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Abstrakt 

 V mé závěrečné práci píšu o Keltech na Moravě. V první části rozebírám počátky keltského etnika 

a dvě nejpodstatnější části historie starověké Evropy. Následující témata jsou zaměřena na běžný 

keltský život, tedy bydlení, obživa, řemesla, hradiště a náboženství. V mé práci naleznete také 

několik významných objevů v oblasti archeologie. Závěr činí keltské svátky, kalendář a velké 

spektrum keltských záležitostí v dnešní době.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 In my final work I focused myself on the Celts, especially in Moravia. The first part of my work, is 

about the history of the ancient Celts. The following topics are about a common celtic life, crafts, 

settlement and religion. My work also contains several important discoveries in Moravia and 

middle Europe. At the end I wrote informations about important days, religion ceremonies, celtic 

calendar and a large spectrum of celtic things nowadays.   
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ÚVOD 

Jako téma na závěrečnou práci jsem si vybral Kelty na Moravě. Budu Vám vyprávět 

obecně o Keltech, jejich etniku, důležitých nálezech, jazyku, hradištích zde na Moravě a jak tento 

národ měnil dějiny a současnost Evropy. 

 Onu práci jsem si vybral na základě mého zájmu o starověkou, převážně středověkou Evropu, a 

tak mi Keltové přišli vhod. 

 Cílem mé práce bude přiblížit čtenářům keltské etnikum, památky u nás na Moravě a ukázat, čeho 

všeho byli naši částeční předkové schopni. 
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1 Keltové 

 Ne každý, ale určitě většina z Vás už někdy slyšel pojem "Kelt", nebo spíše "Keltové". Keltové 

byli jedinečné etnikum, které se nacházelo převážně v centrální Evropě okolo 6. století před naším 

letopočtem. První písemně doložené zmínky pocházejí právě z tohoto století a byli sepsány poté, co 

se Řekové a Etruskové začali více zajímat o severnější Evropu. Představím Vám keltské etnikum 

ve starověku a dnešní době, jak na našem území, tak i ve světě.  

 

 

1.1 První zmínky o Keltech 

 Nacházíme se okolo 6. století před naším letopočtem, kdy lid žijící na západním pobřeží dnešní 

Itálie, zvaný Etruskové a starověcí Řekové, začínají jevit zájem o kontinentální Evropu. Vojáci a 

zvědové těchto starověkých kultur, se střetávají s obyvatelstvem usazeném v pralesích, převážně 

severně od Alp, které si říká Keltové. Jsou to silní lidé, s vůdčí schopností a modrýma očima. Dále 

je Římané označují jako silné a plavovlasé, můj názor na věc je však takový, že se příliš nelišili od 

národů severní Evropy a italské obyvatelstvo bylo pouze zaskočeno tím, že jsou vyšší a silnější než 

snědí jižané. Původ slova, označujícího Kelty, není do dnes zcela zřejmý. Je velice pravděpodobné, 

že se tak Keltové sami nazývali, ale existují také další možnosti, odkud se tohle označení vzalo. 

Lidé obývající Apeninský poloostrov, konkrétně Římané, je nazývají Gallové (Galli). Řečtí 

vzdělanci a historikové upřednostňují Keltoi, či Galátae (Galati). Ostatní lidé je jednoduše nazývají 

barbary, a tak se později Keltové při dobývání Říma stanou samotným ztělesněním barbarství. 
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1.1.1 Halštatská doba 

 Halštatské období, pojmenováno podle naleziště Hallstatt v horním Rakousku, je termín, 

označující dějiny v letech 800 – 390 před naším letopočtem. Dokonce i tato doba má své vrstvy a 

rozdělení, přičemž v části starší pomalu doznívá doba bronzová a v mladší části se lidé začínají učit 

pracovat se železem, tedy už doba železná. Vznikají dvoje rozdělení, nebo také okruhy, a to 

Západohalštatský a Východohalštatský okruh. Hranice okruhů leží přibližně podél hranice Čech 

s Moravou. Celá západní a střední Evropa patří do Západohalštatského okruhu,obývána převážně 

Kelty a od území Moravy směrem na jihovýchod se nachází Východohalštatský okruh, který bývá 

spojován i s Ilyry. I přes tato rozdělení je Evropa osídlena keltskými kmeny, které si navzájem 

rozumí a obchodují spolu. Jedním z nejrozšířenějších kmenů jsou Bojové, kteří v této době obývají 

dnešní Česko a část Slovenska. Podle kmenu Bojů jsou pojmenovány Čechy, zejména v cizích 

jazycích, například Bohemia, Boheme, Böhmen. Jedním velkým obchodním místem je Hallstatt, 

které rozkvétá  řemeslnou prací a vývozem soli, těžená ve zdejších velikých jeskyních dolech. Pro 

