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Nevím co nás žene stále dál, dodává nám energii, motivuje nás v bádání vlastní historie či historie našich 

rodin, sousedů, kmenů, států i celých národů? Co je to za vnitřní sílu jež nás tlačí stále vpřed a našeptává 

nám vzorce chování  národního cítění, příslušnosti k určité skupině obyvatel, kultuře, náboženství, a nutí nás 

ji chránit? Opravdu nevím. Zřejmě máme projevy chování pevně zakotveny v genech,ve spirále DNA. Pojďme 

se tedy podívat co nám příroda připravila za překvapení. A slibuji bude to napínavé. Až do konce.

Soužití  Keltů  s  Bohy  ve  starověké  Evropě  a  v  Boiohemii

Zprávy historiků starověku o podmínkách ţivota 

Keltů střední Evropy jsou pro svou odlehlost od 

centra antického dění často velice skoupé na 

přesnější informace. Nebudu zde proto uvádět co 

kdy napsal např. ve svých záznamech Strabo, 

Plinius či Diodorus Sicilský. Jedno je však jisté, 

ţe totiţ  osudy našich předků a objevování  a 

vyslovování nových hypotéz a posléze i 

ověřených teorií  z konání a ţivota Keltů, na 

základě známých či dochovaných historických 

artefaktů, nás bude vţdy vzrušovat a motivovat k 

dalšímu bádání a hledání hranic moţného. Je jen 

otázkou času, najít příslušnou platformu ke 

zveřejnění.          

Kdyţ mne zájem o historii s první 'starou' mincí 

zavedl mezi numismatiky a měl jsem moţnost 

nahlédnout do myšlení svých kolegů, pochopil 

jsem, ţe jsou tři základní skupiny sběratelů.      

1.sk- Znám částečně, kupuji vzácné raţby, 

ukládám peníze do předmětů trvalé hodnoty, 

2.sk- Znám, výhodně koupím, dobře prodám a  

a)koupím minci pro další byznys a zisk peněz,  

b)koupím minci, kterou touţím mít ve sbírce,    

3.sk- Znám, občas něco výhodně koupím a 

prodám a hledám symbiózu 'Mince - Příběh', 

pídím se po detailu v  kontextu historie. A to byl i 

můj případ.

Ze začátku bylo příběhů moc. Hlavně jsem 

chtěl porozumět napjaté situaci na Blízkém 

východě, pochopit otázku Ţidů, Palestinců, 

Arabů, coţ vyţaduje znát i dějiny Persie, 

Řecka, Egypta.  Mince mne přivedly aţ do 

6.st.př., ale to bylo  k pochopení celého vývoje 

stále málo. Dále uţ mohla  jenom archeologie.  

Písemné prameny pak zná uţ jen paměť Ţidů 

s kumránskými texty, do nichţ lze nahlédnout 

asi jen přes Starý zákon v Bibli. Informace se 

prolínaly, časem přišlo poznání souvislostí a 

začal se otevírat nový svět. V té chvíli 

začínáme číst mezi řádky, tvořit obrazy a 

vyslovovat hypotézy. Na scénu přichází  

Keltové - Gallové - Celts.



3 Řím rep.-Hostil.Saserna -Ar Denár 48př-Vercingetorix

Polyteistické zaměření náboţenského ţivota Keltů se odráţelo v přísném dodrţování zásad, které 

byly zakotveny od nepaměti ve zvycích a způsobu sdílení ţivota ve shodě s příslušnými bohy. Ti 

měli rozdělenou svojí působnost na keltský lid podle ţivotních situací v nichţ se jedinec či kmen 

právě nacházel a dále podle věcí a předmětů okolní přírody s nimiţ byli bohové údajně spjati, ve 

kterých se skrývali nebo jim byly přisuzovány jako jim vlastní, skrze které se v konkrétních situacích 

skrytě zjevovali.                                                                                                                                                                     

Na chod kmene měli podstatný vliv tři rozhodující osoby. Tou první byl duchovní a rozumově 

vyspělý Druid, jenţ zasvětil svůj ţivot získávání zkušeností a praktických činností spojených s 

ţivotem lidu svého kmene. Později zřejmě Druidové získávali své umění a zkušenosti na posvátném 

místě Druidů, ve formě určité školy, společné pro více kmenů. Kandidát zde na základě svých 

morálních vlastností , osobní duchovní síly, průběhu dlouhé praxe a náročných zkoušek, získal 

určitý stupeň druidské dovednosti, který můţeme přirovnat k dnešnímu označení stupňů v judu.Měl 

