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Anotace: 

 

Cílem diplomové práce Válečnictví Starého zákona je zmapovat válečné 

umění biblických vojevůdců a další aspekty, které s sebou válčení přináší. Práce 

srovnává biblickou zvěst s mimobiblickými písemnými památkami a konfrontuje je 

s archeologickými nálezy v dané lokalitě. Zaměřuji se též na materiální zabezpečení 

armády a jeho reformy, výstavbu opevnění či geografii Izraele. Důraz je kladen na 

rozlišení svatých válek a bojů náboženských. 

 

 

Annotation: 

The aim of this thesis is to explore the art of warfare of Biblical commanders 

and other aspects warfare brings with it. The thesis compares the biblical tidings with 

unbiblical documents and confronts them with archeological finds in given location. 

I also focus on the material resources of the army and their reforms, the construction 

of fortifications and the geography of Israel. Emphasis is placed on the distinction 

between holy wars and religious battles. 
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Úvod 

Diplomová práce Válečnictví ve Staré zákoně se věnuje problematice svatých 

válek, válek náboženských, postavení krále, struktuře armády a jejím reformám. 

Dále pojednává o technikách obrany a dobývání měst, výzbroji a výstroji vojska či 

opevnění měst. Práce má za úkol zmapovat sociokulturní aspekt války, materiální 

zabezpečení vojska, logistiku i duchovní péči. Nedílnou součástí práce je etický 

aspekt války vůči soupeři a pravidla války. Morální síla Izraelců, vycházející z víry, 

a Boží zásahy ve svaté válce jsou další kapitolou, které se věnuji. Vítězství nad 

mnohonásobnou přesilou či náhlý zvrat v bitvě ve prospěch Izraele jsou pojednány 

jako charakteristické projevy Hospodinových bojů. 

Ve své práci jsem se zaměřila na období sjednoceného království a počátek 

období rozděleného království a územně na oblast Syropalestiny a Mezopotámie. 

Podrobněji se budu věnovat systému izraelského opevnění na daném území. Popsány 

budou významné bitvy, strategie jednotlivých vojevůdců, dobývání měst a pevností 

na vymezeném území a sousední kmeny. Nemalá pozornost bude věnována národu 

Aramejců a Asyřanů. V předkládané práci také popíši soustavu panteonů a 

náboženství okolních národů, která ovlivnila Izraelce při válečných přípravách, 

obléhání a bitvě samotné. Čtenáři bude představeno i několik textů s válečnou 

tématikou z odlišných kultur.  

Na téma nahlížím z pohledu faktografického a zaměřuji se na materiální 

stránku válečnictví, nikoli na duchovní. Teologický aspekt fenoménu Božích bojů je 

pojednán pouze okrajově, a to v kapitolách č. 3 a č. 4. Vzhledem k obsáhlosti tématu, 

nebylo možné věnovat kultu a zvěsti jednotlivých pasáží více prostoru. Celá práce je 

zakončena teologickou intencí v kontextu bojů Izraele. Při studiu historických reálií 

jsem vycházela převážně z knih 2 Kr, 1 Par a 2 Par. Studium se týkalo především 

fortifikace izraelské země a popisu válečných tažení. Pro rozbor zvěstné stránky 

válečnictví Starého zákona posloužily knihy Pentateuchu, Sd, Joz, 1 Sam, 2 Sam, 1 

Kr a knihy prorocké. 

Pokud je v práci použit termín Bůh, Boží s velkým písmenem B, jedná se 

vždy o Hospodina a jeho činy. Při zmínkách o jiných božstvech je použito malé 

písmeno b (bůh, boží). Při popisu geografických údajů je severní království 
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nazýváno Samařsko s hlavním městem Samařím. Jižní království pak označuji jako 

Judsko. Při popisu celé oblasti (dnešní stát Izrael, Západní břeh Jordánu a pásmo 

Gazy) užívám názvu Kenaan, v širším geografickém kontextu názvu Syropalestina. 

Označení Izrael používám pro národ jako takový a pro stát Izrael vzniklý roku 1948. 

Práce je doplněna aktuálními fotografiemi (viz přílohy 2‒21) vybraných 

biblických bojišť, opevnění Jeruzaléma, pevností věže města Jericha,
1
 městské brány 

a opevnění města Dan a Chrámové hory v Jeruzalémě.     

  

                                                 
1
 První město dobyté Izraelci při příchodu do Kenaanu. Nejstarší osídlení na území Tel es-Sultan 

(Jericho) je datováno do 9000 př. n. l. Dnes je území pod palestinskou samosprávou. 
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1 Geografie Izraele 

Oblast Syropalestiny jako křižovatky mezi Afrikou a Euroasií byla vždy 

místem napětí, zvláště v době válek okolních národů. Takto unikátní a frekventovaný 

prostor, po kterém musela projít vojska ze západu na východ stejně jako z jihu na 

sever, není nikde jinde na světě. Území bylo přitažlivé svou polohou a existencí 

několika důležitých obchodních stezek. Každá vládnoucí velmoc v oblasti toužila 

mít toto území pod kontrolou.  

Syropalestina je charakteristická svou rozmanitostí a vskutku strategickou 

polohou. V současnosti se na území rozkládají státy Izrael, Palestinská autonomie, 

Jordánsko, Libanon a Sýrie. Stát Izrael se nyní rozkládá na území o rozloze 21 640 

km², bez území získaných v šestidenní válce je rozloha 20 770 km². Vodní plochy 

tvoří pouze 2% rozlohy země.  

O obyvatelích Kenaanu, geografii území a celém vojenském tažení podává 

zprávu již vojevůdce faraona Pepiho I., Uni (též Veni). Na náhrobku z 24. století př. 

n. l. je popsáno, jak vojevůdce dobyl „zemi obyvatel písku“.
2
  Je pravděpodobné, že 

vychloubačný popis útoku Egypta po moři i po souši je nejstarším písemným 

záznamem o bitvě vůbec. Dobytím Levanty
3
 nastolil Egypt na několik tisíciletí vládu 

ve své nové provincii Kenaan. První zmínka o národu Izrael jako takovém (spíše 

skupině lidí téhož jména) pochází opět od Egypťanů z tzv. Merenptahovy stély. 

Nápis pochází z pátého roku vlády faraona Merenptaha (okolo 1220 př. n. l.) a 

popisuje podrobení národů v Syropalestině. Druhou nejstarší mimobiblickou 

zmínkou o Izraeli jako národu je stéla moábského krále Méši z 9. st. př. n. l. 

Úsměvné na prvotních zmínkách o izraelském národě je, že jeho nepřátelé vždy 

hovoří o zničení a vyhubení celého národa. Stát Izrael čítá v současnosti přes 8 

milionů obyvatel a je jediným národem, který se zachoval z biblických dob. 

 

                                                 
2
 Země byla pojmenována pravděpodobně podle pouště Negev, která spojuje Egypt s Kenaanem. Do 

hornaté oblasti a k úrodným nížinám se vojska dostala až později. BIČ, M. Ze světa Starého zákona I., 

s. 35. 
3
 Levanta je označení východního pobřeží středomořské oblasti. Do tohoto regionu spadala ve 

středověku Syropalestina i přístavy Egypta a Řecka. Dnes bychom jako levantské území mohli 

označit státy Izrael, Jordánsko, Sýrii, Libanon a Palestinskou autonomii. Česká biblická společnost, 

Biblická atlas, s. 12. 
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1.1 Terén a hranice    

Eretz Israel ‒ Země Izraele, je biblický název pro území Kenaanu obývané 

Izraelci (syny Izraele). Původ jména země můžeme odvodit od praotce Jákoba, který 

po vyhraném zápasu s Bohem získal nové jméno Israel (Bůh bojuje, zápasí; Bůh 

vládne,soudí; Bůh kníže).   

Ohraničení země zaslíbené se díky politice dobývání často měnilo. Zřetelná 

je pouze hranice na západ od Jordánu. Hranice území pro devět a půl kmene
4
 se 

určily již v době Mojžíšově (Nu 34,1‒12), ale obecně platí ohraničení území „od 

Danu po Beer-šebu“ (Sd 20,1) nebo jinak od Egyptské řeky (vádí El-Aríš) po Eufrat 

(Gen 15,18‒21). Zajordání a Předjordání jsou oblasti rozdělené syrsko-africkým 

lomem, kterým teče řeka Jordán. Lom prochází Syropalestinou až k velkým 

africkým jezerům. 

Na severu země je přírodní hranice tvořena pohořím Chermon, řekou Litani a 

jižním úpatím pohoří Libanon a Antilibanon. Směrem na jih se u pobřeží táhne 

izraelská pobřežní planina, kterou můžeme rozdělit na pět částí. 

Každý díl je vymezen pomyslnou hranicí. Planina měří v jižní části kolem 25 

km a směrem k severu se zužuje. Díky kvalitní půdě a poloze je planina nejúrodnější 

částí Kenaanu. Na severu od strmých útesů přírodní rezervace Roš ha-Nikra až po 

moderní Haifu se rozkládá západní Galilea, na ni navazuje území Chof ha-Karmel, 

které se rozprostírá od Haify a hory Karmel až po biblické město Dór (poblíž leží 

moderní Zichron Ja’akov). Třetí část, táhnoucí se od Dóru po ústí řeky Jarkón,  je 

známá pod názvem Šáronská planina, na jejím území leží města Gat, Samaří a další. 

Momentálně je to nejlidnatější oblast pobřežní planiny. Čtvrtý díl pobřeží a území 

dnešní metropole státu Izrael Tel Avivu se nazývá centrální pobřežní planina. 

Rozkládá se jižně od ústí Jarkónu po moderní Nachal Šichma. Hlavním 

biblickým městem této části bylo Jole (arab. Jaffa). 

Pátá, nejjižnější část přímořských území Kenaanu je známá pod jménem 

Šefela, neboli jižní pobřežní planina, Judská planina či Západní Negeb. Táhne se od 

Nachal Šichma až po pásmo Gazy. Na jejím území leží nejznámější Pelištejská 

                                                 
4
 Gádovci, Rúbenovci a půl pokolení Manasesova zůstalo na území Zajordání (východní břeh 

Jordánu) po bitvě s amorejskými králi: „Dvě a půl pokolení přijala svá dědictví v Zajordání, na 

východ od Jericha, k východu slunce.“ (Nu 34,15) Bible na mnoha místech připomíná, že toto území 

zmíněným kmenům přidělil Mojžíš na jejich naléhání a nejedná se tedy o Boží záměr (Nu 32,33; Joz 

22,4; Dt 3,12‒17).     
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města jako Aškalón a Ašdód. Území je pokryto pásem nízkých kopců, ve starověku 

hustě osídleným.       

Planina byla ideálním místem pro přesun armády. Přírodními překážkami na 

cestě z jihu na sever jsou jen řeky Jarkon a Kišon. Na severu země u pohoří Karmel 

lze projít mezi horami do nížiny Jizreel, překročit Jordán u Kineretského jezera a 

postupovat dále po obchodní stezce do Damašku. Projít s vojskem lze i po přímořské 

obchodní stezce a skrze Galileu. Na přiložené mapě č. 1 lze pozorovat tmavé hornaté 

oblasti a světlé nížiny. 

Druhou nížinou je jordánská rokle, která je oddělena od izraelské planiny 

západojordánskou vysočinou. Na východním břehu Jordánu vystupuje 

východojordánská vysočina. Na severu spojuje jordánskou propadlinu a Galileu 

rovina Jizreel, níže po proudu Jordánu leží rovina jerišská. Západojordánská 

vysočina se mírně zvedá v galilejské krajině, kde je jejím nejvyšším vrcholem hora 

Tábor (562 m), přetíná ji úrodná nížina Jizreel a opět se zvedá k biblickému Šekemu 

(dnešní Náblus). Jižně od města se zvedá posvátná hora Gerizim (868 m) a severně 

je situována hora Hebal (938 m). O posvátnosti obou míst hovoří Pátá kniha 

Mojžíšova: „Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, 

budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal.“ (Dt 11,29) 

Dále na jihu se zvedá do výšky 1027 m město Jeruzalém, královské sídlo judských 

králů. Po trase na jih leží Betlém, Hebron a Beer-šeba. Východojordánská vysočina 

je nižší než její západní sestra a zhruba v polovině je rozdělena údolím řeky Jabok. 