Halštatskou dobu jsou typické mohyly, s bohatou výbavou, meči, sponami, keramikou a vnitřní 

dřevěnou konstrukcí. Česko se také může pyšnit mohylami, nalezneme je v Hradeníně u Kolína, 

Lhotce u Litoměřic a Lovosicích. V solných jeskyních a komorách Hallstattu bylo objeveno více 

než tisíc hrobů. Těla a kusy látky, se díky konzervovacím vlastnostem soli nalezli ve velmi dobrém 

stavu. Myslím, že tohle místo a zároveň název časového úseku, bylo pojmenováno právě díky 

Keltům, když si rozložíme ono slůvko na „Hall“ a „statt“, dokážeme si vybavit jistou souvislost se 
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solnými komorami, protože Hall bylo keltské slovo pro sůl a Statt je velice podobné germánskému 

slovu Stadt, tedy označení města, či nějaké oblasti. 

 

1.1.2 Laténská kultura 

Doba laténské kultury, se datuje od konce Halštatského období, po začátek našeho letopočtu. 

Pojmenovaná byla podle většího naleziště artefaktů ve Francii, v oblasti La Téne. Hlavními 

představiteli Laténské kultury jsou Keltové, kteří v ní také dosáhnou největší slávy. Hlavní centra 

této kultury se vyskytují v Anglii, východní Francii, až po Česko a severní Maďarsko. Ve čtvrtém 

století se keltské kmeny dostávají z důvodů přelidnění a touze po kořisti do Irska, Španělska a 

skrze Balkán až do Malé Asie. Mezi události této doby, které se zapsaly do historie, patří například 

dobytí  Říma, galskými vojsky, pod velením vůdce Brenna, roku 387 před naším letopočtem. 

Mocný kmen Galů se zhruba o sto let později vydává podél moře na jih, až do Řecka. Na Balkáně, 

kromě menších vesnic, vyrabují menší část známé řecké věštírny Delfy. Kromě dobývání přinesla 

Laténská kultura mnoho různých zdobených předmětů a motivů ve šperkařství. Typickou 

svéráznou výzdobu najdeme na náramcích, helmách, brnění a štítech. Ve šperkařství vznikají 

bronzové prsteny, náramky, nápažníky, nákrčníky a zdobené spony, které byly většinou mužskou 

záležitostí. Šperky jsou odrazem společenské vrstvy, tedy chudí a bohatí. Knoflíky ještě neznají, a 

tak sepínají oděv sponami, na způsob zavíracího špendlíku. Objevují se motivy, řekněme s určitou 

pointou, tedy vyobrazování zvířat, run, číslic, předmětů a rostlin, často stromů, které Keltové 

uctívali. Obchod se rozšířil a dovážejí se kožešiny, cín, měď, sůl a zlato, které se vyskytovalo také 

u nás v Česku. Ze severu se přivážel tehdy drahý kámen jantar, který byl používán na výrobu 
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drahých jantarových náramků. Keltové pracující s kůží, zdokonalili kalhoty až k praktickému 

využití. Společnost začala více respektovat ženy, které jsou na některých místech ve Francii 

uctívány a pohřbívány s drahými dary. Keltové namísto sídlišť, vytvářejí známou techniku 

opevnění, Oppida. Rozvíjí se náboženství a náboženské kulty, nejznámější je kult lebek a 

pohřbívání lidí s mnoha předměty, od mečů, až po velké vozy a luxusní zboží. Je také nutno 

podotknout, že lidský život v této době netrval příliš dlouho. Důvodem byly boje, zranění, vážné 

nemoci, které se nedali léčit, nebo porod. Ženy umírali převážně ve věku 13 – 26 let. 

 

2 Život Keltů 

2.1 Oblékání 

 K výrobě oblečení jsou používány dvě základní suroviny, těmi jsou len a ovčí vlna. Ženy, kterým 

byla tato práce svěřena, postupně z chomáčů vlny, získávají dlouhá vlákna, která jsou potom 

stočená do nití, trochu hrubších než známe my. K barvení jsou užívány například borůvky, nebo 

listí z rostlin. Tkaní je křížení dvou soustav, svislé a vodorovné. Soustavy jsou volně visící a ke 

klackům připnuté nitě, které se mezi sebou kříží a proplétají dřevěným kolíkem. Při opakovaném 

procesu křížení nití začne vznikat plátnová vazba. Druhý způsob výroby látek, je tkaní na prstech, 

za pomocí takzvaných „kartiček“, který je využíván k dělání drobnějších velikostí plátna. Výroba 

oděvů, přehozů, koberců většinou zabere hodně času, proto se opravují a zašívají, za pomocí jehel 

z kostí. Základním oblečením mužů jsou kalhoty s opaskem, ke kterým se nosí halenka a plášť. 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

10 

Většinou mají lemované kraje, pruhy, nebo kostkované vzorce. Typická ženská móda je dlouhé 

roucho, bez rukávů, sepnuté sponami. Pod tímto oblekem nosí světlou halenku s dlouhými rukávy. 