široké praktické znalosti z oblasti přírodních zákonitostí, léčitelství, znal přístup k boţstvu, byl 

šamanem kmene. Zdá se, ţe tomuto účelu mohl slouţit například na území Británie ostrov Mona 

(Anglesey)03). Druhou, veledůleţitou osobou, byla Starší matka, která měla rozhodující vliv na 

organisaci ţivota v keltském sídlišti a poţívala vrcholné úcty. Byla zodpovědná za výchovu mládeţe, 

určovala či kontrolovala zaţitá pravidla v konkrétních etapách vývoje mladých Keltů. Kaţdý mladý 

člověk měl určeného svého patrona ze skupiny starších a procházel stanovenými rituály. Matka 

ovlivňovala činnosti v zemědělství, při narození a úmrtí členů kmene a zejména duchovní ţivot při 

běţné činnosti členů kmene. Třetí, rozhodující osobou, byl náčelník kmene(u velkých kmenů Král), 

který měl rozhodující vliv na činnosti související se zajištěním bezpečnosti kmene a jeho obţivy. 

Výchova mládeţe k lovu a získání návyků v boji, to byly zásadní úkoly pro přeţití kmene Keltů. 

Náčelník uměl  nějaké důleţité řemeslo. Třeba byl  zručným kovářem. U vyspělých keltských kmenů 

tvořila označení náčelníka zlatá 'torka' (otevřený gravírovaný Au nákrčník, někdy spletený ze zlatých 

pásků). Zásadní rozhodnutí pro ţivot kmene zřejmě prováděla Rada starších. Zde lze vysledovat 

znaky způsobu řízení kmene jako u severoamerických Indiánů. 

Keltové, národ hluboce oddaný bohům, měli  

celou plejádu uctívaných bohů v posvátných 

hájích, studních, pramenech, jeskyních či 

stromech. Existuje na 400 jmen bohů. Jako 

hlavní je zmiňován Taranis-bůh hromu, vládce 

nebes. Jako ochránce kmene - bůh Teutatés, 

který chránil bojovníky kmene a zajišťoval 

blahobyt. Obchod a řemesla chránil bůh Lug, 

vody a říčky Epona, stromoví Esus. Mne zaujala 

bohyně Nemain, jeţ je zmiňována v souvislosti  s 

irskými bohyněmi války Machou, Mórrígan a 

Badb 07), jako projev válečné vřavy. Bohyně se 

ukrývala ve vodních pramenech a její blízkost 

signalisoval snad králík - oblíbený tvor bohyně 

Nemain 03).  

Cenným podkladem pro nahlédnutí do ţivota Keltů je VI.kniha01) Caesarových Zápisků o válce 

gallské. Caesar vyuţíval metody medu a meče, stavěl kmeny proti sobě a postupně získával vládu 

nad územím Gallů. Jeho vojenský tlak urychlil revoluční dění uvnitř společnosti Keltů. Nadvládu 

získala postupně vyspělá aristokracie Gallů, která zbohatla na stále se zvyšujícím obchodu mezi 

kmeny v Evropě a docházelo k odstranění krále či jeho nástupců. Nakonec došlo k dílčímu 

sjednocení kmenů ve společnému odporu proti římské nadvládě pod vedením Vercingetorixe z 

kmene Arvernů. Bohuţel pro Gally příliš pozdě. Gallové byli nakonec u Alesie obklíčeni, vyhladověni 

a museli se vzdát. Vůdce Vercingetorix vězněn 6 let a r.46př. vláčen v triumfálním průvodu Caesara 

v Římě a posléze popraven.Jedinný obraz hlavy viz mince dole.



Zahradní park  s pramenem  bohyně Nemain města Nimes Řím cís.-Augustus -Br Dupondius pam.10n.l.-Col.Nem.29př.

Bohemie-Kmen Bójů - Au Statér, Stradonice'180př.-mušlovitý tvar

4 Statér je původem z aukce Aurea 12/2008.

Hypotéza č.2 -  Keltové měli jiţ v počátcích 

budování oppid topografické zkušenosti, tyto  

získali ze styku se svými 'bohy'.                         

