
První historicky doložený název naší  vlasti. 

 

 
Když dochází k �astým diskusím o nejvhodn�jším ozna�ení, které by reprezentovalo náš národ,  Dr. 
Anna Bauerová ve své knize „Zlatý v�k Kelt� v �echách“ poutavým lí�ením p�ibližuje první historický 
doložený název pro naši vlast.  
 
 „Keltská minulost je stejn� neodd�litelnou sou�ástí naší civilizace jako kterákoliv z pozd�jších 
výrazných historických etap. Dokonce  mezi nimi vyniká. Nebo� v �ásti Evropy severn� od Alp – a ve 
zna�né mí�e práv� na našem území – vytvo�ili Keltové cosi jako nástupní prostor a zahájili svou 
dlouhou pou�“.    Je jisté, že valná �ást naší zem� pat�ila k nejp�vodn�jšímu keltskému území. 
 
S Kelty udržovali �ilý obchodní ruch Etruskové. Ti ze své domoviny na Apeninském poloostrov� 
cestovali na sever, p�es „Divokou �eku“, (tou ozna�ovali Dunaj), do Hercynského lesa, tehdejší 
domoviny keltského kmene Bój�.  
 
Kupci z Etrurie putovali podél Danubia – Dunaje na sever p�es Gabrétu do Hercynského lesa tj. na 
území  tehdejších �ech. Gabréta je keltské jméno Šumavy a znamená Poho�í kozoroh�. Severní hory 
nazývali Keltové Sudety, �ili Poho�í kanc�. Hercynský les je pak pojmenováním doubravy �i v�bec 
listnatého porostu – který skute�n� v dávných dobách pokrýval  v�tšinu našeho území.  
 
Obvyklá zastávka na této cest� pat�ila hrazené osad� s tržišt�m zvané Dun, to bylo b�žné keltské 
jméno a v antických pramenech pak ve form� dunum nebo dunon. Germáni je p�evzali, �íkali tun, 
v �eštin� z dunu se stal týn, v angli�tin� town. Tak se tedy jmenuje kostel Panny Marie p�ed Týnem,  
kde také odedávna býval trh v místech dnešního Ungeltu. Týn� a Týnc� nebo Týniš� je u nás dost. 
Nedaleko Týna nad Vltavou, v Hradišti u Písku se ostatn� našly krásné  etruské zobákovité konvice 
v jedné ze dvou tam�jších  mohyl. 
 
Keltská pravlast zahrnovala území od východní Francie p�es jižní N�mecko do Rakous a �ech. 
V záv�ru pátého století po Kristu za�íná keltská expanse – obsazování Evropy. 
 
Titus Livius, autor rozsáhlých mnohosvazkových d�jin o založení �íma lí�í vznik a po�átek keltského 
– galského tažení a to jako pov�st: 
 
„Když kraloval v �ím� veliký Priscus Tarquinius, Biturigové m�li svrchovanou moc nad Kelty, kte�í 
obývali t�etinu Galie. Keltským králem tehdy byl Ambigatus, velmi mocný vlada� jak pro svou 
state�nost, tak i pro majetek, sv�j soukromý i své obce. Za jeho panovaní byla totiž Galie tak 
plodinami úrodná a lidnatá, že se zdálo tém�� nemožným vládnout tak po�etných lidem. Byl to už 
starší muž a sám si p�ál ulevit svému království od toho davu lidí, který byl na obtíž; proto prohlásil, že 
pošle syny své sestry Belovesa a Segovesa, podnikavé to mladíky, do t�ch sídel, která mu bohové 
ukáží svými v�štnými znameními; m�li k sob� povolat tolik lidí, kolik sami cht�jí, aby n�jaký kmen jim 
nemohl bránit, až tam p�ijdou. Tu byl Segovesovi losem ur�en Hercynský les. Belovesovi dávali 
bohové cestu o n�co p�íjemn�jší – do Itálie …. Vydal se na cestu s nesmírnými vále�nými sbory 
p�šák� a jezdc�“…. 
 
Nevíme ovšem, zda se tito královští synovci skute�n� jmenovali Beloves a Segoves – a te� si 
dovolíme citovat našeho prvního nejstaršího kroniká�e Kosmu  -  „a� to byl kdokoli, neznámo s kolika 
lidmi (tj. vstoupil k nám do �ech), hledaje p�íhodných míst k lidským p�íbytk�m, p�ehlédl bystrým 
zrakem hory a doly, plán� a strán� a tuším kolem hory �ípu, mezi �ekami Oh�í a Vltavou, první z�ídil 
sídla“… 
 
Bójové tedy obývali dávné �echy, kterým dali jméno. Boiohaemum. Zemi Bój� uvád�jí ve svých 
spisech anti�tí auto�i, na prvním míst� helénistický geograf Strabon. Boiohaemum se pak v latinské 
form� Bohemia stalo názvem �ech už navždy, obdobný tvar má v �ad� evropských jazyk�.  
 



Bójové bývali proslulými bojovníky – vždy� i název jejich kmene znamená Strašný. P�i cestování do 
severní Itálie však trochu zaspali. Na cestu se sice vydali, což podle badatel� m�že souviset i s jistým  
úbytkem obyvatel �ech na po�átku 4.stol. p�.n.l., ale když p�ekro�ili Alpy, úrodná p�da byla již široko 
daleko obsazena jinými keltskými kmeny. 
 
Titus Livius nás však informuje, že v�d�li, co si po�ít. Z kmen� strom� si vyrobili vory, pluli po Pádu 
dále k východu a vystoupili níže po proudu. Vydali se na jih k Apeninám a v jejich podh��í našli 
vhodné místo, n�kdejší etruskou Felsinu. Vystav�li si zde centrum svého kmene na italské p�d�, 
bójskou Bononii �i Boionii, což je dnešní m�sto Bologna. 
 
 