K šatům, které bývají jednodílné a barevně tmavší, se nosí módní doplňky a všelijaké šperky. Jak 

už bylo zmíněno, Keltové neznali knoflíky, takže byly oděvy spínány bronzovými sponami. 

Opasky byli železné, bronzové, nebo z kůže, se železným zapínáním. Pod pojmem opasek, si 

nejspíše představíme pruh kůže, ale u Keltů se nosil převážně kovový, který připomínal zdobený 

řetěz. Příliš mnoho typů obuvi u Keltů nenalezneme, nejčastějším typem bot byli boty horní, nebo 

také "špičaté keltské střevíce". Boty jsou vyříznuté z jednoho kusu kůže, připevněné řemínky a 

podrážku tvoří pevný materiál, například dřevo, spojené železnými hřebíčky. Funkci pokrývky 

hlavy mohl plnit plášť, nebo vyšší kožená čapka, nalezená v solných dolech. Nánožníky a všechny 

podobné šperky, jsou v podstatě zdobené kovové kroužky, které se připínají, nebo navlíkají na tělo, 

v případě nánožníku se kroužek připevní nad kotník, což je ženská záležitost. Dle mého názoru, 

měli Keltové ošacení dost dobře vymyšlené a vzhledově složitější, než například oděvy obyčejných 

Římanů.  

 

2.2 Hlavní dovednosti 

 Jako první, bych začal trochu netradiční, ale zároveň velice důležitou dovednost. Provazy byly 

základem běžného života keltských lidí. Splétání provazů, je technika, která se vzhledem 

k minulosti příliš nezměnila. Jde o tři dlouhé prameny materiálu, natažené mezi dvěma vzdálenými 

body, přičemž v jednom bodě je možné provazy otáčet tak, aby se splétaly do sebe. Poté je provaz 
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utažen a na koncích zasukován. K výrobě je zapotřebí vlna, lýko, nebo konopí, obvykle dovážené 

z Gálie, jižní Francie. 

 Výroba keramických předmětů, typicky s Kelty spojována, je velice náročná činnost, poté její 

vypalování ještě náročnější. Nejprve musí hrnčíři najít vhodný zdroj hlíny, jílu, ze kterého by bylo 

možné předměty dobře vytvarovat. Hmotu si správně připraví a zhotoví tvar nádoby, buď v rukou, 

nebo na hrnčířském kruhu, který je keltským vynálezem. Ještě před vysušením se nádoba vyzdobí 

dřívkem, kostí, či kamenem. Po vysušení nádoby čeká Kelty část nejtěžší, výpal. Vypalování 

probíhá v jámě, nebo speciálních pecích, ve kterých je zapotřebí udržovat správnou teplotu, aby se 

jíl nerozpadl. Takovým způsobem vznikalo velké množství keramických předmětů, jako například 

nádoby, hrnky, ozdobné předměty, až po ztvárňování vysoce postavených lidí. 

 Dřevorubci měli práce vždy dost. Dřevo bylo základem snad úplně všeho a také bylo možné jej 

poměrně lehce zpracovávat. K tomu se užívá železná sekera, poříz, dláto a pila. Lidé s umem 

pracovat se dřevem staví domy, vydlabávají lodě, dělají rozmanité nádoby a sudy k uchovávání 

tekutin. Z borovicového, či bukového dřeva se vyrábí dřevěné uhlí, potřebné v kovářství a 

domácnostech, k topení a vaření.  

Kov je pro Kelty vzácnost, ne že by v České kotlině bylo surovin málo, ale nedovedete si 

představit, jak je složité získat železo z rudy a následně vykovat meče, spony, nůžky, hroty kopí, 

kosy, kovářské nářadí a spoustu dalších předmětů. Kovy jako bronz a měď si na tom stojí obdobně 

jako železo, rozdíl je však v tom, že jsou lépe tvarovatelné a používány spíše v oblasti šperkařství. 

Kováři, kovolitci a kovotepci jsou velice uznáváni, naučit se řemeslo je záležitost několika let. 

Kupříkladu bronzové mince, se jako kousíčky roztroušeného bronzu nasypou do malých otvorů 

v keramické desce, která je následně vložena do malé jílové pece, rozdmýchávají kovářským 

měchem, dokud se neroztaví. Roztavené placičky se vyjmou a položí na kužel, který má nahoře 

vystouplý motiv, označující peníze a uhodí se do nich kladivem. Tím se do placiček vyrazí znak 

pro hodnotu mince. Podobný způsob ražení mincí lze vidět na historických výstavách nedalekého 

hradu Sovince.  
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Dovednost obstarání obživy měla také nějakou váhu. Nucení přežít byli všichni lidé ve starověku, a 

tak by měl tuhle dovednost umět každý Kelt. Jídelníček byl složený spíše z toho, co příroda dá. 