Příklad 1 - První osada Keltů, kterou jsem 

navštívil bylo oppidum kmene Bójů v povodí 

řeky Berounky -Stradonice, v zemi 'BOIOS'- 

Boiohaemii, v mém 'Česku'. Oppidum 04) o 

ploše asi 90,3ha se rozkládá ve zvrásněné 

krajině oblého vrchu Hradiště 388m/m a 

výškovým rozdílem 130m. Je to lokalita s 

největším počtem nálezů. Nad 100 000 ks! 

Jako numismatik jsem sledoval ve vývoji Bójů 

stopy historie na mincích té doby.

Hypotéza č.1 - Válečná bohyně Nemain patřila 

mezi nejvíce uctívaná boţstva v Gallii.                    

Její přítomnost, viz výše, dokládá silný vyvěrající 

pramen. Pro potvrzení této hypotézy slouţí příklad 

silného pramene ve fontánovém parku v 

severozápadní části centra jihofrancouzského 

města Nimes. Caesarův dědic Octavianus zde 

vybudoval spolu s generálem Agrippou po završení 

válek proti Marcu Antoniovi kolonii Nemausus a 

usadili zde válečné veterány obou  stran i s mobilní 

mincovnou. Vedle pramene byl Římany vystavěn 

chrám římské bohyně Diany. Název města Nimes - 

Nemausus pochází od jména gallské bohyně 

Nemain.



Bohemie-Bójové - Au Statér,Stradonice'180př.- hrbol
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Výborná zachovalost mince umoţnila detailní 

rozbor mincovního obrazu z něhoţ vyplynulo, ţe 

obraz obsahuje několik důleţitých sdělení. Oblý 

hrbol líce a mušlovitý tvar rubu, tak jak jej 

popisují všechny dosavadní odborné katalogy, 

mne jakoţto zběhlého sběratele antiky zarazil. 

1.sdělení na rubu mince nabízí, ţe je zde 

zobrazeno vycházející slunce a tlustý srpek 

měsíce. 2.sdělení pak, ţe lze minci takto 

zorientovat v ose západ (měsíc) - východ 

(slunce). 3.sdělení překvapí po otočení mince 

kolem této osy. Nepravidelný oblý hrbol se 

promění na plasticky vytvarovaný terén oppida 

Stradonice z leteckého pohledu. Jsou zde 

znatelné 3 výstupky z hrbolu -3 centra!!               
Mapa keltského  oppida kmene Bójů - Stradonice

Jiţní -1:'Hrad'04) 380m/m; Severní -2: 'Kult. 

centrum' 300m/m proti hradu Niţbor 04); 

Východní -3: další 'Hrad'? téţ označen 

paprsky. 4.sdělení říká, ţe v centru rubní 

strany stojí šikmý objekt 'QEOU MEGALOU' 

boţské (mimozemské) podstaty z něhoţ sálá 

záře a vpravo k zemi z něj srší blesky. Stranou 

vpravo je na obloze srpek.  Tvary terénu, 

hranic oppida na minci, jsou aţ nepochopitelně 

shodné s porovnávanou realitou na mapě. Aţ 

při návštěvě lokality si  však uvědomíme 

otázky. Jak se zrodil tak  přesný námět? Která 

mimozemská síla zprostředkovala Keltům 

letecký pohled? ....



Katastrální mapa keltského oppida Oškobrh-Hřebínek Bohemie-Bójové -Au Statér, Oškobrh'150př.-mušlový
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Bohemie-Bójové - Au 1/3Statéru, Oškobrh'130př.-Hřebínek

Příklad 2 - Po studiu skvělé práce keltologa 

Jiřího Waldhausera 04), jsem zvolil k prověrce  

zajímavou lokalitu 15km severně od oppida ve 

Starém Kolíně-oppidum Oškobrh či Jasanová 

Hora (Askiburgion). Pozemky oppida jsou PP 

památkou a část pronajímá jako oboru Vlkov 

milionář Tomáš Chrenek. Jsou proto komplet 

oplocené a zdá se,ţe i střeţené. Dovnitř jsem se 

nedostal. Naštěstí posvátný vrchol svatyně  s 

kráterem oplocen není. Z podkladů, map a 

posouzení terénu jsem provedl výběr mincí a 

přiřadil podle stejných pravidel jako raţby-

Oškobrh :  1. mušlový Au Statér-Paulsen 

345cf,Lanz53v,  2. Au 2x1/3 Statéru -Lanz54v.

