
 

 

Bójové a Keltové - konec oppid a kmene Bójů (6. část)  
 (29.04.2008, 7939 přečtení)  
 
Jsme genetickými dědici Keltů? Muži mnoha generací padli tak, jak jim to přikazovala povinnost a čest v naší zemi 
ještě mnohokrát. A ženy přenesly až do našich času niť života, i když se každou generaci musely strachovat, že se 
tato niť může navždy přetrhnout. Když se dívám na jezdkyni na koni na bójské minci a srovnám to s tílky, která v 
jarním počasí vykukují z tílek, řekl bych, že keltské geny v naší kotlině Boiohemum zůstaly.  

Oppidum Závisť - v letech 90-85 př. n.l. požár zničil Závist, patrně to není v přímé souvislosti s boji s Kimbry 
roku 113 př.n.l. Spíše se jednalo o místní konflikty spojené možná s postupným pronikáním germánského vlivu. 
Spáleno a opuštěno bylo i oppidum Nevězice. Závisť se obnovuje, ale v menším rozsahu jen na 63 ha, ztrácí 
význam. Oppidum Závisť bylo později zničeno po těžkých bojích - svědčí o tom četné zbytky hrotů a spálené 
zbytky narychlo obnovených hradeb. Obránci ani nestačili vystřílet u hlavní brány připravené oblázky pro praky. 
Na oppidu byly nalezeny zbytky keramiky germánského původu, nikoli však ještě patřící Markomanům. Zničení 
Závisti nelze jednoznačně přičíst Germánům, mohlo jít i o místní válku mezi Bóji.  
Ve stejné době sílí Stradonice a zdokonaluje se tam opevnění, které pak připomíná opevnění budovaná v Galii. 
Snad to bylo vlivem příchodu Keltů po porážce Caesarem. Stradonice podoboně jako Hrazany a Třísov byly spíše 
opuštěny než dobyty. Na Hrazanech jsou však stopy dřívějších bojů - narychlo vytvořený uzávěr vstupní brány byl 
vytvořen z hlíny a silných kmenů. Po spálení dřeva hradby zůstala hlína vypálena do barvy červené cihly. 
Oppidum Závisť je po přelomu letopočtu spojováno se sídlem Marubuda, vládce Markomanů. Marobud byl prvním 
vládcem v Boiohemu, který je znám jménem. Jeho jméno je nejspíše keltské a znamená Slavný vítěz. Jméno 
Markomani je asi také keltského původu a znamená Jezdci - markos byl jezdecký kůň.  

 

 

Závisť - letecký pohled na akropoli 
(zdroj - Drda) 

Bauerová: Roh akropole Závisť 
(zdroj - Bauerová) 

 

 

 

Zeď akropole Závisť 
(zdroj - Bauerová) 

Bauerová: Zlatá mince s typickým 
motivem koně, zde jezdkyně. 
(zdroj - Bauerová)  

 
 
/113 př.n.l., údolí Labe na severu země Bójů/  
 
(V letech 113-101 př.n.l. Kimbrové a Teutoni útočí na Řím. Roku 113. př.n.l. dosahují Kimbrové vítězství nad 
Římany u Noreie. Roku 105 př.n.l. v bitvě u Arausia Kimbrové porážejí a masakrují římské vojsko. Roku 101 př.n.l. 
Římané vítězí nad Kimbry v bitvě u Vercell v Cisalpině. Místo střetnutí Kimbrů a Bójů patrně roku 113 př.n.l. není 
známo, předpokládá se na severu našeho území. Kimbrové byli odraženi a Boiohemum v podstatě jen obešli.)  
 
Gawares předstoupil před šedesát svých vybraných mužů. Prohlédl jejich výzbroj a vybavení. Všechny osobně 
znal, většinu z nich od samého dětství, které strávili společně na posádce oppida Nevězice. Mezi nimi bylo mnoho 
potomků Gawara a Plavy, obchodníka Belanise a Nanty, Olafa a Debory a jejich dětí, jejichž příběh jsme sledovali 
v předchozích dílech. Gawares chtěl každému pohledět do tváře a ujistit se o jeho odhodlání. Vzít s sebou muže, 
který v rozhodující chvíli selže, je horší, než ho nevzít sebou vůbec. Bude záležet na každém z nich. Musí překonat 
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velkou řeku, kterou zde nazývali Alba (Světlá řeka). Někde na druhém břehu jsou Kimbrové, kteří se chystají ze 

severu udeřit na Boiohemum. Valí se jako lavina odněkud z Jutského poloostrova a nikdo neví, kam se obrátí. 
Bohatá a kvetoucí oppida jsou ohrožena.  
 
Mohutný Lanceris nastavil dlaň levé ruky, do které Gawares přátelsky plácl svou pravou rukou. Celé roky neznal 
nikoho, kdo by oštěpem dohodil dál, než tento chlapík. 
"Máš loket v pořádku?" Lanceris přisvědčil a usmál se ošlehanou ostře řezanou tváří. Věděl, co se bude od něho 
očekávat.  
 