Na severu u Kineretského jezera zasahuje do vysočiny řeka Jarmúk, která pramení 

na Golanských výšinách. Na jihu masiv roztínají řeky Arnón a Zered. Po své 

východní části masiv pomalu přechází do Syrské pouště. 
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Obrázek č. 1: Zeměpisná mapa Kenaanu
5
 

 

1.2 Vodní zdroje 

 Palestinská šíje má přístup ke čtyřem velkým vodním zdrojům, tyto vodní 

plochy tradice označuje jako moře, ale v případě Kineretu a Mrtvého moře se jedná 

spíše o velká jezera. Jak je vidět na mapě č. 1, uvedené výše, ani jedna ze zmíněných 

ploch nemá přístup k oceánu.
6
 Vodní plochy omývající břehy Palestiny jsou 

Středozemní moře, Rudé moře, vnitrozemní Mrtvé moře a sladké Kineretské moře.  

Středozemní moře na západní straně země bylo pro biblické Izraelce výzvou i 

hrozbou zároveň. Národ dřívějších polonomádů, který znal lépe poušť a hory, viděl 

                                                 
5
 Zdroj: FINKELSTEIN, I. Objevování Bible. Přeložila Marie Čapková. Vyšehrad 2007. s. 27. ISBN 

978-80-7021-869-3. 
6
 Základní charakteristikou moře je, že je vodní plocha propojena alespoň s jedním světovým 

oceánem a obsahuje slanou či brakickou vodu. Kol. autorů. Atlantika, atlas světa s družicovými 

snímky, s. 5. 
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výzvu v zámořském obchodu, ale neměl vlastní lodě (2 Par 2,15). Situace se změnila 

až s flotilou krále Šalomouna, která však byla vedena mořeplavci z Týru (1 Kr 

9,26‒28). Při obraně pobřeží Izraele uzavírali panovníci smlouvy s mořskými 

národy, které sídlily na jihu v městech jako Ašdód a Aškalón na území Pelišteje. 

Přímořský obchod a obranu na severu země zajišťovali Féničané z města Týru. I přes 

velmi křehké a napjaté vztahy s mořskými národy se tyto smlouvy realizovaly (Ezd 

3,7). Nejstarším přístavem Středozemního moře je stará Joppe (arab. Jaffo), která je 

součástí dnešního Tel Avivu. Dle legendy přístav založil Jefet, syn Noeho, po potopě 

světa. Nejstarší mimobiblickou zprávu o přístavu nám podávají dopisy z Tel Amarny 

(14. stol. př. n. l.).    

 Mrtvé moře je nejslanější a nejníže položenou vodní plochou na světě. Leží 

mezi dvěma horskými masivy a omývá jižní část úrodné jerišské roviny. Vzhledem 

k nadmořské výšce okolní krajiny, a to téměř 400 metrů pod hladinou 

Středozemního moře (-394 m u ústí Jordánu), je v oblasti subtropické až tropické 

podnebí. Vysoká teplota přeje pěstování banánů a palmových sadů.  

Jedním z největších přístavů minulosti i dneška je Eilat v Akabském zálivu 

v Rudém moři. Přístav vystavěl Azarjáš, syn krále Amasjáše (2 Kr 14,21‒22) a po 

většinu času bylo území v rukou Edómců. Rudé moře a jižní část Izraele jsou 

nejteplejším místem v zemi.
7
 Teplý vzduch z pouští Negeb, Sinajské a Arabské 

přispívá k průměrným teplotám 10‒21 °C i v zimě. 

Sladkou vodu lze získat na území Palestiny ze dvou hlavních zdrojů, a to 

z řeky Jordán a z Kineretského jezera. Jordán pramení v podhůří Hermónu na hranici 

dnešního Libanonu, Izraele a Sýrie. Vzniká soutokem tří říček, a to pramene Dan, 

Hasbani a Banias v oblasti Chulského údolí. Do Kineretského jezera už míří řeka 

jako jeden celek, který je na svém horním toku velmi divoký. Tok je složen převážně 

z peřejí, vyjma Chulského údolí po celou svou severní trasu. Klidnější proud získá 

Jordán až před Kineretským jezerem. V období sucha řeku lze přejít asi na padesáti 

místech; pokud se hladina zvedne na obvyklé 4 metry, je přechod nebezpečný.
8
 

V zimním období dešťů, kdy je hladina vysoko a rozbouřená, je přechod této 

přírodní bariéry velmi náročný (Jer 12,5). Vzdálenost od pramene k ústí řeky činí 

251 km. Po opuštění Kineretského jezera a cesty dále do Mrtvého moře se do 

                                                 
7
 Průměrné letní teploty se pohybují od 24‒31 °C v Haifě, od 19‒29 °C v Jeruzalémě a v rozmezí 

26‒40 °C v Eilatu. Ministerstvo zahraničních věcí státu Izrael 

(http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Land/Pages/THE%20LAND%20Geography%20and%20Climate.

aspx). 
8
 NOVOTNÝ, A. Biblický slovník, s. 309. 
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Jordánu vlévá zleva řeka Jarmúk, která je přírodní hranicí mezi Jordánskem a 

Golánskými výšinami. Následná klidnější část toku je protkána meandry. 

Z Jordánska se před Mrtvým mořem do řeky vlévá přítok Jabok. Ucelený Jordán 

zásobuje vodou bezodtokové Mrtvé moře.  

Hlavním zdrojem vody pro většinu biblického i současného Izraele bylo a je 

Kineretské jezero. Pokrývá téměř třetinu spotřeby současného Izraele.
9
 Název jezera 

pochází od slova kinor  ‒ harfa, lyra. Další označení této vodní plochy je Kineretské 

moře, Galilejské, Tiberiadské či Genezaretské jezero. Celková rozloha jezera je 166 

km² s maximální délkou 21 km a maximální šíří 12 km. Průměrná a maximální 

hloubka jezera jsou 25 a 48 metrů, vyskytují se však i 250 m hluboké tůně. Voda v 

jezeře vykazuje oproti Jordánu, který jím protéká, díky minerálním pramenům vyšší 

podíl soli.  

Nejbližší vodní plochou od Kineretu je jezero Chule, které je ve Starém 

zákoně označováno jako Meróm (Joz 11,5). Lze se domnívat, že právě u něj 

proběhla bitva Jozueho s Kenaanci. Tato slavná bitva se však podle přesnějších 

průzkumů odehrála u pramene Merómu, který je situován na západ od jezera. 

Izraelci ovládali Chulské údolí více než 400 let. Po dobytí města Laiš vystavěli Dan 

a Chásor, strategické pozice na obchodní stezce do Damašku.          

 Největším darem pro národy žijící v hornaté oblasti bez velkých vodních 

zdrojů je déšť. Většina srážek v Kenaanu spadne od ledna do března. Již na konci 

října přichází tzv. raný déšť, který dodá vláhu vyprahlé půdě a umožní zemědělskou 

činnost (bez závlahy a deště je půda velmi tvrdá). V průběhu následujících měsíců se 

období dešťů projevuje sníženou teplotou, ostrým větrem a sněžením (pouze 

v některých částech země). Na začátku března se v zemi vyskytuje tzv. déšť pozdní, 

který působí blahodárně na úrodu zasetou v podzimních měsících. Díky teplejšímu 

počasí a vydatnému dešti celá země rozkvete. Po březnu nastává období sucha. 

V této roční periodě je jediným zdrojem vláhy pro flóru rosa (Dt 33,13; Ž 133,3), 

řeky a umělé zavlažování. V oblasti Jeruzaléma je roční úhrn srážek kolem 550 mm, 

na hornatém severu 600‒900 mm.
10

 

 

                                                 
9
 Ministerstvo zahraničních věcí státu Izrael. 2014. Vodní zdroje: koncept: [online cit. 1.7. 2014]. 

Dostupné z WWW:˂http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Land/Pages/THE%20Land-%20Water.aspx˃.  
10

 Ministerstvo zahraničních věcí státu Izrael. 2014. Klima: koncept: [online cit. 1.7. 2014]. Dostupné 

z WWW:˂http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Land/Pages/THE%20LAND-

%20Geography%20and%20Climate.aspx˃. 

http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Land/Pages/THE%20Land-%20Water.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Land/Pages/THE%20LAND-%20Geography%20and%20Climate.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Land/Pages/THE%20LAND-%20Geography%20and%20Climate.aspx
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1.3 Podnebí 

Lid, který žil na území Kenaanu, byl vždy závislý na podnebí a množství 

dešťových srážek. Zavlažování, které fungovalo například v Egyptě a Mezopotámii, 

nemohlo být realizováno v takovém měřítku v hornaté oblasti (Dt 11,10‒15). 

Ačkoliv je Kenaan poměrně malá země, jsou v ní obsažena téměř všechna podnebná 

pásma: od tropického podnebí, které panuje na jerišské nížině, až po mírné podnebí 

na celoročně zasněženém Hermonu. Roční období v Kenaanu bychom mohli rozdělit 

podle četnosti dešťových srážek na období dešťů a období sucha. Deštivo bývá od 

konce října do začátku května a nejvydatnější deště přicházejí od ledna do března. 

Léta jsou velmi teplá a suchá, zimy naopak chladné a deštivé. Teploty v letních 

měsících dosahují 40 °C (na jerišské nížině až 47 °C), v zimě se ochladí na 5‒12 °C 

(na severu Hermonu padají teploty mírně pod bod mrazu). Obzvláště chladné počasí 

i pozdější sklizeň úrody je na severu země v oblasti pohoří Hermon a Libanon. Od 

Středozemního moře a ze severu vanou v létě pasáty – chladnější vlna vzduchu, 

z jihu naopak přicházejí antipasáty – větry zásobující v zimě Kenaan deštěm. 

Nepříjemnou součástí léta je vítr ženoucí se z arabské pouště na východě. Tato vlna 

vzduchu dokáže zničit v širokém pruhu zemědělskou úrodu a vyvolat u obyvatelstva 

zdravotní obtíže jako bolest hlavy, malátnost či nespavost. Nepříjemný horký vzduch 

přinášejí i větry z pouště Negeb a Sinajské. Příjemný vlhký vítr vane pouze od 

Středozemního moře na západě.
11

 

 

1.4 Fauna a flóra 

Díky rozmanitosti samotného území i existenci několika podnebných pásem 

můžeme nazvat Kenaan „bio laboratoří“ Předního východu. Na území okolo 20 tisíc 

m
2 

bylo dosud zaregistrováno více než 2600 druhů rostlin.
12

 Od alpských druhů 

rostlin na severu země po saharské typy v oblasti Negebu. Původní lesní porost byl 

postupem času vykácen za účelem získání zemědělské půdy. Na jihu země se 

preferuje pěstování palem, blíže k severu pěstování eukalyptu a na mnoha místech 

Kenaanu je věnována péče pěstování vinné révy, moruší a olivovníků. Z užitkových 

rostlin a obilnin známe pšenici, ječmen, proso, čočku, hrách, boby či kukuřici. Na 

                                                 
11

 BIČ, M. Palestina II, s. 36. 
12

 BIČ, M. Palestina II, s. 37. 
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severu země a v hornatých oblastech se vyskytují převážně křovinaté neúrodné 

porosty.
13

 

 Různorodost a hojnost druhů zvířat je podmíněna stejnými faktory jako flóra. 

V severních oblastech můžeme potkat vlky, lišky, šakaly. Leopardy, hyeny, pštrosy, 

gazely a kozorožce nalezneme již jen v národních parcích. Pouštní faunu zastupují 

velbloudi, draví ptáci a mrchožrouti, plazi a pavouci. V biblické době se na území 

vyskytoval i lev, jeho existence se však do současnosti nepřenesla a vyhynul (1 Sam 

17,34). Díky přímořským oblastem má Kenaan i bohatou mořskou faunu a flóru. 

Nejfrekventovanějším místem pro pozorování mořského života je oblast Rudého 

moře a přístavu Eilat. Napříč celou zemí žije velké množství plazů a ptáků. Vodní 

ptactvo se orientuje na sever do bažinaté oblasti jezera Chule. Tato oblast je 

využívána též migrujícími hejny, např. čápy a pelikány. K chovu jsou vybírána 

zvířata jako velbloud, kráva, osel, kůň, ovce, koza, mezek a vepř (ten však pouze u 

křesťanského obyvatelstva).   

 

1.5 Cesty a obchodní stezky 

Starověký Kenaan jako křižovatku mezi třemi světadíly (Evropou, Asií a 

Afrikou) a dvěma velkými moři (Středozemním a Rudým) protínaly čtyři důležité 

obchodní stezky. Panovník, který chtěl mít kontrolu nad územím Syropalestiny, 

musel ovládat dění na obchodních cestách a ochraňovat poutníky. Díky vojenským 

zkušenostem k tomuto závěru dospěl již král David a získal území, kterým 

procházela velká část obchodních cest. Při pobřeží se táhla Přímořská stezka (tzv. 