Na aversu třetinky statéru je opět posvátná 

Jasanová hora se znatelnou prohlubní. 

Vrásčitá plocha ve tvaru srpku měsíce -

západní směr, by mohla být ornamentem na 

kmenové torce náčelníka kmene Bójů. Po 

otočení mince v ose Z-V se na reversu opět 

objeví letecký pohled na plastickou mapu 

území oppida Oškobrh. Keltské hradiště s 

opevněním, zobrazeným zde formou klikaté 

zmijovky, tvoří terénní dvojvrší v ústupu SV 

směrem od Jasanové hory, zvané Hřebínek. 

Posvátná hora zde stojí mimo obydlenou a 

opevněnou část oppida. Dnes leţí v jejím 

kráteru torzo vojenského krytu z 30.let 20.st.



Bohemie-Bójové - Au 1/3Statéru, Oškobrh'130př.-Hřebínek

Schematické znázornění polohy oppida Jasanová Hora

]]]]]]]] Příklad 3 ]]]]]]]]]]

7 Mapa dvojvrší Šance a Hradiště kelt. oppida - Závist

Nyní přesuneme pozornost do samého centra 

Bohemie, místa odkud byla země historicky 

řízena, místa které je pro sebeurčení národa 

Čechů tak podstatné. 1.Boii od Rýnu přitáhli do 

Italie do podhůří Alp 400př? Senoni v čele s 

Brennem r.390př., a plení s Boii Řím. R.218 

poráţí Hannibal Řím u ř.Trebia za účasti Boiů, za 

coţ jsou r.193př.vytlačeni do Norica. 2.Boii  

zakotví 400př?v zemi Boiů-Boiohaemii. Jméno   

Boiů má Boionia-Bologna, Baiuvarii  i řím.císař  

Titus Boionius Arrius Antoninus Pius 138÷161. 

Hypotéza č.3 - Největší keltské oppidum Bójů v 

Čechách u Zbraslavi -'Závist', razilo statéry.

Při podrobném studiu reversu mince lze 

vysledovat spojnici obou terénních vln, 

spojovací můstek, zřejmě přes vodní tok. I 

dnes je v uvedeném místě na mapě vodní 

plocha- tehdy jistě důleţitý zdroj pitné vody.

V případě druhého vzorku třetinky statéru, asi 

starši provenience, je na aversu opět plastický 

pohled na Jasanovou Horu, ovšem srpovité 

zvrásnění ani středový kráter zde není. Proč, 

ještě neexistoval? Reverz má velmi podobný 

obraz s první mincí. Navíc je v levém okraji 

podobný klínovitý objekt jako u statéru ze 

Stradonic. Míří do místa Hradiště! Dvě čárky 

nad klínem je přístupová cesta?



Bohemie-Bójové - Au Statér, Závist-Šance asi 200př.-avers

Detail  mapa lokality Závist-Šance Bohemie-Bójové -Au Statér, Závist-Šance as 200př.-R
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Jedná se o nějvětší lokalitu v Boiohaemii a 

společně s jihoněmeckým Manchingem i v 

Evropě. Lokalita Hradiště byla osidlována  od 6. 

do konce 5.století př. V laténském období, LT C1  

250÷165 př.n.l., zde staví Bójové oppidum. 

Nebylo ale dosud doloţeno, ţe vrch Šance za 

Keltů tvořil součást oppida 04). To tato hypotéza 

mění. Statér po orientaci dle rubu mince v ose Z-

V (srpek-slunce) opět po otočení do líce vykazuje 

obdivuhodnou shodu plastického leteckého 

pohledu s mapou(viz#).  Co určuje kříţek-znak v 

horní části reversu? Je to jak Silverova mapa z 

Ostrova pokladů!

Toto tvrzení se pokusím dokázat aplikací 

stejné metody o původu lícního obrazu jako u 

předchozích příkladů. Jako vzorek jsem vybral 

Mušlový Au Statér z aukce ČNS Brno č.169 z 

03/2015, pol.4., označený jako nepopsaná 

varianta NS 24/19, Kolníková 1, s kříţkem v 

reversu! 