Jezdci po skupinách přeplavali na koních řeku. Na voru z klád přetáhli provazem zbraně a výzbroj. Všichni měli 
koně, kteří se nebáli plavat v řece. Ušlechtilé dlouhonohé koně byli po několik generací chováni a cvičeni na 
oppidu Hrazany. Germáni měli nízké lesní koně, kteří ve hřbetu zdaleka nedosahovali hrudi dospělého muže. 
Germáni se jich v boji v běhu přidržovali za dlouhou hřívu nebo na koně bez sedel rychle naskakovali. Gawaresovi 
stopaři brzy našli nad údolím stopy menšího jízdního oddílu, který zřejmě zajišťoval bezpečnost hlavních sil 
Kimbrů, když se pohybovali těsným údolím na pravém břehu řeky. Jeli po stopách koní asi hodinu. Jezdci malého 
předsunutého oddílu Kimbrů právě slezli z koní a vylézali na okraj skály, aby mohli dát znamení hlavní skupině v 
údolí. Gawares zavelel k útoku přímo z jízdy. Stačilo mávnutí ruky a na Kimbry se zezadu snesla sprška šípů. Za 
chvíli bylo po boji. Mladý chlapec, který dole hlídal koně se rozběhl nahoru ke svému otci. Ten z posledních sil řekl 

synovi, aby se vzdal. Keltové neměli otroky, otec věděl, že bude mít naději na slušný život. Asi patnáctiletý 
chlapec byl poprvé v boji se svým otcem. Sundal přilbu a odložil meč. Bójové mu svázali ruce.  
 
"Až odjedeme, budeš moci pohřbít svého otce. Ale pokud budeš příště stát proti nám, už milost nedostaneš." Olaf 
si nebyl jist, jestli mu chlapec plně rozumí, ale ten přisvědčil. Muži z Olafovy rodiny hodně času strávili na 
obchodních cestách na severu. Převáželi hlavně jantar od Baltského moře. Trochu znali zdejší krajinu a řeč 
malého germánského kmene, kterému bylo umožněno oběma stranami žít a obchodovat na tomto vlastně 
bójském území. První setkávání s germánským obyvatelstvem nebylo provázeno bojem, ale obchodem. Olaf 
pochopil, že praporcem, který zůstal ležet na bojišti se měl dát signál do údolí. Chlapec znejistěl, ale mlčel. 
Otevřenou zradu vlastních lidí od něj Olaf nemohl očekávat.  
 
Koně byli velkou chloubou mužů z Hrazan. Každý z Gawaresova oddílu měl sebou dalšího koně, který byl zvyklý 
běžet vedle koně svého jezdce nebo za ním. Tyto volní koně nesli svazky šípů, oštěpy, luky, obrovské sítě, vaky 
se smůlou z borovic, lněnou koudel namočenou do lněného oleje, který se používal na zapálení hlavic šípů a 
oštěpů. Muži horečně pracovali - snášeli balvany k okraji srázu, poráželi silné borovice a řezali z nich krátké 
špalky, které při pádu ze srázu dokázaly zničit vše pod sebou. Dlouhé pevné listy pil byly ceněny více, než meče. 
Později na více než 1000 let byl tento vynález ztracen. Lze se jen domnívat, jestli pozdější pily zvané podle tvaru 
břichačky, na tento vynález navazovaly. Dva silní muži dokázali rozřezat silný strom na těžké špalky.  
 
Zajatý chlapec slabě vykřikl. Lancetis se na něj vrhl a zacpal mu ústa. Muž na vrcholu skály dával znamení 
praporcem. Zůstával hodně skrytý a na dotazy zdola neodpovídal. Jezdci se chvíli radili a po krátkém váhání se 
rozhodli popojet dál mimo skalnatý výběžek a poslali dva muže nahoru na průzkum. Hlavní oddíly zatím naplňovali 
soutěsku jezdci, povozy a množstvím pěchoty.  
 
Gawares stále nedával příkaz k útoku, i když mohli být každým okamžikem prozrazeni. Ve chvíli, kdy se oba muži 
lezoucí nahoru začali otáčet a chtěli ostatní varovat, zasvištěly šípy. Tito muži byli jednoduchý cíl - oba padli k 
zemi s několika šípy v hrudi a hrdle. Lancetis přeběhl na pravou stranu, sítě namotané na tenkém dřevu, a sevřel 
dlaní levé ruky podlouhlý kámen. Na pokyn Gawarese odhodili společně s mužem na druhé straně síť, která se ve 
vzduchu roztáhla a dopadla shora na jezdce. Vzápětí Bójové začali na jezdce a jejich zdivočelá zvířata házet hořící 
oštěpy a střílet z luků. Splašení koně pod sítí během chvíle dokonali svými kopyty zkázu předsunutého oddílu.  
 
Na druhém konci dlouhé soutěsky shodili Gawaresovi bojovníci balíky suchých větví zapálených od středu 
prosyceného smůlou. Kimbrové měli zatarasenou cestu dopředu i zpátky a snažili se uniknout přívalu balvanů, 
valících se dřevěných špalků a zbytků klád. Lancetis se svými oštěpaři se zaměřil na dva nejlépe vybavené vozy 
uprostřed. Lučištníci pálili šípy do jezdců kolem těchto vozů. Dva lehce oblečení mladíci bez přileb se pokoušeli 
skrýt za vozy. Lučištníci je ale shora dobře viděli a nedali jim žádnou šanci. Mnozí Kimbrové se snažili zachránit v 
řece a skrýt se za břehem. Zděšení koně zamotaní v postrojích převraceli vozy a snažili se uniknout také do vody, 
kde se nedokázali vyhnout prchajícím pěšákům.  
 
Početní převaha Kimbrů byla obrovská. Přes nepopsatelný zmatek bylo slyšet povely velitelů a za okamžik letěly k 
vrcholkům skal mraky šípů. Mnoha jezdcům se podařilo uniknout a po proudu řeky se dostávali rychle do 
bezpečí.  
 
Gawares přikázal zastavit střelbu, museli šetřit šípy na obranu. Sbíhali dolů a naskakovali na koně svázaného s 
druhým napnutou opratí. Před vjezdem do řídkého lesa museli seskočit a uvolnit opratě od obou koní. Okamžitě 
byli zpátky v sedle a tryskem ujížděli v dlouhé řadě. Šlo o čas. Kimbrové brzo zjistí, kterým směrem odjíždějí a 



 

 

budou je neúprosně pronásledovat. Bójové měli lepší koně, kteří ale měli v nohou namáhavé přesuny po 

skalnatých svazích. Musí vydržet jet až do večera, kde za ohybem řeky na ně budou čekat muži s loděmi.  
 