K pokročilejšímu základnímu stravování patří nekvašený chléb, obilné placky, kaše a obyčejné 

polévky. Chléb je vyráběn z mouky, kterou děláme drcením zrní mezi kameny, vodou a solí. Menší 

pole jsou využívána k pěstování obilovin a jednoduché hlízovité zeleniny. V sadech jablka, hrušky, 

divoké švestky, na určitých místech Evropy meruňky a ořechy. Po živočišné stránce Keltové 

chovají ovce, skoty, prasata, kozy a slepice. Po úspěšném lovu si pochutnávají na kančím, srnčím, 

kachním a jelením mase. Větší vzácností už bylo chytání ryb v divokých řekách. Keltové byli 

schopni jídlo udit, vařit a péct, podobně jako dnes my. Pro vytváření zimních zásob se maso suší a 

upravuje solí, koupenou u obchodníků. Ovce, kozy a krávy poskytovali tvaroh, mléko a sýr. Ve 

volném čase sbírali lesní plody, ořechy a med. Pijí téměř pouze vodu, ale občasně i pivo, bez 

chmele a ovocné šťávy.  
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2.3 Bydlení 

 Keltové v naších zemích, se měli velice dobře. Ve srovnání se skalnatým západním Rakouskem, 

nebo vysušenými pláněmi na jihu, je Morava jak vegetačně, tak výškově ideálním místem pro 

život. Keltské kmeny na Moravě a v Čechách, se mohli těšit hustými listnatými pralesy, potůčky, 

rychlými řekami, úrodnými nížinami a nádhernými pohořími. Lidé v těchto končinách spí 

v kožešinách, nebo na seně. Střechy obyčejných domů tvoří rákosí, v sušších oblastech došky ze 

slámy. Stěny se dělají z kmenů, delších větví, prutů, později i kamenů, takže můžeme říci, že jsou 

roubené. Uvnitř se nachází systém podpěr z větších dřevěných kmenů, svázaných různě kolmo na 

sebe. Někdy v domku najdeme okénko, ale častěji je zdrojem světla oheň, vchod, či otvor ve střeše, 

ze kterého vychází kouř z pece. Vchodem, je díra do přední stěny chatrče, kam se dostává po 

žebříku. Základní stavební materiál je dub, který má jedno z nejpevnějších dřev vůbec, nebo 

kameny. Do domů se ukládají zásoby, předměty, někdy i zvířata, těm se ale staví spíše prostorné 

chlévy. Za nevhodného počasí se v domě pracuje, jí, spí, vaří a dělá většina činností.  

 

2.4 Oppidum 

 Slovo Oppidum, nejpravděpodobněji vzniklo z latinského sousloví „ob pedes“, které můžeme 

přeložit jako „je třeba obejít“. Ještě před začátkem našeho letopočtu byli Keltové donuceni vytvořit 

jak útočný, tak hlavně obranný systém valů, který by zajišťoval bezpečí před Germány a Římany. 

Oppida, jsou valem opevněná hradiště, která se stavěla na kopcích. V těchto sídlech se nacházela 

vůbec největší koncentrace obyvatelstva a bylo to také nejbezpečnější možné místo, kde v té době 
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bydlet. Jelikož byl obchod velkou součástí keltské civilizace, vedly stezky obchodníků napříč 

Evropou často kolem těchto hradišť. V oppidech se kromě obchodních záležitostí také pracovalo, 

vyrábělo a obyčejně i bydlelo. I zde ovšem najdeme rozdíly mezi západní a východní Evropou. 

Západní kmeny vytvářely menších oppid více, ve Francii bychom jich našli více jak 220. Kmeny 

na našem území dbaly spíše na kvalitu než kvantitu, a tak byla oppida na dnešní Moravě spíše 

obrněná a vylepšována. Stavba hradišť se postupem času začala lišit od původních technik, ale 

základ zůstává velice podobný. Popsat keltská oppida nelze úplně jednoznačně, jedním z důvodů 

byla různorodost velikostí. Velikost se pohybovala od několika set metrů čtverečních, po desítky 

hektarů. Hradby se stavěli od nejjednodušších valů s dřevěnými kůly, až po promyšlené systémy. 