Lokalita Závist se nachází jiţně od Prahy, 

200m nad řekou Vltavou. Rozkládá se na dvou 

vyvýšeninách pravého břehu řeky. Obě části, 

jiţní-Hradiště a severní-Šance, od sebe dělí 

120m hluboké Břeţanské údolí.    Celková 

plocha obehnaná valy starověkého  opevnění v 

délce 9km činí aţ 170ha 04).



 h vodní toky                           Mapa okolí Starého Hradiska Spojnice bodů                         zúžené výškové body   i

Mapa s propojením rozlehlých výškových bodů
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Příklad 4 - Na východ od Čech jsou nám velmi 

blízké Moravské země. Probíhal zde čilý 

obchodní ruch po Jantarové stezce v SJ 

směru. Krasová oblast na sever od Brna, s 

jeskyní Býčí Skála, ţila od paleolitu. Oblast 

Bójů dále na východ, na severním okraji 

Drahanské vrchoviny, je srdcem keltského 

osídlení Boii na Moravě. Je největší i nejlépe 

prozkoumanou lokalitou Moravy z pohledu 

archeologie doby laténské -Staré Hradisko na 

Moravě 05). Ke studiu této lokality jsem vybral 

2 mince. Dvě čtyřiadvacetinky Au Statéru - viz 

3 snímky mincí z první stránky.

Pol.č.5 Rev/Av a č.4 Rev z aukce NUMMUS02) 

Olomouc z února 2016. Lícní hrbol kopíruje v 

hrubých rysech terén kolem Starého Hradiska a 

svaţuje se západním sněrem k dnešnímu 

Malému Hradisku. Rubní strana podle mého 

čtení po otočení, tentokrát podle svislé osy, dává 

1.sdělení-soustava čárek hrubě souhlasí s 

rozprostřením vodních toků. Jde především o tok 

Z-V směrem říčky Okluky a dvou jiţních přítoků. 

1.pod zříceninou Čertova Hrádku a dalšího o 

1,5km dále. Horní čáru tvaru skoby pak tvoří 

potok Ptenka. 2.sdělení -7 kuliček v ploše 

kopíruje výškové body Boii ovládaného území a 

to ve 2var. Zúţené a rozlehlé - viz ]

Pro zúţenou var. jsem za krajní  bod určil 

telef.vysílač Stínava a u rozlehlé Holubice.
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3.sdělení -8.bod zcela vlevo je svatyně Hradiska-sídlo boha nebes a hromů Taranise. Znak na minci 

v místě svatyně připomíná smrkovou větévku s 6-ti jehlicemi. Můţe to však být téţ znak blesku a 7 

bodů v terénu místa, kde bohové promluvili bleskem a hromem. Také vidíte tento znak poprvé a 

připomíná vám hlavu Radegasta? Třetí obraz mince z úvodní strany je raţba stejné provenience, 

ale z pozdějšího období, asi po r.60př., a je proveden ještě schematičtěji, přičemţ znak či kulička v 

místě svatyně uţ chybí. Raţba obsahuje i další čáry, kde uniká jejich význam, je směrově 

rozhozená a celkově působí dojmem, ţe se jedná o napodobeninu originální mince první. 

Napodobeninu nově příchozí  komunitou Germánů, která donutila po  r.60př. kmeny Bójů k odchodu 

ze svých zemí na jihovýchod k Dunaji a část jich asimilovala? Mnohé kmeny Bójů odešly ze 

středoevropského prostoru Panonie, Bohemie a Norica po poráţce Boiů od Dáka, krále Burebisty, 

r.58př. na západ, zpět do oblasti La Téne. Do SV Gallie, místa, které jako přelidněné r.400př. 

opustil kmen gallských Senonů? Oblasti, která se zmítala v hrdinném odporu Gallů proti uzurpaci 

svého území mezi lety 58÷51př. Caiem Iuliem Caesarem? Ten kmeny Boiů u Bibracte porazil a 

usadil r.56př. na území Haeduů-viz i

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boians.png#/media/File:Boians.png

Příklad 5 -Jaký ţivot vedli, které pohanské bohy uctívali západní sousedé kmene Bójů? Z toho co 

jsme uţ poznali, předpokládejme, ţe velice podobný. Největší oppidum keltského kmene Vindeliků 

se rozkládá 3km jiţně od Dunaje v bavorském Manchingu u Ingolstadtu na řece Paar. Kruhové 

'oppidální město' leţí na východním okraji Manchingu a protíná jej sportovní letiště. Jeho průměr 

přes 2km a plocha cca 380ha umoţňovaly chovat v rovinatém terénu za hradbami s pastvinami skot 

a ovce a mít zde i políčka. Uvnitř oppida byly doloţeny sakrální objekty. Řeka zde protéká vně 

hradeb a na jejím břehu byl zbudován přístav. Poblíţ přístavu byl v roce 1999 objeven zlatý poklad 