Gawares si přitáhl přilbici a utáhl u krku řemínky kroužkové košile. Navrch ještě přehodil plátové brnění ze silné 
kůže pobité plechovými cvočky. Připravil si krátký jezdecký luk a šípy. Svého mladého bratrance Wendise, kterého 
slíbil ochraňovat, poslal ve středu skupiny ke břehu, kde už byly vidět lodě. Kývl na nejzkušenějšího bojovníka 
Merkata. Ukázal mu spojené dlaně před ústy - smluvený signál bude soví houkání. Rozjeli se každý na opačnou 
stranu, bylo třeba chránit bojovníky nastupující do lodí proti nenadálému přepadení zezadu. Koně přeplavou a 
bojovníci ve zbroji musí rychle do lodi. Gawares se dlouhým obloukem vracel na výchozí místo. Jedno krátké 
zahoukání zůstalo bez odpovědi. Starý Market byl jako druhý otec všech těchto jezdců. Byl jejich prvním učitelem 
a velitelem. Dokázal se za své chlapce postavit, když provedli nějakou klukovinu. Vždy povzbuzoval jejich odvahu. 
Ani na dvě krátká zahoukání se Merkat neozval. Gawares seskočil z koně a lehce ho uvázal, dřív než vystoupil na 
okraj srázu.  
 
Kimbrové byli najednou všude dole u lodí. Nejlepší bojovníci z Hrazan se octli v prudké palbě šípů a kopí. Útočníci 
se skrývali za stromy a skalisky, Bójové byli na odkrytém břehu. Většina z nich nestačila ani pozvednout luky nebo 
se dostat do boje meči. Padali jeden vedle druhého a přibíhající Kimbrové jim prořezávali hrdlo. Gawares shodil 
velký balvan, který na okamžik upoutal pozornost. Několik z jeho mužů se dokázalo zvednout a začali bojovat 

mečem. Gawares střílel z krátkého jezdeckého luku z úkrytu za silnou borovicí. Velký svazek krátkých šípů mu 
umožnil držet Kimbry dole pod svahem, odkud zuřivě stříleli. Dokázal delší dobu zastavit každého, kde se snažil 
přiblížit. Levou ruku a rameno měl několikrát zasaženou, ale dvojité brnění ho ochránilo a mohl pokračovat ve 
střelbě. Kimbrové měli šípy se širokým dvoukřídlým hrotem, které kroužková košile nepropustila do hloubky. 
Vystřílel všechny šípy. Stačil ještě zahlédnout své muže a Wendise - všichni leželi na zemi a Kimbrové je spěchali 
oloupit. Další už pochopili, že nemá další šípy a šplhali proti němu po svahu.  
 
Hnědý hřebec Aladar byl okamžitě připraven k běhu o život. Druhého koně se snažil držet vedle, aby chránil 
hřebce před šípy. Byl zasažen mnoha šípy a brzy hřebci nestačil. Dva šípy zasáhly Aladara do hrudi a několik jich 
zacinkalo Gawaresovi po brnění. V dalším okamžiku už byl skryt v lese. V noci se dostal na vzdáleném místě k 
řece. Přivázal zbraně k sedlu poraněného Aladara a sám plaval přes řeku vedle něj. Kůň nebyl pak schopen jezdce 
unést, musel ho vést a jít vedle něho.  
 
Hlavní tábor Bójů byl téměř u vody a na mnoha místech bylo vidět otevřené ohně. Byl slyšet opilecký zpěv a 
rámus. Nikde nestála žádná stráž.  
 
 
Gawares se výhrůžně podíval na dva mladé zbrojnoše, kteří se mu pokusili zahradit cestu ke králi Bojorixovi. 
Bojorix byl vlastně titul, patřící nejvyššímu veliteli vojska Bójů. Tímto velitelem byl po celé generace vládce oppida 
Závisť. Bojorix ležel na rohoži se vzácnou bílou kožešinou. Krásná dívka vedle něho se ani nenamáhala přitáhnout 
si kožešinu na prsa.  
 
"Buď zdráv Gawaresi, jsem rád, že jsi se šťastně vrátil." Bojorix pozdravil jako první, to bylo hodně neobvyklé. 
Gawares si tím jen potvrdil, že král nemá čisté svědomí. Gawares vytáhl meč a opřel si ho o špičku boty své pravé 
nohy. Bojorix byl jeho bratrancem, v mládí se dost často vídali, jejich matky byly sestry. Mladá dívka se znuděně 
zvedla, ledabyle zakryla svou nahotu rukama a zmizela za závěsem. Gawares se otočil - dva muži stráže mu stáli 
těsně za zády s tasenými meči.  
"Takhle vítáš muže, kterého jsi zradil?" Gawares už stačil hodně pochopit. 
"Zabili jste dva syny krále Kimbrů. Žádal o příměří, aby je mohli odvézt k pohřbu. Kimbrové už nechtějí 
pokračovat za řeku Albu. Považují smrt královských synů za znamení od boha Wodana. Řeku Albu překročí 
nejdříve jeden den cesty po překročení řeky Isary." 
"A požadovali jenom to, aby jsi jim umožnil pobít všechny muže, kteří je napadli na druhém břehu. Nechali jste je 
přeplavit na náš břeh, kde je dobrá cesta pro koně. Půjčili jste jim lodě, které na nás měly čekat na smluveném 
místě."  
Gawares si tím nebyl jist, ale řekl to pevně a rozhodně. Bojorix změnil výraz tváře a zbrunátněl.  
"Já jsem vládce celé země Bójů. Potřebujeme mír."  
"Ano, jsi Bojorix, vládce Bójů. A kde byly oddíly oppida Stradonice? Poslali válečné vysloužilce, kteří čekali vzadu, 
jak to dopadne. Ve Stradonicích čekají, až budeme poraženi a pak se s Kimbry dohodnou."  
Gawares se odmlčel a pokračoval chladně dál bez křiku. Druidové ho učili umění výřečnosti. Nikdy si nemyslel, že 
by jejich snaha měla nějaký účinek. Ale teď věděl, co říci.  
"Ty muže jsem znal od dětství. Viděl jsem, jak jim Kimbrové prořezávají hrdla. Byl mezi nimi i můj bratranec 
Wendis. Byli to moji přátelé. A ty už můj přítel nejsi. Až oblehnou tvoje oppidum, vezmi si na pomoc zase nějaké 
vysloužilce ze Stradonic. My z Hrazan pro tebe nehneme ani prstem. Moji muži vykonali tolik pro naši zem, a ty jsi 
nás prodal jako dobytek na porážku. Kimbrové vrátili zpátky tuhle krásnou dívku, která byla u nich jako rukojmí. A 
až usneš, tak ti možná uřízne hlavu."  
Gawares se otočil k odchodu, meč zasunul do pochvy a prošel mezi strážci.  