Via Maris), v Zájordání Královská stezka, méně užívaná cesta vedla jordánskou roklí 

a čtvrtá po západojordánské hornatině. Cestování bylo velmi nesnadné, zvláště 

v hornaté oblasti a při překonávání brodů. Izraelci jako jediný orientální národ 

nestavěli mosty přes řeky ani přes údolí. Důvodem bylo zamezení snadnému vpádu 

nepřátel do země. Cesty v Kenaanu byly, až na výjimky, neupravované. Zvláštní 

údržbu, resp. povrch měla jen Královská stezka vystavěná Egypťany, když byl 

Kenaan egyptskou provincií. Dlážděnou silnici do Jeruzaléma nechal vystavit i král 

Šalomoun. Dle Josefa Flavia ji vydláždil černým kamenem. Vrcholu stavitelství 

silnic dosáhli v Kenaanu až Římané. Silnice vydláždili, stavěli mosty a dokázali i 

vyrovnat terén. Přesun armád či přeprava zboží probíhala většinou pěšky a trvala 

                                                 
13

 BIČ, M. Palestina II, s. 38. 
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několik měsíců i let. Hlavním požadavkem při cestování byly zdroje pitné vody a 

ochranné zájezdní hostince či spíše opevněné útulky pro pocestné, které byly 

rozmístěny podél cest (Jer 41,17).   

Přes tři velká nepřátelská území vedla západojordánská královská stezka. Její 

začátek byl v přístavu Eilat v Rudém moři, pokračovala na sever přes krajinu Edóm, 

Moáb a Amón. Silnice protínala města Bosru, Kír-Moáb (středověký hrad Kerak), 

Dibón, Chešbón, Rabu, Rámot v Gileádu a pokračovala do Damašku. K přesunu 

svých vojsk a lidu ji chtěl využít již Mojžíš, nedostal však svolení od králů Edómců 

a Emorejců (Nu 20,17;  21,22). Následkem odmítnutí pomoci emorejského krále 

Síchona bylo dobytí území od řeky Arnón po řeku Jabok (Nu 21,24). 

Jako přímořská cesta bývá označována starověká obchodní cesta, která vedla 

z Egypta do velkých říší na severu, do Malé Asie, Asýrie a Mezopotámie. Cesta 

vedla po pobřežní rovině, skrze města Gázu, Joppe a u Megida se rozdělovala na dvě 

stezky. První se vinula u pobřeží směrem na město Akko, Týr a Sidón. Druhá 

odbočovala na severovýchod směrem ke Kineretskému jezeru, do Damašku až 

k břehům Eufratu. Přímořská stezka je nejspíše jedním z důvodů hojnějšího osídlení 

území od Gázy po Galileu. Dle archeologických nálezů je možné doložit egyptské 

zboží po trase Via Maris na území izraelské pobřežní roviny. Přímořská stezka měla 

několik odboček. Z Ráfie vedla odbočka na Beer-šebu a dále k Mrtvému moři. Cesta 

se později setkala se stezkou vedoucí po západojordánské vrchovině a s Královskou 

stezkou v Zajordání. 

Cesta západojordánskou vrchovinou, jak se označuje první odbočka 

přímořské stezky, směřovala do oázy Kádeš-barnea a odtud na sever do Beer-šeby a 

nitra centrálního masivu. Západojordánskou vrchovinou se cesta klikatila skrze 

města Arad, Chebrón, Betlém, Jeruzalém, Bét-el, směrem na Šekem a Samaří. 

Vyústila do nížiny Jizreel, u Megida se napojila na přímořskou stezku a pokračovala 

dále na sever do Fénicie. 

Existence stezky vedoucí jordánskou roklí je doložena až v období návratu 

z babylónského exilu.
14

 Kvůli přírodní bariéře v podobě Mrtvého moře nebylo 

možné přímé spojení s Eilatem a zde bylo konečnou zastávkou Jericho, ze kterého 

vedly menší cesty do nitra centrálního masivu na západě, do Gileádu na východě a 

do Bét-šeán a Galileje na severu. 

   

                                                 
14

 BIČ, M. Ze světa Starého zákona I, s. 38. 
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2 Pronárody 

Pokud chtěl národ Izraele žít na tak specifickém a líbivém území, jako je 

Kenaan, musel vědět mnoho o svých sousedech, svých možných nepřátelích. 

Historie výzvědné služby a její pravidla spadají již do doby Mojžíšovy (Nu 13,1nn), 

kdy byli vysíláni ti nejlepší z nejlepších, aby donesli potřebné informace o území a 

jeho obyvatelích. Níže bude pojednáno o Aramejcích, Chetitech, vzkvétající Asyrské 

říši, obyvatelích Fénicie, Ammónu, Edómu, Moábu, původních Kenaancích, 

zástupcích mořských národů a věčném pokušiteli Egyptu.   

  K poznání okolních národů patří i znalost jejich bohů. O falešných modlách, 

prorocích a kněžích se Bible zmiňuje velmi často (Ž 16,4; Iz 16,12; Jer 29,8). 

V následující kapitole se představí panteony Kenaanu, Asyřanů, Babylónu, Sumeru, 

Egypta i padlého Ugaritu, který ovlivnil náboženské dění v Syropalestině i po zániku 

království. Jednotlivé kultury se vzájemně prolínaly a také sdílely svá božstva. 

Příkladem za všechny je semitská bohyně Inanna, která byla uctívána v Egyptě jako 

Anat, bohyně války.
15

 

Na východ od Syropalestiny leží meziříčí Eufratu a Tigridu. Řeky se ke konci 

své cesty spojují do jednoho toku a ústí do Perského zálivu. Meziříčí se 

nespecifikovalo pouze na oblast mezi řekami, zahrnovalo i oblast na opačné straně 

břehů. Každoroční záplavy činily oblast velmi úrodnou a právě toto místo se pokládá 

za kolébku civilizace.
16

 Oblast Mezopotámie, ve které se budeme nyní pohybovat, 

můžeme rozdělit na tři části. Na jihu země se rozkládala říše Sumerů 

(pravděpodobně nejstarší civilizace v oblasti, cca 3500 př. n. l.), střední část oblasti 

spravoval městský stát Akkad, který se později stal centrem babylónské říše, než se 

jím stal Babylón. Severní část oblasti při řece Tigridu zabírala říše Asyřanů s 

hlavním městem Aššurem. K severní části můžeme ještě připojit území městských 

států z horských oblastí u pramenů řek. Mezi nejznámější patřila města Mari, 

Cháran, Karchemiš, Ninive a Mitani, jak můžeme vidět na zobrazené mapě. 

V současnosti se na území rozkládají státy Irák, Kuvajt a Írán. 

                                                 
15

 LURKER, M. Lexikon bohů a symbolů starých Egypťanů. Přeložila PhDr. I. Vízdalová. Praha: 

Knižní Klub, 2003. 35 s. ISBN 80-242-1016-9. 
16

DOUGHERTY, M. Válečníci starověku. Mezopotámie: místo zrodu válečníků, s. 25. 
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Obrázek č. 2: Zeměpisná mapa starověkého Orientu
17

  

 

2.1 Mezopotámie 

První zmínky o civilizaci v oblasti Sumeru, která užívala písmo a stavěla 

stavby větší, než byla běžná potřeba, pochází z období 3500 př. n. l. Kočovný kmen 

neznámého původu, který osídlil oblast jižní Mezopotámie, se nazýval Sumerové. Po 

vytlačení původního
18

 obyvatelstva převzali a zdokonalili Sumerové systém 

zavlažování a civilizace díky obchodu a úrodnosti kraje prospívala. Okolo roku 3000 

př. n. l. začaly vznikat sváry mezi městskými státy a mezi Sumerem a zemí Elam, 

nepřetržitý válečný stav
19

 byl ukončen až po 700 letech vladařem Sargonem 

                                                 
17

 Zdroj: WISE, T. Ancient Armies of The Middle East, Osprey Military-Men at Arms series. Oxford, 

1999, 5 s. ISBN 0-85045-384-4.  
18

 BIČ, M. Ze světa Starého zákona, s. 9. 
19

 Mezopotámská invaze do Kenaanu, válečnictví a problematika s Mezopotámií spojená bude 

průběžně zmíněna v dalších částech práce. 
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Velikým.
20

 Díky sjednocení městských států pod jeden státní útvar došlo i k lepší 

systematizaci armády.  

Nejvíce informací o početnosti armády, výstroji a používaní jistých zbraní 

nám přinášejí dva královské dokumenty. Vladař Eannatum zanechal tzv. Supí stélu 

jako připomínku svého vítězství nad městem Ummou (vztyčeno kolem 2470 př. n. l.) 

a v městě Ur byla nalezena mozaiková královská standarta
21

 z Uru (2700 př. n. l.). 

Další informace, i když ne zcela věrohodné, přináší krásná literatura a legendy 

z dané oblasti. K tomuto žánru patří příběhy o polobožských králích (resp. božských 

ze dvou třetin) starobabylónské říše, např. Gilgameše a Lugalbaldy,
22

 mýty a eposy. 

Hlavním hrdinou je člověk nebo bůh, který i v nesnadné situaci s pomocí jiného 

božstva vítězí. Počty bojovníků např. v básni Lugalbalda v temných horách jsou 

velmi přehnané. Účelem nadnesení počtu bylo zastrašení vojska nepřátelského státu. 

 

2.1.1 Sumersko-Akkadská oblast  

Pokud bychom chtěli popisovat Sumer jako takový, musíme se zaměřit na 

jeho jednotlivá města a městské státy. Každý stát byl charakteristický, měl svého 

vladaře, svůj kult a své odlišnosti. Až do sjednocení Sargonem Velikým roku 2270 

př. n. l. spolu jednotlivé státy soupeřily. Sargon I. si později za své hlavní město 

vyvolil Akkad, jeho obyvatelé se nazývali Akkaďané, původem se jednalo o 

Semity.
23

 Jemné rozdíly v kultu jiných měst na rozdíl od severněji položeného 

Akkadu pozorujeme například v uctívání hlavních božstev. Nad Akkadem panoval 

později babylónský Marduk, nad Sumerem Enlil. Oblast Sumeru a Akkadu je více 

známa jako později spojené území Babylónie. 

 Sumerský panteon byl vskutku odrazem dobové společnosti. Božstva mají 

jasnou hierarchii, rodinné vazby, veskrze lidskou podobu i lidské vlastnosti a projevy 

jako hněv, žárlivost, smutek, ukřivděnost (viz báseň Innana a Ebih). 
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 DOUGHERTY, M. Válečníci světa. Válečníci starověku. Přeložil Zdeněk Hurník. Praha: Naše 

vojsko, 2011. 23 s. ISBN 978-80-206-1215-1. 
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 Výraz standarta je mírně zavádějící. Jedná se o velmi detailně propracovanou mozaiku, která je 

rozdělena do několika částí. Zobrazuje nejen potraviny Sumerů ‒ dávky pro krále, ale i výzbroj a 

výstroj válečníků a válečný vůz. Momentálně je „standarta“ z Uru umístěna v British Museum 

v Londýně, jak píše Dougherty. DOUGHERTY, M. Válečníci světa. Válečníci starověku, s. 24. 
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 Otec Gilgamešův. 
23
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zaznamenána a existuje teze, že na troskách Akkadu byl vystavěn Babylón. Je však pravděpodobnější, 

že Babylón vyrůstal na odlišném místě, jelikož v době pádu Akkadu byl již velkým městem. 

DOUGHERTY, M. Válečníci světa. Válečníci starověku, s. 24‒25. 
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 U národu Sumerů mělo válčení velkou tradici. Není tedy neobvyklé, že 

mnoho božstev má funkci ochránce v bitvě či chrabrého bojovníka. Jelikož se 

pozemská bitva odehrávala vždy i v nebeské sféře, řada sumerských bohů se aktivně 

účastní konfliktu.
24

  

 Bohyně Inanna (Ištar)
25

 je nejvyšší válečnou bohyní jižní mezopotamské 

oblasti. Díky své výbušné povaze se často zaplete do konfliktu a z rozmaru ničí 

(např. po neúspěšném svádění krále Gilgameše si tato bohyně vyžádala od boha Ana 

vypuštění nebeského býka a zničení celého Uru. Nebeský býk, manžel bohyně 

Ereškigaly, byl však poražen a zemřel z pouhého rozmaru Innany). Její hněv a sílu 

popisuje báseň Inanna a Ebih, ve které se bohyně rozhněvá na pohoří Ebih, které jí 

nevzdá úctu, když kolem něj prochází. 