483ks Au Statérů keltských Boiů! Ten se jistě ještě stane pokladnicí poznání pro vývoj kmenů Boiů i 

Vindeliků v Evropě. Nyní pojďme nahlédnout do tajů kmene Vindeliků. K tomu jsem vybral Au statér- 

Katalog Sbírky Lanz, Kelten im Osten, pol.5 i

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boians.png


Vrstevnicový snímek severní lokality Manchingu-svatyně Baiuvarii-Vindelici - Au Statér, Manching asi 150př.- A

11

Baiuvarii-Vindelici - Au Statér, Manching asi 150př.-revers

a Au statér z aukce ČNS Brno 169, pol.č.5 g  

Porovnáním líců obou mincí vyplývá pouţití 

obdobného razidla. Sdělení č.1 -Lícní obraz po 

orientaci srpovité torky? na západ, nápadně 

připomíná terénní vlny severní lokality města 

Manching tak, jak ukazuje mapa se spojenými 

vrcholy dole. Typická se jeví shoda vrstevnice ve 

tvaru nosu. To signalizuje, ţe v této oblasti mohla 

být svatyně boha nebes Taranise. Není mi 

známo zda tato lokalita byla archeologicky 

zkoumána. Nachází se totiţ mimo hranice 

oppida. První statér má lepší zachovalost a 

věrněji situaci reprodukuje oproti 2.setřelému.

Líce obsahují 6 bodů-2xnos, 2xokolo nosu a 2x 

na konci srpovité torky(věnce?) = 6 bodů viz 

mapa h. Pro určení významu kuliček na rubu 

statéru je třeba přeorientovat minci  nyní podle 

srpku měsíce v rubu opět na západ. Získáme 

tak rovnostranný trojúhelník sestavený z 6-ti 

kuliček. Zbývá ještě přidat poslední, 7 kuličku, 

skrytě umístěnou na horním konci srpku 

měsíce. Nyní se zaměřme opět na mapu okolí 

Manchingu a hledejme analogicky jako u 

předchozích případů jaké dostaneme sdělení. 

Sdělení č.2 -Pro všech sedm kuliček na Au 

statéru lze nalézt 7 výškových bodů v okolí na 

mapě i.
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Bod 1 -nejsevernější bod obrazce, bod 2 -oblast hlavní svatyně boha nebes, bod 3 -JV směr v 

lesíku na čele letiště, bod 4 -okolí jezera 400m/m, bod 5 -odkryté naleziště u silnice A9,  bod 6 -

výškový bod SZ?JV? od Brautlachu, bod 7 -vrcholek východně od Oberstimmu, bod 8 -zpět oblast 

svatyně. Mapa dole ukazuje podobenství obrazu ze statéru. Otázka se opakuje. Jsou tyto  body 

místy styku boha hromu Taranise s Vindeliky? Nebo měla tato místa stráţný či jiný účel pro zajištění 

fungování oppida? Dílčí odpověď kolem bodu 5 jiţ známe 15), neboť zde byly objeveny pozůstatky 

hradeb. Zbývá tedy prověřit i ostatní souřadnice s jejich okolím zda jsou v souladu s Hypotézou č.2. 

Nyní se vraťme k rubu mince z katalogu Lanz č.5.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_find_of_golden_coins_in_Manching_in_Germany.jpghttps://www.google.cz/maps/place/Manching

Sdělení č.1 -Rub je mapou oppida. Vlevo SZ 

směrem vně hradby je přístav (body tvaru ) ve 

výduti řeky Paar. Odsud severozápadní bránou 

vede cesta?(=) na východ k 1.kuličce pod níţ 

jsou pod sebou směrem l č.2 a 3,  a u východní 

brány č.4, která má opět cestu (=)  k východní 

bráně. Svatyní zde bude zřejmě 2. kulička se 3-

mi paprsky vlevo. 3. kulička je téměř mimo rubní 

obraz z důvodu excentrity mince a vypadá, ţe je 

objektem s funkcí úzce související s hlavní, JZ 

bránou Keltů -Vindeliků.