 

 

"Vy nejste moji nepřátelé, ani já váš".  

Pak se zobrátil k Bojorixovi a všechna zloba, kterou v sobě dusil náhle vyrazila ven.  
"Nebudu sloužit v tvém vojsku, které má bránit celou zem a neumí postavit ani hlídky. Kimbrové asi opravdu 
nezaútočí, dodržují slovo líp než ty."  
 
 
/Rok 57 př.n.l. - oppidim Hrazany./  
 
(Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí - uvádí, že roku 58 př.n.l. Germán Ariovista útočil na Ceasarovy legie a byl 
poražen u Štrasburku. Během odvetných akcí Germáni ustupovali a před začátkem našeho letopočtu pronikli do 
Boiohema patrně kolem Labe.)  
 
Kawarix se neklidně převrátil z boku na záda. Ve snu viděl hořet obrovské ohně. Germáni se snažili zapálit hradby 
na Závisti. Překročili už první obranný val, který jim teď poskytoval ochranu.  
 
Kawarix najednou ucítil něco příjemně teplého na čele. V pološeru těsně před východem slunce uviděl klečet 
vedle své rohože svou matku, která mu přiložila ruku na čelo. Tak ho budila, když byl malé dítě. Hned pochopil, 
co mu chce matka říci. Jakoby to dotek matčiny ruky dokázal přenést. Vedle ní klečela Liviana, Kawarixova 

nejmilejší sestra. Byla provdána na oppidu Závisť za dalšího Bojorixe, krále Bójů. Dlouho se se sestrou neviděli. 
Ani její sňatek nepomohl příliš ke zlepšení vztahů mezi oppidy. Další generace nedokázala překonat křivdy a 
zrady, které začal král Bójů při bitvě s Kimbry u řeky Alby. A pozdější roky přinesly další rozbroje. Teď na valy 
oppida Závisť útočili oddíly Germánů.  
 
Tvář sestry Liviany nesla stopy vyčerpání a únavy, přesto to byla stále mladá krásná žena, která jakoby 
nezestárla. Veliké šedomodré oči na něj hleděly smutně a byly plné zoufalství. Liviana! Ta krásná a všemi mladíky 
z Hrazan obdivovaná dívka. Kawarix byl jejím ochráncem po celé dětství. Vyrovnala se chlapcům v odvaze. 
Šplhala po borovicích pro jmelí, trhla lipový květ v koruně obrovské lípy. Věděl, že tam vysoko mezi větvemi lípy jí 
jeho kamarádi zkouší vyznat lásku. Lezla s chlapci po skalách, protahovala se štěrbinami jeskyně, potápěla se v 
řece a skákala z kamene do hluboké vody. Měla tmavé kaštanové vlasy stočené do nespočetných prstýnků, které 
držely její vlasy roztažené na ramenou do širokého trojúhelníku. Když střílela z luku, svazovala si vlasy do copu 
silného jako dětská ruka.  
 
Liviana měla ruce, lokty i ramena do krve rozedrané.  
 
"Potřebujeme vaši pomoc. Unikla jsem tajnou chodbou. Moje děti tam zůstaly! Germáni se pokouši zapálit hradby 
všude kolem. Uvnitř se někdy skoro nedá dýchat. Voda je špatná a na příděl. Jídla je málo, zabíjíme koně. 
Nečekaný útok zvenku opevnění by nás mohl zachránit."  
 
Liviana se prosebně podívala na bratra. Ten uhnul očima. A to rozhodlo. Uviděl malou kaluž krve vedle jejího 
rozbitého pravého kolena. Tolik nebezpečí musela Liviana překonat! Prosí za svoje děti. A možná už je domluvená 
s jeho manželkou Aurou, byly vždycky nejlepší kamarádky. Aura odešla k ránu k dětem, aby se mohl sám 
rozhodnout. Muži z Hrazan mohli jet na pomoc dřív, kdyby je král požádal, určitě by jeli. Ale on mlčel. Slyšel 
malého Gawarekase, jak kašle a Aura mu domlouvá, aby se napil léku.  
 