„Bohyně hrůzostrašných božských sil, oděná v teroru, jedoucí na velkých božských 

silách, Inana, úžasná se zbraní a-an-ka, promočená krví, ženoucí se velkými bitvami, 

se štítem spočívajícím na zemi, pokrytým / pokrytá bouří a záplavou, velká paní 

Inano, znající dobře jak plánovat konflikty, zničíš mocné země šípem a silou a 

podmaníš si je.“ (Inana a Ebih, 1‒6).
 26

 

 

Na básni je unikátní mimo jiné popis taktiky, kterou chce bohyně použít. 

Text dokazuje, že Sumerové používali určité zbraně, zastrašování nepřítele pomocí 

kleteb, a dokonce i obléhací techniku.   

„Proti velkolepým stranám nech mě postavit velkolepá beranidla. Proti malým 

stranám nech mě postavit malá beranidla. Nech mě je bušit a začít tak „hru“ svaté 

Inany. V horském pásmu, nech mě začít bitvu a připravit konflikt. Nech mě připravit 

šípy do toulce. Nech mě… vrhací kameny s lanem. Nech mě začít leštit své kopí. 

Nech mě připravit házecí dřevo (zřejmě oštěp nebo bumerang) a štít. Nech mě založit 

požár v jejich hustém lese. Nech mě vzít sekeru k dělání zla. Nech mě udělat Gibila, 

čističe, aby proklel vody. Nech mě rozšířit tento teror do nepřístupného horského 

pásma Aratta.“ (Inana a Ebih, 100‒107)
27
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Stejně jako padla Akkadská říše pod náporem kmene Lullubitů, padl později i 

Sumer pod nájezdy kmene Amorejců. Kmen kočovných nájezdníků byl však Sumery 

pohlcen po stránce kulturní, neboť převzal sumerské písmo i řeč.
28

 

 

2.1.2 Oblast Babylónu a Asýrie 

Městský stát Aššur byl původně zřízen jako první barikáda před loupeživými 

útoky horských kmenů ze severu a východu. Pohoří Zagros na severu obývali 

Lullubité, více na východ žili Kaššité, Gutejci a Churité na severovýchodě (obrázek 

č. 2). Loupeživé nájezdy byly neustálým rizikem i pro stabilní říši a nájezdy Gutejců 

se nakonec staly osudnými pro město Akkad. Ze severozápadu tlačili na državy 

Asýrie a Ugaritu Chetité, skupina semitských kmenů, pod které můžeme zařadit 

Néšany, Lujany a Chetejce. Hlavním městem Chetitů bylo již ve 2. tisíciletí př. n. l. 

Chattušaš v Malé Asii. Naprosto odlišným kmenem byl kmen Chatanů ze střední 

Asie. Dalšími semitskými kmeny, které podnikaly výpady v oblasti dnešní Sýrie a 

Arábie, jsou Aramejci, Amorejci a Kenaanci (pozdější Féničané).
29

 Již od 3. tisíciletí 

př. n. l. vznikaly v Sumeru městské státy a každý řídila odlišná dynastie vládců. 

Částečný přehled o vládcích Babylónu nám podává Epos o potopě světa, který 

vypráví babylónský král Gilgameš.
30

 Kolem roku 2300 př. n. l. se chopil vlády 

Sargon I. (akkad. Šarrukén), dobyl a zvelebil Akkad, který se stal centrálou jeho říše. 

Jako první panovník vytvořil semitskou veleříši, která trvala dvě století. Oficiálním 

jazykem Akkaďanů byla akkadština, pod kterou lze zařadit i asyrštinu a 

babylónštinu. Po pádu Sargonovy velkoříše se osamostatnil Sumer i Elam, Akkad a 

Asýrie podlehly nájezdníkům. Osamostatnění Sumeru trvalo asi sto let až do vpádu 

Amorejců.
31

  

Kult se v zemi lišil vždy s vládnoucí dynastií. Každý městský stát měl svého 

ochránce a každý zbožštělý panovník byl pokrevně spřízněn s určitým božstvem. 

Původně akkadský bůh Marduk se stal oblíbeným v Babylónu a za vlády krále 

Nabúkadnezara I. (1125‒1104 př. n. l.) se stal hlavním bohem. Byl bohem 
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 BIČ, M. Ze světa Starého zákona, s. 10. 
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 BIČ, M. Ze světa starého zákona, s. 9.  
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stavby a živočichy. Nejspíše šlo o velmi vydatné záplavy. BIČ, M. Ze světa Starého zákona, s. 10. 
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moudrosti, léčitelství, dárcem světla i života, určoval osudy lidí a byl bohem 

zaklínání. Díky své oblíbenosti byl Mardukův kult přenesen i do Asýrie. Můžeme 

najít shodné rysy a tituly asyrského hlavního boha Aššura a pozdějšího 

babylónského Marduka, např. Pán nebes, Pán boje, udatný rek. Babylónská Aštarta 

(Ištar) byla ženskou bohyní úrody, mateřství, ale i boje a smrti. Je zobrazována jako 

jezdkyně na lvu nebo na býku, někdy s kravskými rohy nebo celou hlavou. Jejími 

atributy jsou kopí (srov. s egyptskou Astartou). U Asyřanů byla považována za 

ženský protějšek boha Aššura.  

Slávu a velikost Aššuru zná i Bible, která jej zobrazuje jako pyšný národ. 

Aššur je přirovnáván k cedrům, stromům s nejkvalitnějším dřevem a krásným 

zjevem, i tyto stromy však čeká pád (Ez 31,3). Špičková kvalita asyrské armády, 

zvláště vozby, je popsána v kapitole Vznik armády. 

 

2.1.3 Aram 

 První seriózní informaci o semitském kmeni Aramejců zanechal asyrský král 

Tiglad-Pilesar I., který se kolem roku 1100 př. n. l. brání jejich nájezdům. O sto let 

později nájezdníci využili oslabení Aššuru a založili několik městských států. 

Aramejci pronikli až na území Babylónie a oblast obsadili. Vládnoucí dynastie 

Chaldejců, jejímž nejslavnějším zástupcem byl král Nebúkadnesar, dala vzniknout 

staršímu označení aramejštiny – chaldejština.
32

  

 Časté válečné konflikty spojovaly Aramejce a Izraelce. Po sjednocení 

dvanácti izraelských kmenů a porážce Pelištejců králem Davidem se začala izraelská 

říše rozrůstat a napadat okolní kmeny. Po dobytí Moábu se Amón spojil se čtyřmi 

aramejskými městskými státy v alianci, ale i přes převahu početní, technologickou i 

logistickou tyto státy Izrael neporazily.
33

 Do aliance se zapojili králové Sóby, Máky, 

Rechóbu a Íš-Tóba, síla jejich armád je odhadnuta na 25 000 mužů, včetně 

válečných vozů (2 Sam 10,6). Vítězství Izraele bylo skvělé, Aram byl pokořen a 

odváděl poplatky (2 Sam 10,15‒19; 2 Par 19,16‒19) a cesta k dobytí Amónu byla 

volná. Za období Šalamounovy vlády se okrajové části izraelského území začaly 

nenápadně osamostatňovat. Krvavé boje propukly až za vlády Omríjovců a ustaly za 
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krále Achaba, který byl aramejským spojencem proti hrozbě z Asýrie (král 

Šalmaneser). 

 Hlavní přínosem Aramejců pro okolní civilizace byl jazyk a písmo. Ačkoliv 

existovalo mnoho nářečí, díky bez-samohláskovému písmu textu rozuměli lidé 

z rozdílných městských států. I přes nevytvoření stálé celistvé říše a postupným 

splýváním se staršími vrstvami obyvatelstva (Kenaanci, Chetejci, Churrijci), 

ovlivnili celý Přední východ. Díky asyrským deportacím se více rozšířil jazyk a 

prvky aramejštiny můžeme nalézt i ve Starém zákoně (Gn 31,47; Jer 10,11; Dan 2,4‒ 

7,28, Ezd 4,7‒6,18; 7,12‒26). 

 Nejvyšším bohem Aramejců byl Hadad – pán hromu a blesku, odtud jméno 

vládce Ben-Hadad (Syn Hadada). Spíše než o jméno se jednalo o královský titul – 

syn boha Hadada. Hadad je též známý pod jménem Ramán (Rimón v 2 Kr 5,18). 

Jelikož Aramejci splývali s původním obyvatelstvem, přejímali panteon starších 

civilizací.
34

 

 

2.2 Ugarit  

Ačkoliv království Ugaritu zaniklo v období příchodu Izraelců do Kenaanu a 

bylo situováno více na sever, jeho mytologie a panteon bohů ovlivnily kenaanské i 

izraelské dějiny. Prvotní zmínky o městě Ugarit pocházejí z městského archivu 

v Eble a datují se do 3. tisíciletí př. n. l. Písemné dokumenty obsahují informace o 

účetnictví, zemědělství a geografické skutečnosti o městském státu. Texty z Ebly 

doplňuje i korespondence z El-Amarny, popř. nápisy faraonů Amenhotepa III. a 

Harenheba o jejich válečných výpadech do Syropalestiny. Díky obchodu s mědí a 

dalšími cennostmi byl Ugarit jedno z nejvýznamnějších přístavních měst pozdní 

doby bronzové. Království leželo na území dnešního severního Libanonu a jižního 

Turecka.   

Mnoho informací o náboženství Ugaritu přinesl archeologický výzkum v 19. 

století a překlad klínopisných tabulek. V ugaritské knihovně byly nalezeny texty 

ugaritské, chetitské i akkadské s různým zaměřením. Z přeložených textů se 

dozvídáme informace o mytologii, kultu, administrativě spojené s kultem (seznamy 

bohů, dárců) či věštění. Všemi druhy textů se prolíná válečná tématika, souboje 
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božstev, věštění o průběhu bitvy či rituály na bitevním poli.  Poetickou a líbivou 

mytologii zde doplním i textem praktickým, věnovaným kultu.     

Tzv. Bálovský cyklus popisuje druhý stupeň stvoření, a to tvoření světa skrze 

bitvu. Bůh Baal (Vítězný Pán) se svou družkou Anat svádí boj s další generací 

božstev Mótem a Jamem. Ačkoliv je hlavním bohem El, v Ugaritu má daleko větší 

místo v mytologii mladší a dynamický Baal. Je pánem boje, blesků a vichru, jeho 

vozem je bouřný oblak (srov. Jer 4,13).  

Vedle hlavních božstev (Baal, Anat, El a další) se v písemnostech Ugaritu 

vyskytuje řada menších bohů. Zastávají funkci ochránců jednotlivých měst, řemesel, 

specifických skupin lidí (sirotků, matek) nebo jsou patrony nebeských těles. Do 

panteonu se zahrnula božstva známá z kultických textů, ale i přes 50 zbožštělých 

králů vládnoucí dynastie. Většina z nich byla alespoň částečně uctívána.  

Jako ukázku kultického textu jsem zvolila modlitbu za obléhaný Ugarit. Při 

bližším pohledu poznáme podobnost se starozákonními žalmy. Na tuto podobnost 

z hlediska žánru upozorňuje již Stehlík (srov. Ž 3,8; 6,5; 106,47).  

,,Toto je olej pokoje Baalova modlitba královská začíná: 

Když napadne silný brány vaše,  

válečník hradby vaše,  

oči své k Baalovi pozdvihněte: 

Ó Baale (kéž) bys vyhnal silného od brány naší,  

ó válečníka od hradeb našich! 

Býka, ó Baale zasvětíme,  

slib, Baale, splníme,  

samce, Baale, zas(vě)tíme,  

oběť, Baale, splníme,  

hostinu, Baale, připravíme,    

(do) svatyně Baalovy vystoupíme, 

(po) cestě chrámu Baalova půjdeme, 

a vyslechne Baal modlitby tvé. 

Vyžene silného od bran tvých, 

Válečníka od bran tvých.“ (KTU 1.119, 24‒35)
35
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Podobně jako byly jednotlivé izraelské kmeny zaměřeny na boj s určitou 

zbraní, Benjamínovci (1 Par 12,2), Gádovci (1 Par 12,9), Judovci (1 Par 12,25), 

Neftalí (1 Par 12,35), Zabulón (1 Par 12,34), stejně tak v Ugaritu měly jednotlivé 

společenské kasty své povinnosti. Kasta marjanu byla nejspíše spojena se službou 

ve válečné vozbě. Ve vojsku nemuseli sloužit všichni členové této společenské 

třídy,
36

 i když se jednalo o jakousi skupinu „šlechticů-rytířů“.  

Vojsko se skládalo z branců, profesionálních královských vojáků a žoldáků. 