Složitější hradba se tvořila z vysokých kůlů, zaražených vždy dva metry od sebe, mezi kůly byly 

poskládány vodorovné dřevěné tyče, za které pak byla vysypána kamenná suť, později pokrytá 

hlínou tak, aby tvořila val, na který mohl v pořádku vystoupat i kůň s jezdcem. Často před 

dřevěnou zdí nalézáme příkop, či cokoliv jiného, znemožňující pohodlný útok. Vchodem byl 

průchod narušující strukturu hradeb, obvykle se strážní věží nad ním. 
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Představím Vám dvě oppida, která jsou k vidění nedaleko od nás. Prvním je keltská svatyně, poblíž 

Ludéřova, asi 30 kilometrů od Olomouce. Na místě najdeme obrovský val, který do tamějšího lesa 

nezapadá. Val má tvar kosočtverce a každá jeho strana je dlouhá přes sto metrů. Výškové rozdíly 

mezi valem a dnem se pohybují kolem 3 až 4 metrů. Na tomto místě probíhaly náboženské rituály a 

kulty. Na louce je postaven 4 tunový vysoký kámen s keltskými ornamenty. Bohužel zde nebyl 

proveden žádný větší průzkum a podle místních a státních informací je přísně zakázáno 

prohledávat okolí detektorem kovu, či jinými metodami.  
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Druhou zajímavou památkou, je oppidum Staré Hradisko. Nachází se na Prostějovsku, 

s nadmořskou výškou 550 metrů nad mořem a pyšní se rozlohou 38 hektarů. Bylo zde nalezeno 

velké množství jantaru, které svědčí o důležité poloze mezi Baltem a Evropou, vedla tudy takzvaná 

Jantarová stezka. Kromě obchodu, mělo hradisko na starosti správu keltských kmenů na Moravě. 

Oppidum je postaveno kolem místního potoka a je chráněno strmými svahy jak na severu, tak na 

jihu. Dobře přístupná část se nachází směrem na východ, tedy na naši hanáckou rovinu. Mohutné 

hradby byly postaveny středoevropským stylem, na určitých místech jsou vysoké až 6 metrů. 

Zjistilo se, že opevnění má dvě fáze, první byla vysoká kamenná zeď s kůly a druhou fází je do 

dnes dobře patrný hliněný násep. Oppidum mělo tři brány a dvorce uvnitř, s rozlohou 2500m2, 

které byly rozděleny ploty a širší cestou. Nalezlo se zde všechno, co Keltové vůbec uměli vyrobit, 

800 různých spon archeologům pak umožnilo určit stáří objektu, rok 200 až 30 před naším 

letopočtem.  

 

2.5 Hlavní nálezy na Moravě 

2.5.1 Bronzové kování konvice 

 Při stavbě nákladního nádraží v Maloměřicích, v Brně, bylo pod vedením archeologa J. Poulíka 

prozkoumáno rozsáhlé keltské pohřebiště, z 3. století před naším letopočtem. Nalezeno zde bylo 

před několik druhů hrobů, různých společenských vrstev. Po ukončení výzkumu, místní dělníci 

objevili uprostřed většího hrobu předmět, který poté prošel podrobnému zkoumání. Zjistilo se, že 

se jedná o bronzové kování, které původně patřilo dřevěné konvici. Nyní je konvice 

zrekonstruována a můžeme pozorovat, jak byli Keltové šikovní kováři. 
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2.5.2 Keltský obličej 

V květnu roku 1943 byly zcela náhodně při těžbě písku na okraji obce Mšecké Žehrovice nalezeny 

čtyři zlomky sochy. Zlomky jsou z opuky a představují významnou keltskou osobnost. Na první 

pohled si všimneme typických znaků laténské kultury, tedy plochý obličej, velké oči, natočené 

obočí a knír, který byl keltskou módou. Účes v podobě pásu vlasů, takzvaném tonsuru, byl nošen 

ve středověku v Irsku mnichy, kteří jej převzali od keltských druidů. Nákrčník, dobře patrný na 

krku sošky, později nosili mimo ženy i významní muži. Keltská hlava nebyla z bezpečnostních 

důvodů v Národním muzeu vystavena. Teprve po roce 1989 byla prezentována na několika 
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významných výstavách v západní Evropě v Itálii a Švýcarsku. Její historická hodnota je 

nevyčíslitelná a dnes jí nalezneme v každé učebnici dějepisu.  

 

2.5.3 Železný klíč 

 První klíče se objevily až po příchodu doby železné, zhruba 4. ve století před Kristem. Tento 

železný klíč pochází z depotu železných předmětů z hradiště Černov u Ježkovic na Moravě. 

Zaujalo mě, jak zajímavě je klíč ohnutý a dlouhý, přehlídnout se nedá ani malinký kroužek, 

sloužící zřejmě k přichycení na opasek. Další nálezy u Býčí Skály, jsou stále opředena tajemstvím. 