"Já mám taky děti, stejně jako moji muži. A chlapců, kteří padnou a ani po sobě nezanechají děti, je mi nejvíc líto. 
Když řeknu, tak půjdou. Potřebujeme ale zlato, jejich rodiny musíme zabezpečit."  
"Já vím," řekla Liviana. Sundala krásný náhrdelník torques, otočila jeho jedním ramenem a z dutiny vysypala 
drobné hrudky zlata.  
"Víc tady nemám, ale vím o jeskyni nad řekou, kde je zakopáno hodně zlata ze Závisti. Byla jsem u toho se svým 
mužem. Bojorix tě prosí, abys toto zlato přijal a přijel na pomoc."  
Nebyla to tak docela pravda, to Bojorix neřekl. Ale věděl, že Liviana najde správná slova.  
"Vstávejte, neklečte tady. Musím se poradit se svojí ženou."  
"Když padne Závisť, žádné oppidum už se neubrání." Kawarix přišel ke své ženě se skloněnou hlavou. "Všechny 
pobijí nebo prodají do otroctví. Malé děti ponechají se ženami, které jim kvůli dětem už nebudou mít kam 
uniknout..."  
"Takže ty jim pojedeš na pomoc a necháš nás tady samotné. Pošli matku a sestru pryč." Kawarix její slova 
nechápal a zůstal rozpačitě stát. Aura popošla k oběma ženám a tiše s nimi promluvila. Obě beze slova odešly. 
Aura si stáhla šaty přes hlavu a sedla si na rohož s kožešinou. Kawarix pochopil, co chce a co chtějí oba. Ještě 
jedno dítě.  
 
 
Tajná chodba ze Závisti měla být původně studnou. Když při kopání narazili na souvislý kamenný podklad, 
odchýlili se stranou. V prokopané skále byl úzký kruhový otvor, kterým bylo třeba se proplížit po břiše. Ramena 
dospělého muže se tudy stěží protáhla. Na obou koncích průlezu byly zbytky železné mříže zapuštěné do skály. 



 

 

Chodba neměla sloužit k úniku, spíše jen k předání zpráv při obléhání nebo k donesení vody v největší nouzi. 

Možná ani ti, kdo chodbu kopali nechtěli, aby chodba byla snadno průchozí. Obránci měli zůstat bránit hradby do 
posledního muže. A chodba zvenčí mohla být nebezpečím, i když ústila do studně. Ústí chodby bylo pod hladinou 
řeky Vultavy. Tak se patrně keltsky Vltava jmenovala. Otočný kámen pod břehem zůstal pootevřený, jak ho 
Liviana nechala, zvenku vchod ani žádnou západku neměl, jenom zevnitř. Ke břehu připlouvala rybářská loďka. 
Olanis volal zdálky na stráže v jejich jazyce.  
"Vezu vám ryby. Přijela také dívka, která vás chce potěšit. Nejdřív mi ale musíte zaplatit." Vojáci se smíchem 
přisvědčili. Dívka se ničeho neobávala. Dostala velice dobře zaplaceno od Liviany a od vojáků dostane zaplaceno 
znovu. Postava mladé dívky se krásně rýsovala, jak nesla v obou rukou voňavé uzené ryby a malý džbánek s 
vínem. Odváděla hlídku stranou.  
"Musím vylít vodu z lodě u břehu. Přijedu si pro, děvče až měsíc vyjde támhle nad stromy." Olanis se ještě obrátil 
na hlídku a ukázal neurčitě rukou ke břehu.  
"Zítra přijede možná i její sestra. Nikomu nic neříkejte a vezměte si znova službu nebo to vyřiďte další hlídce."  
Liviana se opatrně vysunula z loďky, kde celou dobu ležela na dně přikrytá plachtou. A brzy zmizela pod 
hladinou.  
 
 
Liviana si otřela mokré a špinavé ruce. Probudila syna Livase a jeho mladší sestru Evonu. Pak se přivítala se svým 

mužem, králem Bojorixem, který vstoupil právě do dveří.  
 
"Zaútočí z vnějšího valu k ránu proti hlavní bráně. Když překročí první val, musíte bránu otevřít a jít jim hned na 
pomoc. Kawarix řekl, že když nevyužijete překvapení, bude boj ztracen."  
 
"Musíme se k nim probít, nenecháme je samotné mezi hradbami. To ti slibuji." Bojorix objal svou ženu a políbil 
děti. Děti byly vystrašené, ale věřili, že je matka ochrání. Bojorix jim sám pomohl spustit se do studny. Liviana 
nesla dvě nádobky s tukem, ve kterých hořelo dřívko. Protáhli se úzkým místem. Liviana neměla čas přemýšlet, co 
by děla, kdy některé dítě nedokázalo otvorem samo prolézt. Evona se šťastně natáhla k matčině ruce. Livas čekal 
za ní a pomáhal jí.  
 
Liviana učila děti odvaze a hodně jí také zdědily. Dole u vodního uzávěru nechala Liviana děti vydýchat a 
vysvětlila jim, jak si budou jednou rukou držet nos pod vodou. Věděla, že se bát nebudou, v létě se s nimi 
koupala při okraji řeky v písčité zátoce. Evonu protáhla za ruku pod vodou. Pak jí přidržovala ruku na ústech na 
dně loďky, dokud se neuklidnila. Rychle se vrátila pro syna a přikryla děti plachtou. Nejtěžší okamžik je ale čekal. 
Vojáci se vraceli k loďce a vedli dívku mezi sebou.  
 
"Zítra přijede i tahle její starší sestra, dnes se ale musí starat o děti." Olanis měl tuto větu připravenou a mluvil 
klidně. Liviana rozuměla jen slovo děti a zděšeně sebou trhla. Hned se ale vzpamatovala a kývla na souhlas, že 
zítra přijede, jak jí Olanis před tím vysvětlil.  
 