V království platila branná povinnost a do armády musel nastoupit syn vesničana i 

řemeslníka schopný boje. Stravu, ubytování, uniformu, výzbroj a výstroj zajišťovala 

královská správa a vojáci ‒ branci i žoldáci měli zajištěno vše potřebné. Rozdělení 

vojska bylo na 3 části: 1) jízdu (mrymn) ‒ ta byla zajišťována převážně vyšší kastou 

společnosti, šlechtici (marjanu); 2) stráže (mžr glm), jejichž funkcí bylo hlídkování u 

královských skladů a paláce; 3) vojáci (tnnm) ‒ pěší vojsko. V žalozpěvu krále 

Kereta, který ztratil rodinu a na příkaz boha Baala se vydal na válečné tažení, je 

věnováno několik řádků armádě, jejímu rozdělení a zvláště vozbě. V příběhu O 

Keretovi pozorujeme několik aspektů svaté války a to, že bůh Baal činí rozhodnutí a 

iniciuje k boji a poté trestá za nedodržení přesného postupu při vedení svaté války. 

Nároky božstva na velikost armády jsou tak vysoké, že mají být povolány do služby 

i vdovy, nemocní a nově ženatí muži – tedy skupiny lidí, které byly zákonem 

chráněny před verbováním.  

 ,,Nechť je napečen chléb pátého cyklu, šestého měsíce. Armáda ať je 

zásobena a vyslána, zástup zástupů ať je zásoben. A ať je vyslána armáda společně, 

ať (je) tvůj zástup mohutnou armádou – vozů milion, pěších nepočítaje, lučištníků 

nevyčíslitelně. Ať jdou po tisících jako přívaly (deště) a po desetitisících jako průtrž. 

Za dvěma dva ať jdou, za třemi oni všichni. Osamělý ať dům svůj zavře, (i) vdova ať 

je odvedena k vojsku. Nemocný lože (své) ať vezme. Slepý běžce ať předběhne. Ano 

ať odejde (i) nově ženatý, ať ponechá jinému ženu (svou), cizinci milovanou svou. 

Jako kobylky ať usednou na savanu, jako sarančata na okraj pouště.“ (KTU 1.14.ii 

32‒51)
37

  

  

                                                 
36

 Existují klínopisné texty o aktivitě této skupiny v zemědělství. Nejspíše v ekonomickém smyslu a 

v oblasti obchodu. STEHLÍK, O., Ugaritské náboženské texty. 
37

 STEHLÍK, O. Ugaritské náboženské texty, s. 173‒208.  



29 

 

Ugarit byl díky své malé velikosti často pod nadvládou okolních velkoříší, 

kterým musel odvádět poplatky a dodávat vojáky. Až do 14. století př. n. l. bylo 

město začleněno do egyptské říše a poté se stalo vazalem Chetitů. Díky 

dlouhodobému období sucha a následnému hladomoru na konci 12. století př. n. l., 

začaly propukat na celém Předním východě nepokoje. Dochovaly se mnohé prosby o 

dodávky obilí a s touto komoditou se také nejvíce obchodovalo. Stejný důvod 

nejspíše vedl k migraci tzv. mořských národů z oblasti Egejského moře nebo 

Balkánu. Ani posila 150 ugaritských lodí nezabránila dobytí Kypru a následnému 

rozvrácení celé Chetitské říše i království Ugaritu (okolo roku 1185 př. n. l.). 

Spanilou jízdu mořských národů zastavilo až egyptské vojsko na hranicích své země. 

Různorodá směsice národů, z nichž v Bibli je nejznámější kmen Pelištejců, vyplenila 

Malou Asii, Fénicii i Syropalestinu, a vývoj v zemi se posunul o několik staletí 

zpět.
38

   

 

2.3 Kenaan 

Jako obyvatelé Kenaanu byli nejdříve označování pouze lidé, kteří žili 

v úrodné oblasti při břehu Jordánu a blízkých údolích (Joz 9,11), později se oblast 

působení rozšířila na celé Předjordání. Zprávu o tom, kdo danou oblast obýval, nám 

přináší kniha Genesis (Gn 10,15‒19), seznam kmenů, který je zde uveden, je zároveň 

seznamem soupeřů Izraelců (až na výjimky spojenectví). Byly to kmeny, které byly 

téměř neustále pod nadvládou okolních mocností, ať už to byli Babylóňané, Chetejci, 

Hyksósové nebo Egypťané. Ačkoli byli semitští obyvatelé Kenaanu velmi ovlivněni 

okupací cizích národů a inspirovali se jejich tradicí, zachovali si své starokenaanské 

písmo.
39

 Kmeny žijící v Kenaanu přijaly mytologii severněji položeného Ugaritu a 

pozici boha nejvyššího válečníka opět zastal Baal se svou družkou Anat. Díky 

existenci několika důležitých obchodních tepen platili Kenaanci za vynikající 

obchodníky. Po obsazení země Izraelci a vyhlazení několika kenaanských kmenů 

jako klatých byli Kenaanci zahnáni na sever do Fénicie (řec. Foinicie). Země byla 

velmi úrodná na pěstování potravin, získávání nerostných surovin i vzácného 

cedrového dřeva. Její obyvatelé nevytvořili celistvou říši, ale je nám známo několik 
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 STEHLÍK, O. Ugaritské náboženské texty ‒ Úpadek Chetitské říše a pád Ugaritu. 
39

 Ze starokenaanského písma se později vyvinulo písmo hebrejské. Používalo se k psaní rituálních a 

posvátných textů, k zaznamenávání světských záležitostí sloužilo písmo klínové. NOVOTNÝ, A. 

Biblický slovník I. 
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městských států při pobřeží. Nejdůležitější z nich byly Týr, Sidón, Bejrút a Byblos, 

kde vzkvétal zámořský obchod. Obchodní úspěchy Féničanů, možných původních 

Kenaanců, dosáhly až do Velké Británie na severu, do Španělska na západě, do 

Babylónu a Arábie na jihovýchodě a za faraona Nechona dokázali obeplout Afriku. 

Odlišným vědeckým názorem na původ Féničanů je jejich příchod z Arábie.
40

  

Obyvatelé Kenaanu netvořili pevnou říši se stálou armádou a pevnými zákony. Na 

území se vyskytovalo více městských státečků a kmenů, z nichž každý měl svá 

specifika. Nejednotný stát tudíž nebyl pro Izraelce nepřekonatelnou překážkou, na 

rozdíl od vyspělejšího Aramu.
41

    

 Neustálý boj s modloslužbou sváděli v Kenaanu Izraelci. Snaha o zachování 

čisté Hospodinovy bohoslužby a zažité zvyky z Egypta (Ez 20,7) nebo působení 

okolních národů, zvláště královských manželek, byly často v rozporu. Touha lidu po 

hmatatelném idolu vedla k synkretismu, tzn. sloučení model a pravé bohoslužby 

Hospodinu. Charakteristickým příběhem vyjadřujícím touhu po hmatatelném 

božstvu je odlití zlatého telete Áronem (Joz 24,14) nebo uctívání model Míkajášem a 

lévijským knězem před odnesením býčků do Lajiše v (Sd 17 a 18). 

Kenaan byl pro Izraelce nejen nepřítelem geografickým a vojenským, ale 

zároveň i nepřítelem náboženským. Starý zákon podává o této situaci četná svědectví 

a náboženská polemika s Kenaanci se v jeho textech neustále vrací. Již vznik a 

původ Kenaanců je ostatně líčen jako negativní a právě Kenaan je ten, kdo je na 

základě spáchaného hříchu proklet, ačkoli prohřešku se dopustil jeho předek (Gn 

9,22nn).
42

 

 

2.4 Moáb, Edóm, Amón 

 Dle biblické tradice byly národy všech tří států založeny jedněmi z hlavních 

postav Starého zákona. Praotcem Edómců byl Ezau, bratr Jákoba, který získal druhé 

jméno Edóm (červený) podle ryšavému vzhledu. Amón a Moáb vzešli z incestního 

svazku Lota a jeho dcer po zničení Sodomy a Gomory (Gn 19,30‒38). Mimo 

ozbrojené konflikty se zástupci národů Moábu, Edómu a Amónu objevují ponejvíce 

v královských harémech. Záliba králů v cizozemkách je jednou z nejčastějších kritik 

izraelský proroků (1 Kr 11,1‒6). 
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2.4.1 Moáb 

 Na východ od Mrtvého moře na náhorní plošině se usídlil semitský kmen 

Moábců a nedlouho po svém usídlení založil království (Nu 22,24). Krajina byla na 

rozdíl od Edómu hornatá s přístupem k poušti, hranici s Edómem tvořil úval Zered 

(Nu 21,12; Dt 2,13n), severní hranici tvořilo údolí řeky Arnón. Snahy o rozšíření 

hranic probíhaly téměř neustále, a to jak ze strany Moábu tak ze strany Izraelců. 

Moábci byli tvrdě poraženi až za krále Davida (2 Sam 8,2) a později za 

severoizraelského Achaba. Po smrti krále Achaba Moáb přestal platit tribut a vyvolal 

tím válku Moábu proti koalici Judska, Samařska a Edómu (který měl vazalské 

povinnosti vůči Judsku). Své vítězství v bitvě, díky lidské oběti, oslavil moábský 

král Méša na tzv. Méšově stéle (2 Kr 3,4). Bohem války byl v Moábu Kémoš (Nu 

21,29), ale dětské oběti se předkládaly převážně amónskému Molochovi, což byl 

nejspíše i případ krále Méši. V 8. století př. n. l. se Moábu zmocňují Asyřané a 

později Babylóňané. Již v 6. století Moáb zaniká a území zabydlují Nabatejci.
43

     

2.4.2 Edóm 

 Území Edómu leželo na jih od Mrtvého moře, směrem k údolí Arába a k 

přístavu Eilat. Písčitou červenou krajinu obydlel semitský kmen nejspíše ve stejné 

době jako Izraelci Kenaan. Příliš mnoho informací o obyvatelích a jejich kultuře 

prozatím nemáme, jediné svědectví o Edómu nám přináší Bible, a to veskrze 

negativní. Jelikož se praotec Edómců Ezau pokusil zabít svého bratra Jákoba, nebyly 

vztahy Izraelců a Edómců na dobré úrovni. Slovo Edóm je v určitých pasážích Bible 

použito jako označení čirého zla (Ž 137,7). Na rozdíl od Moábců a Amónců zde 

existovaly jisté úlevy, např. vstup do chrámu v Jeruzalémě od třetího pokolení.  

Se založením království si Edómci pospíšili a založili jej dříve než Izrael (Gn 

36,31‒39). Jelikož národ obýval zajímavou oblast s čilým obchodním ruchem, brzy 

jej dobyl král David (2 Sam 8,14) a vyžadoval po obyvatelích daně. Kdykoliv byl 

Izrael v oslabení, využíval Edóm své šance na osvobození od daně (1 Kr 11,14‒22; 2 

Kr 3,9). Později, ve 4. století př. n. l., obsadil Edóm severoarabský kmen Nabatejců. 

Hlavním městem obchodu se stala staroedómská Séla (řec. Petra), vývozním 

artiklem byly služby (ochrana na obchodní stezce) i hmotné statky. 
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2.4.3 Amón 

Území kmene Amónců (Ammonitských) se nacházelo na východ od Jordánu 

mezi řekami Arnón a Jarmúk, hlavním městem byla Raba (Rabat – Amón). 

Ammonité sousedili se dvěma izraelskými kmeny, které se usídlily v Zajordání, a to 

s Gádovci a Rúbenovci. Vztahy byly velmi nepřátelské s ohledem na nespolupráci 

Amónců při vstupu Izraelců do Kenaanu v době soudců. Jelikož Amónci žili v přímé 

blízkosti s dvěma a půl izraelskými kmeny, konflikty na sebe nenechaly dlouho 

čekat. Bitvy proti Amóncům vedl soudce Jiftách (Sd 10,12), král Saul (1 Sam 11), 

král David pokořil celé království a nechal se dokonce provolat amónským králem (1 

Sam 10,1‒11,1).
44

  

Z panteonu Amónců zmíním boha Molocha, který je zajímavý vzýváním 

právě ve věcech válečných a důležitých. Amónský bůh Moloch byl jedním 

z nejvýznamnějších božstev země a požíval stejné vážnosti jako bůh Baal. Izraelci 

byl považován za obzvláště ohavné božstvo, čemuž napovídá již označení Moloch 

pocházející z hebrejského mólek, které je vokalizováno na základě hebrejského 

slova bošet – hanba (Lv 18,21). Molochovi byly obětovány hlavně děti, které byly 

provedeny ohněm. Rekonstrukce Molochova oltáře napovídá teorii, že děti byly 

vhazovány do rozpáleného jádra bronzové sochy.
45

 Bible podává zprávu o provedení 

ohněm přímo na hradbách města (2 Kr 3,27). Modloslužba Molochovi měla své 

zastoupení i v Jeruzalémě, kde bylo k tomuto účelu vybudováno speciální obětiště (2 

Kr 21,6; 1 Kr 11,5‒7).     