Zde byly nalezeny hákovité předměty pocházející již z 6. století před naším letopočtem a někdy se 

předpokládá, že by se mohlo jednat o klíče ke kmenovému pokladu. 

 Kromě těchto tří velkých nálezů, existuje samozřejmě spousta dalších, i když už hůře 

vyhledatelných. Džbány, různou keramiku, násady na zemědělské nástroje, bronzové plechové 

kování, spony, meče, části pochvy mečů, bronzové plastiky zvířat a všelijaké nákrčníky, to vše 

najdeme v Brně, v Moravském zemském muzeu. 

2.6 Náboženství 

 Jako většina kmenů či etnik, měli i Keltové své náboženství. Keltové, podobně jako Slované, měli 

náboženskou spojitost se vším přírodním děním a cykly kolem nich. Uctívali jak obecně přírodu, 
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tak své vlastní bohy, můžeme tedy říct, že Keltové byli pohané a měli polyteistické náboženství. 

Popsat všechny keltské bohy je takřka nemožné, protože se dělí na „bohy místní“ a „všeobecná 

božstva“. Každý kmen měl své vlastní božstva, takže se rozhodně nemůžeme divit, když počet 

místních keltských bohů dosahuje několika set. Nesmrtelnost duše znamená, že každá živá bytost 

měla svojí duši a posmrtný život. O bozích se vyprávěli příběhy a bájosloví. Oběti prováděli kněží 

a každý bůh si žádal jiný dar. Někdy byla oběť upálena, utopena či roztrhána, jindy však bylo 

zapotřebí pouze několik zlatých a bronzových předmětů.  

Bůh slunce, Belenus, byl bohem světla, boje, léčitelství a nečekaně slunce. Žehnal úrodě 

řemeslníků a všem dobrým lidem. Jeho chrámy se nacházeli na území od Jadranu, až po Anglii. 

Římané jej ztotžňovali s bohem Apollonem, který měl beraní rohy. Náleží mu svátek Beltain, ke 

kterému se ještě dostaneme.  

Taranis, je hromovládný bůh nebes. Chrání hory a kopce, neboť jsou to posvátná místa. Byl 

vyobrazován se slunečním křížem, kolem, které je podobné slovanskému kolovratu, nebo kladivem 

a ztotožňován s římským Jupiterem, germánským Thorem a nám nejbližším slovanským bohem 

Perunem. 
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Bohyně Epona představuje strážkyni posvátných koní a bohyni vod i plodnosti. Keltové jí 

vyobrazovali s klisnou po boku a košem naplněným šťavnatým ovocem. Kmeny Moravě a kmen 

Bójů jí nazýval Kotys.  

 

Esus, strážce stromů, bůh stromoví. Patřil k nejvýznamnějším bohů a společně s Taranisem a 

Toutatisem tvořili božskou trojici, které se přinášeli oběti, většinou šlo u poranění, nebo usmrcení 

„někoho na stromě“. Jeho symbolem byl kanec. 

Tekoucí potoky a rozsáhlá jezera byla posvátným místem duchů, neboť umožňovala spojení duší 

s obětními dary a zemřelými. Keltové si velice vážili pramenů, v Karlovarském kraji byly nalezeny 

bronzové předměty, které sloužily zřejmě jako dar vodě. Lesy mimo území Keltů byly považovány 

za domov moudrých zvířat, především Prase divoké bylo velmi uznáváno a spojováno 

s válečnictvím. Jelen, symbol hojnosti, byl průvodcem duší a čisté zvíře. Plazy, jako hadi a ještěři,  

představovali duchy, někdy i lidí. Kočky si vedly podobně, zároveň i vládly stínům. Kohout 

znázorňoval klid a nový den. 

 Jeskyně, propadliny, zkrátka každá trhlina v zemi byla považována za portál do podzemí, který byl 

keltské kultuře darován a podpíral ji. V Alpách byly tyto dary z podzemí, tedy jeskyně, využívány 

a zvětšovány, jelikož se v nich nacházela sůl, takzvané „bílé zlato“. V Hallstattu se jeden portál do 

podzemí nachází, je to dlouhá šachta směrem dolů s dřevěnými schody z roku 390 před naším 
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letopočtem. Při napadení Řecka se kromě pokladu nejvíce zajímali o sochy bohů. Byli fascinováni, 

že Řekové dokázali přenést přírodní živli a ztvárnit je jako sochy lidí, nebo-li bohů.  

2.7 Druidové 

 Druidové jsou tématem, které je žhavé ještě dnes. Lidé s takovým označením se vyskytují v mnoha 

novodobých filmech, seriálech, knížkách a existuje i potravinářská firma, s názvem Druid. 