 
Setkání Liviany s bratrem Kawarixem bylo krátké.  
"Vědí o vás, zaútočit máte nejlíp před východem slunce proti hlavní bráně. Na druhé straně opevnění provedou 
klamný výpad. Pokud se dostanete mezi valy, otevřou hlavní bránu a probijí se k vám."  
"Dovnitř se asi dostaneme, ale zpátky těžko." Kawarix se sklonil k oběma dětem, aby se s nimi rozloučil. Pak se 
obrátil k sestře.  
"Pomáhej mojí ženě s dětmi. Vždycky jste si dobře rozuměli. Je třeba včas odejít na jih a rozdělit se na menší 
skupiny jen po několika rodinách. Musíte mít s sebou i muže znalé řemesla. Je třeba s Germány začít obchodovat. 
Pokud padne Závisť, tak už nikdy nezvítězíme. Musíte přežít, už kvůli dětem. Můj osud je bojovat na hradbách." 
Pak se objali s předtuchou, že se už nikdy neuvidí.  
 
Kawarix vedl své muže před úsvitem do útoku na první obranný val. Před tím zabili dva muže hlídky, převlekli se 
do jejich oblečení a zbroje a vyřadili tak několik dalších. Přiblížili se k okraji vnější hradby a přepad nebyl stále 
ještě prozrazen. Útok zezadu byl prudký a nečekaný, rychle překonali první val a byli sevřeni mezi první a druhou 
hradbou. Olanis se snažil vyvolat paniku.  
"Je to léčka, velký výpad začali na druhé straně! Šetřete šípy! Běžte tudy!!" vykřikoval Olanis skrytý za hradbou. 
Překvapení Germáni zatím nestačili rozdělat oheň a lučištníci nevěděli, kam střílet. Muži z Hrazan měli velké štíty, 
které srazili těsně k sobě a dopředu natahovali dlouhá kopí.  
 
Hlavní brána se otevřela a odhodlaní a dobře vyzbrojení bojovníci posádky Závisť se probíjeli ke Kawarixovým 
mužům. Do otevřené brány bylo zatlačeno asi dvacet Germánů, kteří byli sevřeni ze dvou stran. Kawarix s 
Olanisem bojovali jako poslední, ustupovali zády k bráně. Náhle Germány před nimi srazilo několik dobře 
mířených oštěpů. Kawarixe popadl někdo za ramena a vtáhl dovnitř. Olanise strhli za ruku tak prudce, že upadl na 
záda.  
 



 

 

"Zavírejte!"  

Olanis vyzval Germány uvnitř hradeb, aby se vzdali.  
"Budete vyměněni za volný odchod žen a malých dětí. Kdo z vás je velitel?"  
"Já. Zatím nevím, jestli na výměnu náš král přistoupí. Ale pokud na to dá slib, tak ho dodrží."  
 
 
Posílená posádka oppida Závisť vzdorovala ještě třetí den zuřivým útokům Germánů. Kawarix se stal nejvíce 
nenáviděným bojovníkem. Jeho zbroj ze dvou vrstev odolávala šípům. Při střelbě z luku měl na hlavě velkou 
přilbu, na níž daleko ve předu byl pevný štít se dvěma malými otvory pro oči. Germánští velitelé se obávali jen 
ukázat na dostřel jeho luku. Většina Germánů na jeden den odtáhla a obránci horečně opravovali hradby. Většina 
však usnula na místě, kde je přerušení boje zastihlo. Pak se Germáni vrátili v obrovské přesile, přivezli velké 
zásoby šípů a oštěpů. Vrcholilo dlouhé období největšího sucha a horka. Během několika dní se dala čekat 
bouřka, která by přinesla určitou zásobu vody. Germáni zaútočili ihned, věděli, že oppidum má málo vody. Ale 
vodu jako příděl na pití bylo možno stále nosit ze studně s tajnou chodbou k úrovni řeky. Germáni nepřetržitě 
pálili hranice suchého dřeva na okraji hradeb. Pak útok začal. Těžké dlouhé žebříky pokládali na sebe a chránili se 
velkými štíty. Germánští bojovníci používali meče dlouhé až 80 cm podobně jako Bójové, ale mnozí dávali 
přednost velké obouruční sekeře na dlouhé násadě, která při obléhání měla všestranné využití. Germáni byly 
většinou silní muži vysokých postav a všichni měli zkušenosti z předcházejících bojů. Proti bráně tlačili těžký vůz s 

kládami, které jim poskytovaly částečnou ochranu. Boj muže proti muži nastal až v podvečer. Obránci za šera 
ztráceli možnost ze shora z hradeb účinně střílet.  
 
Nakonec bylo oppidum Závisť - hlavní centrum země Bójů - dobyto. Kawarix padl mezi posledními obránci a s ním 
i jeho švagr Bojorix, král Bójů. Král Germánů si nechal přinést kroužkovou zbroj bojovníka, který jim způsobil 
takové ztráty. Přikázal na kovadlině rozsekat kroužkové brnění na mnoho kusů a rozházet je po celém oppidu. 
Rituální zničení zbroje mělo zničit i bojovného ducha muže, který neohroženě vedl své lidi. A to se nakonec stalo, 
vítězný bojovný duch Bójů byl navždy ztracen. Niť života statečných mužů byla přetržena a ženy a děti se vydaly 
vstříc nejistému osudu přetrvávajícímu do dnešních dnů.  

 
 
Historické poznámky  
 
Ztráty způsobené pádem Závisti se nedaly nahradit. Na staletí se ztratila řemeslná dokonalost při výrobě zbraní, 
nářadí, šperků a keramiky. Mnozí muži padli v bojích a zbytky řemeslníků nedokázaly výrobu v nových těžkých 

podmínkách plně obnovit. Části popisovaného kroužkového brnění byly nalezeny při vykopávkách na Závisti 
rozptýlené mnoho desítek metrů od sebe. Na pokrytí těla bojovníka by bylo třeba 360 000 těchto drobných 
ocelových kroužků a každý druhý kroužek byl spojen kovaným nýtem.  
 
