve vězení. Drahé kameny 
přijímám jako obětní dar. Toto je mé poslední rozhodnutí. Brzy se vrátí z Galie druid Dolgen, který bude 
nejvyšším druidem."  
 
Druid Donegal pomalu usedl. Rada starších dala najevo souhlas lehkým poklepáváním do výzbroje. Nebylo to 
hlasité volání a bušení, kterým se dával najevo souhlas s vyhlášením boje. V radě bylo hodně vlivných mužů, kteří 
požadovali opak toho, jak rada rozhodla.  
 
 
Použité a související zdroje: 
http://www.kilfenora.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=29&limit=1 
http://www.fenomen.cz/kelt_otaz123.htm 
 
 
Knihy: 
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Historické poznámky  
 
Oppidum Třísov (26 ha) vybudované ve 2. pol. 2. století př.n.l. bylo 
chráněno valem a příkrým svahem Vltavy při soutoku s Křemžským 
potokem, dosáhlo rozkvětu v 1. století př.n.l. Val byl sypaný (šířka 
základny 7 m), dřevěnou konstrukcí zpevněný a hlinito-kamenitý s čelní 
kamenou plentou (výška 1,6 m), doplněný dřevěnou hradbou. Oppidum 
mělo dvě akropole a dvě vstupní brány naproti sobě, jedna z nich byla 
typická tzv. klešťovitá brána. Oppidum Třísov bylo centrem dálkového 
obchodu se solí a s Podunajím. Nejspíše nezaniklo násilnou cestou, ale 
bylo opuštěno. Většina archeologických nálezů je uložena v Národním 
muzeu v Praze, kde je i model tohoto oppida. Obytné stavby měly někdy i 
kamenné podezdívky, hospodářské objekty z kůlů měly délku 7-9 m a 
šířku 3-4 m.  
 
Keramické nádoby se již vyráběly na hrnčířském kruhu a pálily v 
vertikálních pecích s roštem, který odděloval topeniště od výrobků (hrnce, mísy, lahve). Typická je keramika s 
příměsí tuhy. Grafit se těžil ještě ve 20. století u Č. Krumlova (Domoradice). Toto tzv. tuhové zboží bylo odolné 
proti rozbití a bylo vhodné pro místní překládání soli na lodě. Tuhové zboží bylo součástí dálkového obchodu a 
tuha se přepravovala i na jih k Dunaji. Hojně se zde vyrábělo také luxusní hrnčířské zboží s malovaným dekorem - 
technologický i umělecký vrchol tehdejší keramické produkce.  
 
Podle http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/histor/i_keoptr.htm vlastní výroba železa probíhala v dílnách zřejmě 
mimo oppida, kde pracovali kováři a dosáhli mimořádného rozvoje. Vyrábělo se mnoho známých druhů nářadí, 
nástrojů, zbraní, různých kování či jiných potřeb (např. nože, břitvy, nůžky, sekery, kosy, radlice, nejrůznější 
stavební kování, koňská udidla atd.). Železné výrobky se používaly v zemědělství, ke zpracování dřeva či k 
nejrůznějším činnostem v domácnosti a hlavně pro výrobu zbraní a zbroje - kopí, hrotů šípů, štítů, ostruh. Z 
bronzu se vyráběly drobné ozdobné a užitkové předměty (spony - spínadla oděvu, které se blíží šperkům). Často 
se vyráběly i ze železa. Z dalších šperků jsou to náramky, prsteny, pasové zápony, hřebeny, zlomky kovových 

zrcadel a různé závěsky. Z bronzu se vyráběly i miniaturní zvířecí či lidské plastiky, patrně kultovního charakteru. 
Byly nalezeny četné zlomky odlévacích forem.  
 
Na obrázku je nákres vložený do mapy. Vidíme, že oppidum je na okraji vesnice Třísov. Nejdříve mě uvítala 
mnohasetletá majestátná lípa. A pak jsem nenašel při rychlé prohlídce už nic. Malý náznak valu vypadal jako 
běžná úvozová cesta zarostlá křovisky lístky. Vše, co se na místě dozvíme z tabulí, je i na internetu na uvedené 
"turistické" adrese. Vnitřek oppida je rovná louka na kraji lesa, bylo to prostě město, ne středověký hrad na 
skalním ostrohu. Ani slavné slovanské hradiště Doudleby (nad řekou Malší) není umisťováno přímo na nedaleká 
vysoká a téměř svislá skaliska. Dvousetmetrový sráz k Vltavě na třísovském oppidu je dnes hustě porostlý 
vysokými smrky, je rovnoměrně příkrý asi jako velká střecha. Pokud zde byly stromy i v době oppida, tak 
poskytovaly pěším útočníkům ideální krytí. Na jízdu na koni nahoru to ale není.  

http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/histor/i_keoptr.htm


 
 
 
Vltavíny - patří mezi tektity (tavené horniny). Vltavíny vznikly asi před 14,5 mil. let po pádu meteoritu v 
Bavorsku, jehož průměr byl asi 500 - 1 000 m při rychlosti asi 22 km/s, pozůstatkem je kráter Ries. Meteorit 
pronikl vápencovými vrstvami až ke krystalickému podloží do hloubky 600 m. Hornina se dostala do horních 
vrstev atmosféry, kde se za nízkého tlaku vzduchu roztavila.  
 
Povrch vltavínů mívá ostré výstupky. Složením se podobá křemičitému sklu s vysokým obsahem oxidu hlinitého a 
malým obsahem oxidů vápníku, sodíku a draslíku, což odpovídá více podloží než povrchové vrstvě v místě 
dopadu.  
 