Druidové v době Keltů, byli na nejvyšším společenském postavení. Byli to v podstatě kněží, kteří 

rozhodovali při soudech, sporech a jakýmkoliv větším krokem. Říká se, že když v domácnosti 

zemřel manžel bez patrné příčiny, byla hlavní obžalovanou žena, která byla poté skrze nařízení 

druidů a králů často popravena. U keltských kněží se často radili Keltové jakékoliv věkové 

kategorie. Přednášeli druidům dary a oni na oplátku vyřkli nějaké moudro, nebo radu, která jím 

byla dána z nebes. Pro rady chodili do dubových hájů, chrámů, či ke kamenným kruhům. Druidské 

učení trvalo někdy až dvacet let a bylo předáváno ústně a nazpaměť, ačkoliv kněží runy uměli. 

Existovali také „Bardi“, kteří zpívali na obřadech a vyprávěli božská bájesloví.  

 

2.8 Významné dny 

 Čas se mezi Kelty posuzoval podle měsíce a jeho fází, byl tedy lunární. Rok se dělil na období 

studené a teplé. Období tepla, či světla, začíná 1. května, na svátek Beltine, kdy se vypouští 
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dobytek na pastvy. Druhá, studená fáze, přichází 1. listopadu, kdy se dobytek pomalu odvádí zpět 

do chlévů, takže můžeme říct, že se kalendář řídil pastevectvím a přírodními cykly. V tuto dobu se 

slaví svátek Samhain, ke kterému nenápadně napíšu lingvistickou souvislost, dodnes patrnou ve 

francouzštině, kdy „semaine“ znamená týden, či časový úsek. V době kdy křesťanství odstraňuje 

veškeré věci spojené s pohanstvím, nebylo možné z lidí dostat již dané tradice, nebo svátky. 

Bohové byli potlačeni snadno, ale nekřesťanské slavnosti nikoliv. Do dnes se spekuluje o tom, že 

Ježíš byl narozen na jaře, druhá teorie tvrdí, že koncem listopadu. Jak to ale s Kelty souvisí? 

Jednoduše, pohanské svátky oslavující roční období, potřebovali být překryty, když ne vymíceny. 

Například Vánoce obsahují mnoho pohanských tradic, od trhání jmelí, konzumaci ryb, až po 

zdobení jehličnatých stromů, na kterých je patrné, že základem všech větších svátků byly pohanské 

zvyky. Stopy Keltů jsou tedy patrné dodnes. 

 Samhain je nejvýznamnější keltský svátek, který připadá na 1. listopadu. Končí starý rok a nový 

začíná zimním obdobím. Zhasínají se všechny ohně, neboť tma symbolizuje konec roku a druhý 

den se zapálí ohně nové. Duchové onu noc mohli navštěvovat svět lidí a říši bohů, noc bez světla 

tedy měla hodně mystický význam. Svátek Samhain se udržel v jisté míře v západních zemích, ale 

už pod názvem Halloween.  

 Imbolc se slaví 1. února a je zasvěcen bohyni Brigit, která je ochránkyně těhotných žen a 

plodnosti. Na posvátný den Imbolc se svítí mnohem více, než kdy předtím, je to symbolika vítání 

jara. Typické pokrmy v tomto období jsou mléko, mléčné výrobky a med. 

 Beltain, celkově nejznámější ze všech svátků, znamená Belenův oheň a první oheň na večer 30. 

dubna měl v Irsku právo zažehnout jen král. O půlnoci se lidé vydávají sbírat květiny, kterými 

zdobí své domovy. Prolíná se s jarním slovanským svátkem, dnes jako pálení čarodějnic, nebo 

vynášení Moreny. 

 Lugnasad, svatba boha Luga, který je bohem smrti a světla zásvětí, se koná 1. srpna. Oslavuje se 

úrodnost setby, klíčení a zrání. Symbolická pro tento svátek je pšenice, ječmen, oves, ovoce a 

chleba. Zřejmě se jedná o předchůdce dožínek. Manželé, kteří v tuto dobu se sebou nebyli 

spokojeni, mohli na jaře svůj svazek zrušit. Dětem narozeným v srpnu se připisuje dar 

požehnanosti a mají největší šanci na přežití.  

 Rituál svazování rukou, jakožto svatba, je starý zvyk, sloužící jako výraz potvrzení lásky. Rituálu 

se účastní lidé s otevřeným srdcem a přejí šťastný život novomanželům. Druid sváže zápěstí 

manželů šátkem, nebo révou a potom přeskakují větve janovce, což je žlutý bobulkovitý keř. -

Dodnes v Irsku. 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

23 

 

2.9 Keltský kalendář stromů 

 Keltský kalendář má 13 měsíců a každý měsíc má 28 dní. Rok má tedy 364 dní a každý měsíc má 

své klady a zápory. Pan učitel Pícha, s kterým jsem na závěrečné práci pracoval, je narozen ve 

znamení jabloně. Jedná se o kreativní lidi s dobroudružnou povahou a touhou po vědění, což se na 

pana učitele hodí. V práci lidé ve znamení jabloně většinou nenajdou to správné naplnění, jsou rádi 

na „volné noze“ a vyžadují tolerantní přátelé s bezmeznou fantazií.  