Oppida na jihu (Třísov, Hrazany) byla spíše opuštěna, než dobyta. Oppidum Stradonice poblíž Berounky převzalo 
na čas vůdčí úlohu a v posledních desetiletích před zlomem letopočtu dosáhlo rozmachu. Toto archeologicky 
nejvýznačnější oppidum ve střední Evropě bylo nenávratně zničeno několikaletým rabováním blízkým 
zlatokopectvím.  
 
 
Jsme duchovními dědici Keltů? Na oppidu Stradonice byly nalezeny zbytky ocelové pily. Tento vynález se na více 
než 1000 let ztratil a chyběl ještě ranně gotickým truhlářům (12. stol.). Lze to usoudit ze zbytků kostelů v Evropě. 
Podobně byl na našem území na 1000 let zapomenut hrnčířský kruh.  
 
Keltové pronikli do Řecka, kde vyplenili posvátnou věštírnu v Delfách roku 281 př.n. l. (vedl je Brennus jmenovec 
Brenna, který dobyl Řím). Nemůžeme se pak divit, že jméno Keltů (Galů) je odvozeno od Galatoi, což patrně 
znamená barbar. Víru v posmrtný život převzali Řekové možná od Keltů. Představa byla asi odlišná od dnešní - 
když někdo zemře v záhrobním světě, narodí se do našeho světa. Ve 4-3. stol. př.n.l. ukládali Bójové u nás 
zemřelé do hrobů stejným způsobem. Nedodržení rituálů by podle představ ohrozilo živé lidi. Keltové věřili, že 
nemoci jsou trestem bohů. V Galii zaznamenal Titus Livius hromadná úmrtí na mor. V Irsku ve 3. stol.n.l. 
existoval jakýsi špitál pro nemocné, jinak se Keltové léčili doma. Keltové trpěli parazity - byli to hlísti, motolice, 
škrkavky a roupy.  
 
Tak honem něco radostnějšího. Mapa "světa" z doby Alexandra Makedonského (zemřel 323 př.n.l. v Babyloně, byl 
současníkem našich Bójů) má střed ve Středozemním moři a svět je rozdělen na čtyři části. Na jihu je na západě 
Libye, na východě Persie s městem Babylon, dále Indie s řekou Indus a Gangou. V severní polovině jsou na 
západě Keltové (nápis je zhruba na dnešní Francii), dále je vyznačen Dunaj (Istros) a Hyberborejové odpovídají 
Britským ostrovům. Ve východní části jsou vyznačeny dnešní Dněpr, Don, Černé moře, Aralské jezero, Amudarja 
(tehdy Oxos) a Syrdarja. Celou východní část severní poloviny obývají Skythové.  
 



 

 

Jiná mapa starověku obsahuje nápisy Galie, Germanie s vyznačením našich pohraničních hor a zhruba v místě 

Prahy je nápis Boiohaeme.  
 
 
Zdědili jsme po Keltech nemoci?  
 
Kniha Waldhauser, Jiří: Jak se kopou keltské hroby (1999) uvádí - srůsty obratlů, opotřebení bederních obratlů a 
meziobratlové ploténky, výrůstky, Scheurmannova choroba - prohnutí hrudní páteře, rozštěpení páteřního kanálku 
(navenek často nositeli nevadí), skolióza z nerovnoměrného zatížení páteře, artróza kyčelního kloubu. Podle 
vykopávek nebyla nalezena tuberkulóza a syfilis. Krevní skupina A převládá (50%), skupina 0 má asi 33%. Stav 
zubů byl spíše lepší než nyní, i mnozí staří lidé měli zuby v pořádku - patrně dnes je špatný vliv velkého množství 
cukru. Naši Bójové trpěli záněty dásní a měli zubní kámen. Ženy měly zuby v horším stavu - patrně nedostatky 
výživy v těhotenství a kojení. Opotřebení řezáků se přičítá kamennému prachu z mletí mouky - používali dvoudílné 
mlýnky. Podle archeologických nálezů Bójové pěstovali hlavně pšenici, ječmen a luštěniny, poměrně málo bylo 
nalezeno žita. Graf vyjadřuje procenta podílu podle druhů.  
 

  
 
Ženy umíraly průměrně mezi 30-40 rokem, často mladé na následky porodů. Muži průměrně mezi 40-50 rokem, 
často násilnou smrtí. Průměrný věk je srovnatelný s vykopávkami třeba z Pompejí (79 př.n.l.). Ještě ve 
středověku v ranném feudalismu byl průměrný věk snad 24 let. Průměrně ženy a muži dohromady se dožívali asi 
35-40 let. Keltové vládli na našem území asi od 400/390 př.n.l do 50/25 př.n.l. A jaká je prý první písemná 
zmínka o našem dnešním území?  
 
"Řeka Alba (Labe) pramení v zemi germánského kmene Hermundurů."  
 
Cornelius Tacitus v 1.stol. n.l. píše o Boiohemu v souvislosti s tažením Markomana Marobuda se 70 000 pěšími a 
4 000 jezdci, když před tím vypudil Bóje. Ale není jasné, jestli nejde o Boiodurum (pevnost Bójů), dnešní Passov, 
kde Bójové také sídlili. Jižní hranice Bójů měla sousedit s kmenem Helvétiů na území dnešního Švýcarska. A tak 
archeologové se nejsou schopni dohodnout, zda okolo roku 400 př. n.l. přišlo na naše území 100% Keltů nebo až 
žádní Keltové. Šlo možná jen o změnu pohřebního rituálu. Střední cesta tvrdí, že kosterní nálezy svědčí o přílivu 
nových obyvatel na území Čech, kde však část původních obyvatel zůstala. Stálé prolínání obyvatelstva do české 
kotliny ze západu, jihu i východu skončilo asi za 150-200 let. Poslední příchozí ve 2. stol. př.n.l. přinesli žárové 

hroby, které mají původ v Karpatské kotlině. Tam se podle Strobóna stahovali Keltové (Bójové) po porážce v 
dnešní severní Itálii.  
 