 

2.5 Egypt  

 Od prvotního obydlení egyptské delty v 5. tisíciletí př. n. l. prošla egyptská 

říše několika stadii vývoje. Dějiny Egypta dnes můžeme rozdělit na čtyři vývojová 

stádia, která jsou navzájem propojena náhlým zlomem či nepokoji, např. okupací 

Hyksósů. 

Ranou dobu před vznikem říše zastupují 1. a 2. dynastie (3200‒2980), 

následuje období Staré říše a vlády 3. ‒ 6. dynastie (2980‒2475), Střední říše 

zahrnuje vládu 11. ‒ 12. dynastie (2160‒1780) a poslední etapa Nové říše dynastie 
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18. až 20. (1580‒1090).
46

 Z hlediska územního lze Egypt rozdělit na Horní a Dolní, 

přičemž jako Dolní Egypt bylo označováno území poblíž Delty. Hranice země se 

měnily s expanzní politikou jednotlivých vládců, ale za hlavní tepnu života v Egyptě 

můžeme označit oba břehy Nilu a zvláště nilskou Deltu, která byla po každoročních 

záplavách nejúrodnějším krajem. Jako hranice mezi Egyptem a pozdějším Izraelem 

je uváděn Egyptský potok
47

 (Nu 34,5). Kolem roku 3000 př. n. l. Horní i Dolní 

Egypt sjednotil král Meni (řec. Menes). Ten je postavou spíše mytologickou, než 

reálnou.  

 Díky četným chrámovým nápisům a korespondenci máme k dispozici velké 

množství přesných informací o válečnictví, válečných výpravách i o logistice 

armády Egypta, zvláště v době 19. dynastie, kdy se ujali vlády schopní vojevůdci 

jako Sethi I. a Ramesse II. Právě do doby Ramesse II. (1279‒1213) je orientováno 

zotročení Izraelců v Egyptě. Konec egyptského impéria přišel s válečnými výpady 

Ramesse III. a neustálými útoky Núbijců z jihu země a mořských národů z oblasti 

Středomoří.
48

      

 Válečné věci v Egyptě zastupoval jeden ze základních bohů, bůh chaosu, 

zmatku, války, neplodnosti, bouře a pouště Sutech, který ztělesňuje hněv a žárlivost 

a je bratrem a vrahem Usira. Sutech měl velmi rozvinutý kult u vladařů 19. a 20. 

dynastie, kteří vzývali myšlenku, že pro nastolení pořádku je potřeba i vláda chaosu. 

Panovníci jako Sethi či Sutnacht mají jména odvozená od jména Sutech. Bůh Sutech 

je zobrazován jako podivné zvíře s dlouhým zobákem, hranatýma ušima na hlavě 

šelmy, střapatým ocasem a tělem psa, popř. tělem člověka. Manželkou boha chaosu 

je Astarta, bohyně války a válečné vozby. 

Ochránkyní faraóna v bitvě byla bohyně války Anat. Jedná se o semitské 

božstvo uctívané v Kenaanu a Fénicii. Anat byla ztotožňována s Inannou, bohyní 

války, vášně a manželkou boha Baala. Existence původně semitské bohyně 

v egyptském panteonu je důkazem, že i Egypťané přebírali mytologii a božstva od 

ostatních národů. Jejími atributy jsou kopí, oštěp a štít. Její vysoká koruna bývá 

zdobena dlouhými pery.  Na válečnou výstroj a výzbroj dohlížela bohyně Astarta, 

vlastnostmi podobná Anat či sumerské Ištar. Přednostně se starala o válečnou vozbu 

a jízdu. Je často zobrazována, jak sedí na koni, nebo stojí ve válečném voze. 

Podobná je mladé ženě ‒ bojovnici, může mít hlavu lvice. Místo koruny atef na 
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hlavě může být zachycena jen s býčími rohy. Nezřídka kdy je zobrazena nahá, jen se 

svými atributy. Po změně hlavního města Egypta a přesunu kultu za vládnoucí 

rodinou do města Sais získala patronka tohoto města a válečná bohyně Neit více 

pozornosti (období 26. dynastie). K atributům bohyně Neit patřil štít se zkříženými 

šípy a mumifikované tělo. Dle mytologie právě Neit vynalezla tkaní a darovala lidem 

obvazy potřebné k rituálu mumifikace. Jejím úkolem je strážit v podsvětí jednoho ze 

„čtyř Horových synů“, který se stará o vnitřní orgány zesnulých.
49

  

O egyptských výpadech do Kenaanu, provincii Kenaan, střety s Izraelci a 

nejdůležitějších bitvách bude pojednáno v kapitolách Svaté války (kapitola 3) a 

Armáda (kapitola 4). 

  

2.6 Mořské národy 

O zemi původu několika kmenů, které ve 12. století pronikly do 

středomořské oblasti, nevíme nic určitého. Je možné, že přišly z oblasti Egejského 

moře, zabraly Kypr a odtud pak západní pobřeží Kenaanu. Z této části pobřeží se pak 

věnovaly námořnímu obchodu. Většina mořských národů se po usazení v Kenaanu 

rychle asimilovala. Vymezené území na jihozápadním pobřeží obýval jen kmen 

Pelištejců, Keterejci se zachovali na Krétě.
50

 

Pelištejská pozemní armáda byla založena převážně na pěšácích, velmi brzy 

však měla i těžké bojové vozy, které jí získaly značnou převahu v bitvě. Díky větším 

zkušenostem s vedením boje, lepší výstroji
51

 i struktuře armády byli Pelištejci 

velkým soupeřem pro Izraelce. Bystrý úsudek Jozueho, když se svými muži 

Pelištejcům čelil, jej vedl ke změně vojenské taktiky, jež nyní spočívala v usazení 

lidu v horách a záškodnické válce. Ve volném prostoru na nížinách obývaných 

Pelištejči či Kenaanci by izraelské vojsko proti vozbě těžko obstálo. 

 Při přerozdělování vojenských sil na obranu území se vždy Izraelci zamýšleli, 

zda bránit více pobřeží či pevninu. Díky náročnosti terénu a neexistenci námořní 
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flotily řešili obranu pobřeží aliancemi na jihu s Pelištejci a na severu s Féničany. 

Křehké aliance byly vzhledem k aktuální politické situaci vynucovány nebo řešeny 

dohodou. Nevýhodou spojenectví s jinak nepřátelskými kmeny byla možnost 

okamžitého zpřetrhání smluvních svazků, popř. pozastavení dodávek zboží 

z námořního obchodu.
52

 

 

3 Svaté války  

V kontextu náboženských dějin Izraele se o problematice fenoménu svatých 

válek dozvídáme především z biblických textů. Stěžejní jsou v tomto kontextu 

zejména prameny zahrnuté v deuteronomistickém korpusu, konkrétně se jedná o 

knihy Jozue (Joz 6,1‒21; 10,1‒15), Soudců (Sd 4,5‒16), 1. a 2. kniha Samuelova (1 

Sam 23,1‒5; 2 Sam 5,17‒25) a 1. a 2. kniha královská (2 Kr 23), četné zmínky však 

najdeme i v knize Deuteronomium (Dt 1,30; 20,1‒20), 1. a 2. Paralipomenon (1 Par 

10,1‒14; 2 Par 20,14‒18) a dále pak v žalmech (Ž 18,3‒15).  

 

3.1 Definice pojmu a projevy Hospodinovy války 

Mnohé národy ve starověku vedly války, aby rozšířily svá území a hlavně, 

aby získaly více slávy a benefitů pro božstva, která uctívaly. Podobnou situaci 

prodělaly i kmeny izraelského národa, když expandovaly do Kenaanu pod vedením 

Mojžíše a Jozueho. Rozdílem mezi bohem Izraelců a jinými božstvy starověkého 

Orientu byl v zastání se svého lidu. Byl to Hospodin, jediný Bůh, který bojoval sám 

za svůj lid, za jeho holé přežití: „Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim 

nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v 

nich našel zalíbení.“ (Ž 44,4). Bitvy, ke kterým dal podnět Bůh Izraelců, ve kterých 

zasáhl nebo je sám vybojoval, se nazývají svaté války. Hospodinovy bitvy neboli 

svaté války mají své charakteristické znaky. Pokud bitvu vede a rozhoduje pouze 

člověk ve jménu Boha a za svobodu víry, jedná se o válku náboženskou (např. 

makabejské války), aby byl boj klasifikován jako boj boží nebo svatá válka, musí 
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splňovat určité parametry. Jak již bylo zmíněno, božstvo vstupuje do akce a 

ovlivňuje bitvu.  

 

V Bibli i v četných mimobiblických písemných pramenech Syropalestiny, 

Mezopotámie a Malé Asie můžeme nalézt sbírku charakteristických rysů božích 

bojů.  

a) Ačkoliv by měl o boj zájem i lid nebo panovník, bitva a celá válka je 

vedena pouze z rozhodnutí Božího. Bůh dává k válce příkaz (1 Par 14,10) a 

tím veškeré její negativní následky ospravedlňuje. Může také vydat rozkaz 

k bitvě, i když o ni jeho zástupce na zemi, totiž panovník, nemá zájem. Tento 

příkaz je většinou spojen s příslibem „vydání nepřítele.“ 

b) Nejen, že Bůh samotnou bitvu zahajuje, ale nárokuje si i okamžik 

,,překvapení“. Tedy zmatení nepřítele náhlým zvratem a změnou situace ve 

prospěch svého lidu (Ex 14,24‒26). Okamžik zvratu může Hospodin přivodit 

změnou pravidelnosti přírodních procesů (náhlý déšť zastaví vozbu) nebo 

znemožněním útoku nepřátelské armády (zničení vozů).  

c) K Božímu boji patří i absolutní vítězství ve prospěch Boha. Jiný závěr 

konfliktu z hlediska vyznavačů Boha není možný (Jud 16,13). Pokud dojde 

k nežádoucímu výsledku pro vojevůdce, jedná se o vůli Boha a žádoucího 

efektu bude dosaženo později. Prohra v bitvě může být trestem za nevěru a 

modloslužbu, zkouškou či ukázkou, že pravé vítězství bude dosaženo beze 

zbraní (Iz 63,1‒6).   

d) Kořist získaná ve svaté válce patří Bohu – Bůh může postoupit kořist a 

dobytá území svému lidu, nebo si vše získané ponechává. Města největších 

nepřátel jsou podle Božího rozkazu následně „vyhubena jako klatá.“
53

 

S jejich obyvateli, majetkem a dobytkem je zacházeno stejně (Joz 10,28). Na 

základě přání Boha mohla být kořist rozdělena mezi svatyni, krále a vojsko. 

Bohu a svatyni připadly nejlepší kusy z kořisti,
54

 dále se materiální požitky 

rozdělily mezi krále (vojevůdce) a vojsko.  
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e) Jelikož bitvu zahajuje Bůh, je jejím účastníkem a vítězí, fyzický nepřítel 

nebojuje pouze s lidem Izraele, ale se samotným Bohem. Většinou se 

jedná o souboj božstev a vítězství jedné armády podpoří sílu národního boha 

nebo bohů. Pokud byli Izraelci v bitvě méně úspěšní, neznačí to větší sílu 

nepřátelského boha, ale jakési upozornění od Hospodina. Izraelský národ 

nepřipouštěl porážku jako možný výsledek bitvy. Vždy zvítězil Hospodin a 

ten mohl darovat výhru v bitvě i jinému národu (2 Kr 18, 25; 2 Kr 5,1). 

f) Bůh sám je zařazen do pozice válečníka a je tak titulován. Ve Starém 

zákoně je Hospodin popisován jako „bojovný rek“, „mocný bohatýr“ či 

„udatný válečník“. K vytvoření obrazu Hospodina jako válečníka je užito 

lidských vlastností jako statečnosti, horlivosti nebo bohatýrského (později 

rytířského) chování. Válečné tituly věnované Hospodinu jsou zmíněny na 

odlišných místech Starého zákona, od Tóry, přes Proroky, až po Spisy. Tak 

např. (Ex 15,3) „Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.“; (Ž 

24,8) „Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr 

v boji.“; (Iz 42,13) „Hospodin jak bohatýr se vyrazit už chystá, svou 

horlivost jak bojovník rozněcuje, pozvedá bojový pokřik, proti nepřátelům 

svým si bohatýrsky vede“. 