Dříve bylo v jižních Čechách rozsáhlé mělké sladkovodní jezero a voda 
tehdejší "Vltavy" odtékala dnešním údolím Lužnice do Dunaje. Protržení 
hráze jezera směrem na sever došlo asi před 15 miliony let. Četl jsem, že 
tomu napomohl pád jiného meteoritu do jezera a vlna tsunami. Těžko 
mohu uvěřit, že vlna tsunami z mělkého jezera by prorazila 
několikakilometrové údolí dnešní Vltavy a navíc by vznikl kvůli mělké vodě 
kráter, když uvedený kráter Ries sahá nadložím až do 600 m.  
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltav%C3%ADn 
http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/tektity.html 
http://www1.vsb.cz/gp/sbirky.htm 
 
Obětní dary - zřejmě vodnímu zdroji byl obětován keltský poklad nalezený v r. 1892 byl ve 
Velkém vřídle u Duchcova. (Bronzový kotlík s celkem asi 1200 cennými předměty, mezi nimiž 
bylo asi 400 spon, 600 náramků a četné 
prsteny.) http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltoveCR  
 
Námel - Paličkovice nachová, houba z čeledi Claviceps purpurea, parazituje u nás hlavně na žitu 
a nahrazuje vlákna v jeho zrnu svými vlastními vlákny, čímž může kontaminovat celá pole. V 

klase se místo zrna vytvářejí velká černá nebo temně fialová sklerocia (růžky) námel, stádium ve 
kterém houba přezimuje. Výtrusy se přenášejí větrem do kvetoucích klasů. Houba vylučuje na 
povrchu semeníků sladkou šťávu lákající hmyz.  
 
O jedovatosti námele věděli již v 6. stol. př. n. l. prokazatelně Asyřané. Paličkovice obsahuje 
námelové alkaloidy (ergotamin) parazituje z klasických obilnin hlavně na žitu, možná právě zde 
se skrývala nechuť Řeků k této plodině. K větším epidemiím ergotismu patří především Aténský 
mor z r. 430 př.n.l. Do roku 1879 bylo v Evropě známo 306 epidemií ergotismu. Otrava 
ergotaminem, také nazývaná "tancem sv. Víta" nebo "ohněm sv. Antonína" postihla v největší 
míře nejchudší vrstvy lidí, jejichž se skládala převážně z žitného chleba, žitné kaše a žitných 
omelet.  
 
Ve středověku je otrava a omámení námelem (posedlost ďáblem) někdy dávána do souvislosti s 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltav%C3%ADn
http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/tektity.html
http://www1.vsb.cz/gp/sbirky.htm
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltoveCR


čarodějnickými procesy v Salemu v Nové Anglii, kde jsou v soudních spisech popisovány uhranuté selské dívky, 

které mají křeče, halucinace a děsivé vidiny, jejichž popis je obdobný účinkům LSD. V kronikách anglického města 
Salemu z let 1691-2 jsou záznamy o spontánních potratech, halucinacích a křečových záchvatech obyvatel 
západní části Salemu. Posedlost ďáblem způsobená námelem mohla být jednou z příčin upálení asi 40 000 tisíc 
čarodějnic v Evropě, když klima 16.-17. století bylo v oblastech pěstování žita příznivé pro rozvoj námele.  
 
V r. 1952 byl v dánském Grauballe nalezen rituálně zavražděný "muž z rašeniště" z doby asi 50 let. př.n.l., jeho 
posledním jídlem byla obilná kaše s obsahem námelu, který způsobil příznaky otravy ergotaminem. Ve 20. století 
došlo k otravám námelem koncem dvacátých let v jižním Rusku. Roku 1951 v provensálském Pont St. Esprit 
místní pekař použil k pečení chleba pytel žitné mouky s námelem. Halucinacemi a křečemi bylo postiženo přes 
200 lidí a pět lidí zemřelo. Chemické testy potvrdily otravu ergotaminem. Švýcarský farmaceut a chemik Albert 
Hofmann roku 1938 izoloval z námele diethylamid kyseliny lysergové (německy Lysergsäure diethylamid). V roce 
1943 se Hofmannovi podařilo pomocí LSD-25 sebe samého intoxikovat a prožíval halucinogenní stavy - je potřeba 
minimální množství - řádově desítek mikrogramů (miliontin gramu). Podle nějaké knihy, kterou jsem kdysi četl, 
prý pak Hofmann nepřišel tři dny do práce. Nicméně lze najít na internetu jeho fotografii z roku 2006, kdy mu 
bylo 100 let (a ještě se hezky směje). Užívání námelu v porodnictví k tlumení bolestí bylo zastaveno, protože 
vyvolával poporodní krvácení rodičky (postpartum he- morrhage).  
 

Námel se může znovu rozšířit, postřiky proti němu prý neexistují (2006). Šíření námelu vyhovují silné zimy, které 
oslabí žito a vlhké jarní vegetační období, častěji se vyskytuje na vlhkých polích. Ve většině zemí převzal kontrolu 
nad potravinářským obilím stát, námel se odlučuje už na sítech kombajnů a v silech (asi) pomocí proudu 
vzduchu.  
 
http://webak.upce.cz/~koch/cz/sylspec/souhrny/Peterek_T.htm 
http://www.blisty.cz/files/isarc/0105/20010515e.html 
http://www.biotox.cz/toxikon/mikromycety/namel.php 
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/komentare?OpenForm&D5A885B648448C51C12572B300687D76&All 
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