Při troše dobré vůle mohl nastat cyklus, že Bójové, kteří okolo 400 př.n.l. odešli ze severovýchodního Bavorska a 
ze západu a jihu Čech se tam zhruba po 200 letech vrátili.  
 
Kolem poloviny 1. stol. př.n.l. Bójové utrpěli nezdar při obléhání Noreie. Kolem roku 60. př.n.l. Germáni tlačili 
kmen Helvétiů do Galie. Helvétiům pomáhali Bójové ze střední Evropy. Po porážce Galů u Bibracte (střední 
Francie) roku 58 př.n.l. se Helvétiové stáhli zpátky do Helvétie, Bójové směli zůstat na území Heduů v sousedství 
Biturigů - tam se seznámili se sypanými hradbami schopnými odolávat lépe legiiím. V 50. letech př.n.l. se patrně 
skupina Bójů vrátila - pozdní Stradonice mají podobné hradby jako Bibracte. 
 
Před polovinou 1. stol. př.n.l. se elita Bójů (patrně jezdci) pod tlakem Germánů přemístila do Podunají (Panonie). 



 

 

V letech 50-40 př.n.l. došlo k poslednímu vzestupu Bójů - v Podunají razí vlastní mince a jsou někdy označováni 

jako Velkobójové. Udržují spojení s Taurisky. Obsazují v letech 49-45/44 př.n.l. území mezi Dunajem a řekou 
Tisou. Roku 44. př.n.l. je zavražděn Caesar. Burebista, král Dáků, toho využil k útoku na Bóje. Pojem "bójská 
poušť" označující zdrcující porážku Bójů zaznamenal pouze jeden z římských autorů a mnozí to od něj později 
převzali. Dácké vítězství bylo patrně spojeno s genocidou. Ražení mincí ustává roku 41/40 př.n.l. Hlavní zbytek 
Bójů se vrátil zpět na západ. Panství Dáků trvalo krátce a je možné, že ztráty Bójů nebyly tak hrozivé. Burebista 
byl někdy v době 40-35 př.n.l. zavražděn vzbouřenci vlastního kmene. Slabé zbytky keltského obyvatelstva se 
udržely podél hranice s Římem až do dob Augusta. Připomínána je pevnost Děvín v 1. stol.n.l. V údolí řeky 
Moravy byly zaznamenány až do 2. stol.n.l. zbytky kmene Boimů, který snad může připomínat Bóje.  
 
Keltský kmen Raetů, který sídlil v horských údolích severních Alp dnešního Tyrolska, dal název našemu 
pojmenování Rakušanů. Římané zde v roce 15 př.n.l. vytvořili provincii Raetiea. Později si porobili i oblast 
severního Rakouska na jih od Čech a vytvořili provincii Noricum. Od roku 12. př.n.l. vedl Drusus boj s Germány za 
řekou Rýn a roku 9. př.n.l. "otevřel Hercynský les". Porazil Makromany a Kvády, prošel územím Cherusků u pohoří 
Hartz až k Labi u Magdeburku. Markomani byli takřka vyhubeni a jejich zbytek hledal úkryt za hradbou hor 
Boiohema. A tak vstup oslabených Makromanů do naší kotliny mohl přát prolínání s původním obyvatelstvem 
složeným ze zbytků Bójů.  
 

Jsme Slované, ale Češi nejsou mentalitou podobní východním Slovanům (Rusům, Ukrajincům) - nemáme jejich 
širokou duši spojenou s hraničním sebeobětováním. Nejsme podobní původním divokým Germánům ani 
současným pečlivým a pedantickým Němcům.  
 
Bójové byli na území dnešní Itálie, Maďarska i Francie. V podzemní kryptě slavné katedrály v Chartres 
(jihovýchodně od Paříže) byla uctívána soška černé Panny Marie, která navazuje na tradice ranného křesťanství. 
V Chartres bylo biskupství už ve 4. století. Podzemní prostor svatyně pochází patrně z keltské doby kmene 
Karnutů. Jak píše Caesar, zde zasedali druidové, řešili spory a vydávali rozsudky. Mnohé naše venkovské kostelíky 
jsou na místech keltských svatyň, tehdy se čtyřúhelníkovitými půdorysy. Se vzdálenými Iry, Skoty a Welšany nás 
poutají tradice. Třeba korunovace králů na kamenném stolci se ve Skotsku udržela až do 13. století, kdy podlehli 
Anglii. Je nám blízké přátelské posezení v hospůdce, které nás spojuje s Iry a Bavory, jejichž jméno prý také 
souvisí s bójským kmenem. Dosti vysoký podíl krevní skupiny 0 obvyklé ve Středomoří, vypovídá o tom, že máme 
i jižní geny. A je vůbec třeba, aby Češi byli někomu podobní, když konečně můžeme být sami sebou?  
 
Legendy, ságy a vědecké výklady jak se řítí dnešní svět do zkázy, mohou vlastně navazovat na představy Keltů. 
Strabon píše, že druidové učili, že život je věčný. Ale svět je konečný a zanikne katastrofou - vše bude zničeno 
ohněm a vodou. Do jedné germánské ságy se tak zprostředkovaně dostalo spojení slov "kulatá Země hoří". 
Druidové patrně učili, že Země je kulatá, což převzali i první irští misionáři. Keltský posvátný kotlík (s poklady 
obětovanými pramenům) přešel do pověstí o svatém grálu a do našich pohádek A staré pohádky končí dobře. 
Takže při jarní procházce dubovými háji, které byly posvátným místem Keltů, můžeme nabrat sílu, abychom si ten 
svět nezničili sami. Nebo můžete poslat do háje autora tohoto seriálu, který tímto končí.  
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