 Mimo prostor hebrejského monoteismu můžeme zmínit panteon 

Asyřanů, kde zastupuje věci válečné nejvyšší bůh Aššur. Aššur je také 

titulován válečnými hodnostmi jako „udatný rek“ a plní funkci vojevůdce.
55

 

S hlavním asyrským bohem Aššurem v bitvě napomáhá i bohyně Ištar, kterou 

si Asyřané vypůjčili z babylónského panteonu. Na rozdíl od Babylónu zde 

má Ištar výhradně funkci bohyně války a smrti. Božstvo Tešub ochraňovalo 

válečníky a přálo bitvě v oblasti, kterou obývali Chetité. Jeho ženským 

protějškem je bohyně Arinna, též Ištar.
56

 Přesně je titulována „élit gablu“, 

což lze přeložit jako Paní bitvy.
57

 Sumerský panteon a oblast městského státu 

Akkadu oplývaly největším počtem bohů-válečníků. Titulem „dingir ur-
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sag“, tedy „božský bojovník“ se mohlo nazývat až 50 členů panteonu z tisíce 

nám známých božstev. Ženskou bohyní války v Sumeru je Inanna neboli 

Ištar. Její bojovnost je názorně předvedena v básni Inanna a Ebih, která je 

uvedena v kapitole Pronárody. Mužský protějšek Inanny je bojovný bůh 

Slunce Šamaš, bůh podsvětí, smrti a války Nergal, bůh bouře, deště i zkázy 

sucha Adad (též Ramman) či bůh války, plodnosti a nerostných surovin
58

 

Ninurta. 

g) Bůh je přítomen ve vojsku kulticky i symbolicky ‒ Během celého 

válečného tažení se od bojovníků očekávala kultická čistota a přítomnost 

kněží v poli byla velmi žádoucí. Před bitvou byla vždy vykonána oběť na 

usmíření božstva a v čele vojska byla nesena standarta s vyobrazením 

božstva, v případě Izraelců Schrána úmluvy (Joz 3,11). Jakmile došlo 

k ukořistění symbolu nepřátelským vojskem, národ čelil velké náboženské 

krizi. O boji s Pelištejci a opětovném získání schrány úmluvy hovoří 1 Sam 

4‒6. 

h) Bitva samotná připomíná soudní při ‒ Bůh po bitvě vykonává svou 

spravedlnost a trestá ty, kteří nedodržovali Zákon. V Žalmu 7 má Hospodin 

vyjma funkce soudce i funkci obhájce krále Davida, který ho žádá o pomoc 

při soudu (Ž 7,7): „Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, proti zuřivosti 

protivníků mých se zvedni, bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal 

příkaz.“                  

i) Vstup božstva do děje a jeho zdar je téměř vždy potvrzen příslibem 

vítězství, tzv. „vydáním do rukou“. Tato formule „vydání“ je známá u 

všech národů starověkého Orientu. Figuruje v ní jméno božstva, jméno 

nepřítele a jméno vojevůdce či krále. Jméno nepřítele bývá nahrazeno i 

počtem: bezpočet, všechny národy, veliké množství. 

(Dt 9,3): „Dnes poznáš, že Hospodin, tvůj Bůh, který jde před tebou, je jako 

sžírající oheň. On je vyhladí a on je před tebou pokoří, takže si je podrobíš a 

rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil.“; (1 Sam 23,4): „Proto se David 

doptával Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl. Řekl: „Jen táhni dolů 

ke Keíle, já ti vydávám Pelištejce do rukou.“; (2 Par 15‒16): „Pak judští 

muži spustili válečný pokřik. Za pokřiku judských mužů porazil Bůh 
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Jarobeáma a celý Izrael před Abijášem a Judou.
 
Izraelci se před Judou dali 

na útěk; Bůh jim je vydal do rukou.“  

Počet i jméno může být nahrazeno pouze pojmem „nepřátelé“, jak je obvyklé 

v královských textech z Mari: „Já, Dagan, vydávám tvé nepřátele do tvé 

ruky.“ Příslib „vydání“ nalezneme i na nejstarším zákoníku krále 

Chammurapiho, kde bohyně Inanna vydá do rukou jeho nepřátel každého, 

kdo nedbá zákoníku.
59

 Jakmile božstvo vydá nepřítele do rukou svého 

vyznavače, je o výsledku bitvy předem rozhodnuto. 

j) Dotazování se na Boží vůli ‒ Ve starověkém Orientu existovalo mnoho 

metod, kterými se vládce a válečník mohl zeptat božstva na jeho vůli. 

Nejdůležitějším zjištěním bylo, zda se bůh války účastní, či nikoli. Pokud byl 

bůh ve válečném konfliktu neaktivní a nedal k němu pokyn, nemůžeme 

mluvit o svaté válce jako takové. Distancí božstva se konflikt mění na válku 

náboženskou, popř. na válku o materiální požitky.  

Mezi nejznámější techniky k zjištění přítomnosti či přízně božstva 

patřilo věštění z přírodních úkazů, dotazování se prostředníků boží vůle, 

vrhání losů či výklady snů. Nejčastější formou předpovídání z přírodních 

úkazů bylo drobopravectví, což bylo nahlížení do budoucnosti pomocí 

zvířecích vnitřností, nejčastěji ovčích jater.
60

  Informaci o užívání této 

techniky na území Kenaanu uvádí Bible, kde se dozvídáme, že moábský král 

Méša byl drobopravec (2 Kr 3,4) a judský král Achaz si vystavěl oltář pro 

drobopravectví (2 Kr 16,15). Dále bylo oblíbené ptakopravectví, 

hvězdopravectví a větropravectví. V Izraeli, jakožto Božím národě, bylo 

žádoucí dotazovat se Božích prostředníků – proroků, vidoucích, vykladačů 

snů.  

Funkce proroků je doložena také v Egyptě, Mezopotámii (texty 

z Mari), Malé Asii a celé Syropalestině. Prorok přichází k vladaři často bez 

vyzvání na boží příkaz. Častým případem byla kombinace více technik (1 

Sam 28,6): „I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani 

skrze sny ani skrze urím ani skrze proroky.“ Na uzavřené konkrétní otázky 

mohl vladař získat odpověď ano ‒ ne skrze losy. Posvátné prvotní losy urím a 

tumím, kterými se velekněz dotazoval na Boží vůli ve věcech celého 

                                                 
59

 PRUDKÝ, M. Svaté války ve starověkém Orientu a ve zvěstování Bible, s. 8. 
60

 Důkazem o oblíbenosti ovčích jater jako materiálu používaného k věštění jsou nálezy modelů 

těchto vnitřností z Babylónie, území Etrusků (dnešní Toskánsko, Itálie) a středomořské oblasti. 



40 

 

společenstva, byly uloženy v náprsníku velekněze spolu se jmény všech 

dvanácti kmenů (Ex 28,30).   

Výsledky věštění, tedy věštby, mohly mít více významů (klasickou 

ukázkou jsou věštírny v antickém Řecku a Římě). Příslib vítězství a vydání 

nepřítele do rukou bylo však nejvítanější odpovědí. Můžeme se setkat i 

s váháním panovníka, kdy do války jít nechce a božstvo mu poručí, popř. 

není panovníkovi účast na bitvě doporučena a on přesto neuposlechne. O 

přání Hospodina a odlišném záměru vladaře nejlépe pojedná příběh Saula, 

který byl po vykonání oběti na bitevním poli bez kněze a zabavení klaté 

kořisti zbaven ducha Hospodinova (1 Sam 13,9‒11; 15,9). Zářným příkladem 

je nám i jinak výborný vojevůdce král Achab, který vytáhl do bitvy a 

zahynul. Varování proroka Míkajáše byla zřetelná, avšak neuposlechnuta (1 

Kr 22,17‒35). 

k) Vojevůdce a lid je vyzván k důvěře v Boha ‒ Bůh sám motivuje lid a 

vladaře k větší víře ve vítězství a v absolutní moc svého Boha. Hospodin 

vyzývá k absenci strachu (Dt 31,6;7,21) a svou blízkou přítomnost potvrzuje 

znameními nebo prorockou promluvou. Morální síla Izraelců byla 

nepostradatelnou složkou vojenské strategie a každý voják, který neměl 

pevnou víru ve vítězství, byl odeslán z boje (Dt 20,8). Tímto se předcházelo 

šíření paniky ve vojsku.   

l) Upomínkou na vyhranou bitvu a oslavou boha bylo vztyčení vítězného 

znamení. V oblasti Předního východu a zvláště u Izraelců bylo velmi 

důležité zachovat památku svého jména. Pokračování jména, rodu a 

obnovování smlouvy je důvodem tak silné touhy Izraelců po synech.  

Památka byla vytesána u hrobů, výsostné znamení stávalo u oltářů jako 

vyvýšení božstva a na místě slavné bitvy. Na památném znamení bylo 

zaznamenáno jméno autora, jméno jeho otce, název dobyté oblasti a 

pokořeného národa, země původu vítěze, soupis jednotek armády a výčet 

kořisti. Pokud nebyl poražený národ vyhlazen jako klatý, byla na lid uvalena 

velká daň. Na výsostném znamení bývá zaznamenána výše této daně. 

Vztyčení výsostného znamení po bitvě bylo provokací pro původní obyvatele 

země, často záměrnou (2 Sam 8,6): „Pak David umístil do damašského 

Aramu výsostná znamení. Tak se i Aramejci stali Davidovými otroky a 

odváděli dávky. Hospodin Davida zachraňoval, ať šel kamkoli.“  Zaběhnutou 
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praxí starověku bylo ničit pamětná znamení nepřítele (původních obyvatel). 

Zacíleno bylo na výsostné sloupy u oltářů a chrámů, které byly znakem 

modloslužby (1 Sam 13,3): „Jónatan porazil výsostné znamení pelištejské v 

Gebě. Pelištejci o tom uslyšeli, proto dal Saul troubit na polnici po celé zemi. 

Řekl: „Ať to Hebrejové slyší!“  

Demonstrativní zničení památky (jména) nenechalo nikoho chladným 

a často vedlo k bitvě (1 Sam 13,4): „Tak uslyšel celý Izrael: „Saul porazil 

výsostné znamení pelištejské.“ Tím vzbudil Izrael u Pelištejců nelibost. Proto 

byl svolán lid k Saulovi do Gilgálu.“ Znamení o vítězství krále a božstva byla 

často vyryta a namalována v chrámu pomáhajícího boha. Časté jsou nálezy 

sloupů ve tvaru palmy a obelisků po celém území Kenaanu.
61

 

 

3.2 Formy Božího působení v boji 

Samotný Boží zásah v bitvě může být proveden mnoha způsoby. Většinou 

se setkáváme s použitím přírodních sil (bouře, silného větru, ohně) a s manipulací 

nebeských těles (slunce, měsíc, hvězdy), což má za následek zničení nepřítele nebo 

alespoň jeho zmatení. Zmatení a vystrašení nepřítele je často vítězství bez boje. 

Panika v táboře nepřítele či na bitevním poli nepřeje dodržení vojenské taktiky 

nepřátelského vojska a hrozí napadení vlastních vojáků. Pokud se dá nepřátelské 

vojsko na útěk a obnaží tak svůj týl,
62

 jeho porážka je téměř jistá. Bůh může v bitvě 

využít i své méně časté projevy jako je Boží dech či Boží hlas. Záznamy o Bohu jako 

vyzbrojeném bojovníku, který zasahuje přímo na bitevním poli a používá jednotlivé 

zbraně, nejsou příliš obvyklé. Několik záznamů můžeme objevit u Asyřanů, kde 

např. bůh Aššur na nepřítele „vrhá síť a líčí past“.
63

 V Bibli se Hospodin objevuje se 

zbraní charakteristickou pro Judejce a to s prakem (Jer 10,18): „Toto praví 

Hospodin: „Hle, tentokrát začnu metat z praku obyvatele země a budu je soužit, aby 

to pocítili.“ Bůh Izraelců vládne i mečem ‒ v případě verše z Izajáše pravděpodobně  

Ašur postihne meč Hospodinův, a ne lidský (Iz 31,8): „Ašúr padne, ne však mečem 
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 Výsostná znamení jsou jedním z mimobiblických pramenů, které v práci užívám při mapování 
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 Jedná se o zadní část vojska, většinou méně chráněnou. Pokud vojsko prchá, záda vojáků a 

nezformovaná armáda jsou téměř bez ochrany. 
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muže, pozře jej meč, ne však lidský. I kdyby utekl před mečem, jeho jinoši budou 

podrobeni nuceným pracím.“
64

 

  Několik forem Božího působení v boji zde podrobněji rozvedu. 