Sdělení č.2 -Hlavní náboţenský význam v 

oppidu má zřejmě kulička č.2. Pomineme-li 

význam tří paprsků jako kartografický, pak 

paprsky mohou nyní vzít na sebe význam 

informace o tom, ţe je zde sídlo hlavního  

druida kmene Vindeliků a je zde uctíván 

vzácný kultovní předmět - Zlatá ratolest 

kultovního břečťanu, která byla objevena při 

vykopávkách v oppidu Manching 16) a je 

uloţena v místním Kelten-Römer Museu. Tři  

paprsky pak zde na sebe berou význam 

znázornění ratolesti kultovního břečťanu. 

Zobrazení boţského objektu, tak jako u 

mušlových statérů Bójů, zde nenalézáme.

Letecký snímek oppida Manching s dráhou letiště a městem Manching v pozadí, vpravo Dunaj s Ingoldstadtem

I při letmém pohledu na oblast Manchingu v 

předchozí mapě nás upoutá zjevná shoda 

zvýrazněných červených terénních bodů na 

mapě, s reversem Au statéru z aukce ČNS Brno. 

Je třeba obdivovat přesnost leteckého pohledu v 

titěrných záznamech keltského území na mincích 

Vindeliků. Které boţské síly jim dopomohly k 

poznání této skutečnosti? A čeká nás znovu i 

studium Au pokladu Bójů 16).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_find_of_golden_coins_in_Manching_in_Germany.jpg
https://www.google.cz/maps/place/Manching
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Originály zobrazených jednotlivých mincí  byly  draţeny nebo jsou majetkem členů ČNS Tábor

Kdyţ jsem v úvodu tohoto příspěvku hovořil o 

touze porozumět historickému vývoji situace na 

Blízkém východě, došel jsem lety studia poměrů 

této oblasti k následujícímu závěru:                          

Pro sebeurčení národa a pro jeho přeţití v 

historickém i budoucím sloţitém vývoji lidstva je 

nezbytné znát co nejlépe historii svého národa i 

historii jeho okolí, pečovat o ni, připomínat si ji, 

předávat ji z generace na generaci a být na ni 

hrdý. Je důleţité sledovat vývoj ve svém okolí, 

znát svého nepřítele, být co nejlépe připraven, a 

v rámci kulturních a morálních zásad své země 

se vypořádat s případným nebezpečím či 

ohroţením. 

Razantně a bez váhání. Přitom hodnotit, a v 

rámci historických pravidel ctít i odlišné kultury 

jak vlastních sousedů, tak i nepřátel. V rámci 

obecně platných morálních zásad a lidskosti 

cenit si odvahy a hrdinství vlastního lidu, 

případně je ocenit i u jedinců nepřítele. Jen tak 

lze ochránit kulturní hodnoty své země i pro 

budoucí generace. Proměna solidarity či 

lidskosti ve slabost totiţ probíhá zcela 

nenápadně, pokud vzniklou situaci vyhodnotím 

nesprávně. Důvodem bývá chybná či pozdní 

politická reakce na doprovodné symptomy. 

Poraţení, a ti na útěku, se dokáţí adaptovat v 

novém prostředí a s pomocí Boha se náhle 

mění ve vítěze! 

Resumé

O bozích Keltů toho historie mnoho nezná. Nejvíce z oblasti Irska, kde se kmeny udrţely aţ do 

nástupu křeťanství. Střední Evropa měla určitě svá specifika a doufám, ţe se mi podařilo některá z 

nich odkrýt. Předně je třeba se soustředit na pouţívání symbolů '=', měsíce i slunce u mušlových 

statérů a rozluštit význam toho, ţe stejné sluneční paprsky slouţí zároveň jako záře, vycházející z 

centra mušle, kde stojí neznámý boţský (mimozemský) objekt, vydávající tuto záři, v pozadí s 

měsícem a sršící blesky - bůh nebes Taranis s tykadly? Dále je nutno na dalších raţbách oppida 

Oškobrh ověřit klínový objekt a '=', a proč je hora s kráterem i bez kráteru. Dále bude třeba potvrdit 

zjištění ze Starého Hradiska. Stejně tak je třeba prověřit mušlové statéry obecně a hledat další 

moţné lokality mincování Bójů. Přepychovým zdrojem informací je poklad bójských mušlových 

statérů z Manchingu a jejich nová katalogizace. Otázky nastíněné v případě oppida Manching jistě 

prověří místní Kelten-Römer Museum.

https://en.wikipedia.org/wiki/Oppidum_of_Manching