1. Měsíc břízy (24. 12. – 20. 1.) 

2. Měsíc jeřábu (21. 1. – 17. 2.) 

3. Měsíc jasanu (18. 2. – 17. 3.) 

4. Měsíc olše (18. 3. – 14. 4.) 

5. Měsíc vrby (15. 4. – 12. 5.) 

6. Měsíc hlohu (13. 5 .– 9. 6.) 

7. Měsíc dubu letního (10. 6. – 7. 7.) 

8. Měsíc dubu zimního (8. 7. – 4. 8.) 

9. Měsíc lísky (5. 8. – 1. 9.) 

10. Měsíc vinné révy (2. 9. – 29. 9.) 

11. Měsíc břečťanu (30. 9. – 27. 10.) 

12. Měsíc trnky (28. 10. – 24. 11.) 
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13. Měsíc černého bezu (25. 11. – 22. 12.) 

2.10 V dnešní době 

Kelské pozůstatky najdeme ve svátcích, kultuře, hudbě, novodobých pohanských náboženstvích, 

muzeích, genech, léčitelství, filmech, jazycích a horoskopech.  

2.10.1 Současné jazyky a obyvatelstvo 

 Dnes najdeme pozůstatky keltských jazyků ve francouzštině, portugalštině, španělštině, 

bretonštině (nejzápadnější cíp Francie). Tyhle čtyři vnitrozemské jazyky si zachovaly něco málo 

z keltštiny. Ovšem jediným současným domovem Keltů, jsou Britské ostrovy. V západní Anglii, 

leží malá část, kde někteří lidé mluví, nebo mají alespoň dialekt walesštiny. Řekněme, že Irsko má 

Keltů nejvíce, mluví se zde sice anglicky, tak jako všude, ale 40% obyvatel umí irsky, mluví se tak 

zejména v domácnostech, nebo vybraných školách. Skotové kdysi bývali Piktové a Keltové, nyní je 

to také anglicky mluvící země, ale existuje několik skotských, či gaelských dialektů, které se 

v podstatě od středověku moc nezměnili a jejich angličtině jde těžko rozumět.  

 

2.10.2 Hudba 

 Je mnoho českých i zahraničních hudebních skupin, které hrají keltskou hudbu. Většinou jde o 

milovníky keltské kultury. Začátkem 21. století se z folkové hudby stal téměř hudební žánr, který 

má kategorie jako například Celtic metal, Celtic Folkore, Celtic Rock, a podobně. Po světě je 

spousta festivalů s touto hudbou a k mému udivení jich je snad nejvíce ve Španělsku. 
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 Ale není hudba jako hudba, kdybych občas neposlouchal vážnější, orchestrální hudbu, asi o tom 

ani nevím. Na Youtube je spousta hudby s názvem Epic music, nebo Fantasy music a podobně, 

jenže existuje i oddělení Celtic music, stejně jako například Slavic music, tedy slovanská hudba. 

Hudba tohoto typu, je velice emocionální, povzbuzující, smutná, vážná, hrdá, nebo připomínající 

proudění vody. Lidé, kteří vážné instrumentální hudbě neumí, či nechtějí naslouchat, by ji označili 

jako hudbu „vybrnkávací“, nebo soundtrackovou, tedy znělky k filmovým scénám. Jedním 

z nejvíce známých tvůrců, řekněme této kouzelné muziky, je Adrian von Ziegler ze Švýcarska, na 

některých svých hudebních kouscích má až statisíce zhlédnutí.  

2.10.3 Genetika 

 Genetika je věda, zabývající se dědičností a proměnlivostí organismů. Geny u lidí jsou určité 

fyzické a duševní vlastnosti, které zdědíme po předcích. Je možné si udělat výzkum, ze kterého se 

přibližně vyzjistí vaše „kořeny“. Věděli jste například, že ačkoliv Keltové z našich zemí již dávno 

vymizeli, stále máme hojně zastoupenou „genetickou keltskou mutaci“? Stejně na tom jsou lidé 

v Rakousku a pochopitelně ve Velké Británii.  

 

 

Závěr 

Práce o Keltech mě bavila, i když ke konci už to bylo velmi náročné. Doufám, že se Vám získané  

informace o Keltech budou někdy v budoucnu hodit a byly pro Vás alespoň trochu zajímavé. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu. 

 

 

  

V Olomouci, červen 2015 Matěj Kubis 
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