Jedná se o projevy, jimiž dokazuje Hospodin svou sílu a svrchovanost během 

usazování Izraelců v Kenaanu, v době soudců a v období sjednoceného i rozděleného 

království. Děje se tak nejčastěji koordinací nebeských těles, ovládáním přírodních 

podmínek, působením vody, ohně, světla či Božího dechu. 

3.2.1 Nebeská tělesa, jejich pohyb nebo jejich pozastavení   

Nebeská tělesa starověký Orientálec považoval za odlišný svět než byl jeho 

pozemský. Měsíc, Slunce, planety i hvězdy byly součástí nebeské sféry. I tato sféra 

měla své hvězdné mapy a řády, díky nimž se mohl určovat čas, kalendář nebo 

navigace. Studium astronomie mělo v Mezopotámii a v Egyptě velkou tradici a 

znalosti učenců byly na úctyhodné úrovni. Veškeré studium hvězd a planet však 

podléhalo kultu. Nebeská tělesa, resp. jejich božstva si lidé chtěli naklonit na svou 

stranu oběťmi a uctíváním, hvězdoprava byla využívána v Orientu i při věštění. 

Rozdíl nastává u národu Izraelců, kde Bůh Hospodin nebeská tělesa stvořil. Planety a 

hvězdy tedy pouze dokazují obrovskou sílu Hospodina Stvořitele a nejsou 

předmětem uctívání. Co je stvořené, to také Bohu slouží k jeho záměrům. Hospodin 

pohybuje tělesy nebo je naopak pozastavuje, aby dopřál čas na pronásledování 

prchajícího vojska (Joz 10,12‒14): „Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu, v den, kdy 

Hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal před očima Izraele: „Zmlkni, slunce, v 

Gibeónu, měsíci, v dolině Ajalónu.“ A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid 

nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo, v Knize Přímého. 

Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím 

ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť 

Hospodin bojoval za Izraele.“ Hospodin může využít těles i k útoku. Pomocí 

padajících hvězd z nebe v bitvě Debory a Báraka proti Síserovi (Sd 5,20): „Z nebes 

bojovaly hvězdy, bojovaly ze svých drah se Síserou.“ Za nebeská tělesa bychom 
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mohli považovat i kameny padající z nebe, které Hospodin seslal na vojsko 

amorejských králů (Joz 10,11) a dopřál tak Izraelcům dokonalé vítězství.
65

  

 

3.2.2 Padající oheň z nebe, oheň vystupující ze země  

 

Oheň jako Hospodinův projev provází národ Izraele již od vyvolení Abrama (Gn 

15,17). Jedná se však pouze o projev Boží existence, Hospodin není v ohni přítomen. 

Po sdílení informace skrze oheň, divoký a ohromující, může přijít zklidnění vlivem 

jiného prvku (1 Kr 19,12): „Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni 

nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.“ Podobnou úlohu sehrávají i jiné přírodní elementy 

bližší orientálním náboženstvím. Bůh se pak může projevovat pomocí vody, dechu, 

větru, země či světla. Často je Bůh charakterizován jako „oheň“, zvláště jeho emoce 

vůči Izraeli (Dt 4,24): „Neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě 

milující.“ Znamení, sdělení informace skrze oheň, očištění ohněm a bohoslužba jsou 

základní motivy, kde se může Hospodin tímto prvkem projevovat. Nejvýznamněji je 

Hospodinův oheň pociťován v bitvě, kdy ničí on sám nebo pověřuje druhou osobu a 

tím ospravedlňuje její zákrok (Joz 16,6): „Tu řekl Hospodin Jozuovi: ,Neboj se jich, 

neboť já je zítra v tuto dobu vydám Izraeli všechny skolené; jejich koně ochromíš a 

jejich vozy spálíš ohněm.‘ “; (Ámos 1,14): „Zanítím (Já, Hospodin) na hradbách 

Raby oheň a ten pozře její paláce za válečného ryku v den boje, za vichřice v den 

bouře.“ Směr Božího zákroku je nepředvídatelný. Boží hněv v podobě ohně může 

přijít jako ohnivé šípy z oblohy nebo vzejít ze země (Nu 11,1‒2): „Lid si začal 

Hospodinu stěžovat na těžkosti. Hospodin to slyšel a vzplanul hněvem. Tu vyšlehl 

mezi nimi Hospodinův oheň a pohltil okraj tábora. Lid volal k Mojžíšovi. I modlil se 

Mojžíš k Hospodinu a oheň uhasl.“   

 

3.2.3 Oblak a temnota, sloupy kouře a dýmu  

Oblaka stejně jako sloup dýmu představovala Boží přítomnost a zároveň oddělenost 

Boha od lidí. Svou tvář skrýval Hospodin před lidmi a zároveň byl dostupný skrze 

oblak (Ex 24,15): „Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak.“  
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údolí na ustupující vojsko nepřítele. HERZOG, Chaim, Biblické války, s. 42.  



44 

 

Každodenní přítomnost na poušti dokazoval Hospodin svému lidu nejen zázraky, 

kterými zajišťoval Izraeli potravu, ale i znameními v podobě sloupu oblaků ve dne a 

ohnivého sloupu v noci. Lidé byli neustále ujišťováni o Boží přítomnosti (Ex 13,22): 

„Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci.“ Vzdálenost 

mezi člověkem a Bohem je zdůrazněna opět v Deuteronomiu. Hospodin je přítomen, 

je slyšen, je zastoupen několika projevy, ale nelze se k němu přiblížit (Dt 4,11‒12): 

„Tenkrát jste se přiblížili a stáli pod horou. Hora planula ohněm až do samých 

nebes a kolem byla tma, oblak a mrákota. I promluvil k vám Hospodin zprostředka 

ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas.“  

Ve válečné praxi Bůh zasahoval ve formě ohnivého a oblačného sloupu při exodu z 

egyptské země. Uvrhl tak egyptská vojska ve zmatek, jak v táboře tak později při 

pronásledování Izraelců (Ex 14,24): „Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu 

ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.“ 

(Joz 24,7): „I úpěli k Hospodinu a on položil mračno mezi vás a Egypťany a 

způsobil, že se přes ně přelilo moře a přikrylo je. Na vlastní oči jste viděli, jak jsem 

naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý čas v poušti.“ 

 

3.2.4 Rozbouřené vody, déšť 

Voda jako symbol života a síly provází Izraelce po celý čas. Země s tak omezenými 

možnostmi získávání vody se musela zcela spolehnout na dary deště od Hospodina. 

Životodárná voda však může i ničit. Důkazem může být potopa, záplavy a užití vody 

v bitvě (Ex 14,26): „Hospodin řekl Mojžíšovi: ,Vztáhni ruku nad moře! Vody se 

obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu.‘ “; (Ex 15,19): „Když totiž faraónovi 

koně s jeho vozy a jízdou vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody. Ale 

Izraelci šli po suchu prostředkem moře.“ Moc nad vodami má pouze Hospodin a 

několik málo vyvolených. Vody podléhaly příkazu Mojžíše, Árona, Elijáše a Elíši. 

K této prorocké pravomoci náleženo najít vodu uprostřed pustiny (Ex 17,6), měnit 

barvu a příchuť vody (Ex 7,20; Ex 15,25) či přejít vodní plochu suchou nohou (Ex 

14,16n; 2 Kr 2,8.14). Vodstvo bylo rozděleno na dvě sféry a to na nebeskou, odkud 

pochází déšť, a pozemskou, která napájí prameny a tůně. Obě sféry spravuje 

Hospodin. Stejné rozdělení vodstva můžeme vidět i v babylónské kosmologii, kde se 

pravděpodobně Izrael inspiroval. Vodstvo a jeho proměny jsou úzce spjaty s hromy a 

blesky. Bůh působí skrze bouři v mnoha formách (Iz 28,2). 
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3.2.5 Vítr a vichřice  

Nebe a stejně tak i země se v izraelské tradici dělily na čtyři části. Každá tato část 

měla svůj vítr, který měl střežit jeden anděl (Zj 7,1). Každý vítr měl dle svého 

geografického původu jisté charakteristiky. Mohl přinášet vláhu a chlad, vysušovat 

zemi horkem nebo přinést bouři. Zemědělci větru využívali při pročišťování obilí, 

při dělení zrna od plev (Ž 1,4): „Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané 

větrem.“ Využití větru v námořnictví jako pohonné energie je nepopiratelné. 

Nejlepším důkazem nám může být zničující invaze mořských národů ve 12. století 

př. n. l.
66

 Slovem vichr, vichřice, smršť, tajfun nebyl popisován pouze silný vítr a 

průtrž mračen, ale i útok silného nepřátelského vojska (Jer 4,13): „Hle, vystupuje 

jako mračna, jako vichřice je jeho vozba, jeho koně jsou rychlejší než orlové. ‚Běda 

nám, budeme vyhubeni!“ Sám Hospodin se také může projevovat jako jemný vánek, 

který promlouvá, nebo jako vichřice, která ničí nepřátele (Ž 50,3): „Přichází Bůh 

náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.“; (Iz 

66,15): „Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice, aby vylil hněv 

svůj v prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně.“ Dle pozorování 

meteorologických úkazů byly Bohu a jeho výzbroji přisuzovány různé 

charakteristiky. Rychle plující mraky byly označovány za Hospodinovu vozbu, 

stejně tak vichřice (Iz 66,15; Jer 4,13).  

3.2.6 Blesky a hrom 

Bouře a její projevy byly u Izraelců i okolních pohanských národů považovány za 

projevy boží přítomnosti. Bůh, který je ukrytý v mracích, se nechává slyšet pomocí 

hřmění a na své nepřátele metá blesky. Blesk může vyjadřovat i lesk, jas, třpyt, krásu 

či světlo (2 Sam 22,13; Ez 1,4; Dan 12,3). Ve válečném kontextu je blesk považován 

za Boží šíp. Bůh je viděn očima starověkého Izraelce jako bojovník, který sesílá 

blesky na nepřátelské vojsko a působí zmatení nepřítele (2 Sam 22,15): „Vyslal šípy 

a rozehnal je, blesky je uvedl ve zmatek.“ Hospodin metá blesky rukou a je viděn 

také jako lučištník (Mdr 5,21): „Blesky vyletí jako přesně zamířené šípy z napjatého 

luku mraků a zasáhnou cíl.“ Významnou funkci blesku a hromu vyjadřuje i situace 

vydání Desatera na Sinaji (Ex 19,16): „Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo 

a blýskalo se, na hoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen 
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lid, který byl v táboře, se třásl.“ Bouře jako celek působí v Bibli jako důkaz Boží 

aktivity a demonstrace jeho velikosti a síly. Ačkoliv je Bůh skrytý, může dokazovat 

skrze bouři svou hrozivou moc (Jb 36,26 ‒ 37,6). Hrom byl považován spíše za 

Hospodinův hlas a projev Božího soudu (1 Sam 2,10). Kde znělo hromobití, tam 

projevoval Bůh svou nespokojenost s Izraelem. Izajáš nás však ujišťuje, že věrní 

budou uchráněni přívalu, který smete hříšníky (Iz 4,5‒6). 

3.2.7 Dech boží  

Je to další z „tělesných“ projevů Boha, kterým může ovládat přírodní prvky. Dech 

Boží se projevuje jako vítr nebo vichřice a může rozvířit vody i rozpoltit zemi (2 

Sam 22,16): „Když Hospodin zaútočil, když zadul svým hněvivým dechem.“; (Ex 

15,10): „Zadul jsi svým dechem a moře je zavalilo, potopili se jak olovo v 

nesmírných vodách.“ 

3.2.8 Zbraně a zbroj  

Hospodin je zobrazován jak s obrannými, tak s útočnými zbraněmi.   Boží pravda je 

popisována jako štít nebo pavéza a Boží zbroj září světlem (Ab 3,11): „Do svého 

obydlí se stáhlo slunce i měsíc, utekly před světlem tvých šípů, před září tvého 

blyštivého kopí.“ Bůh Izraelců využívá většinu zbraní pěšího vojska. Nejčastěji je 

zmíněn meč, prak a šípy (Dt 32,39‒42; 22‒25; Žl 18,7‒16), nalezneme zmínky i o 

válečném kladivu či ochranné výstroji (Iz 59,17): „Oděl se spravedlností jako 

pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil 

se rozhorlením.“ Hospodin používá nejen ruční zbraně, ale i dobývací zařízení (Ez 

26,9): „Beranem bude bušit do tvých hradeb, tvé věže rozmetá svou zbrojí.“  Užití 

válečné vozby nebo jízdy v Božím zásahu je vyjádřeno existencí bouřkového mračna 

či vichřice (viz výše).
67

  

 

4 Vedení svatých válek 

 Rozdíly mezi válkou svatou a náboženskou již byly uvedeny výše. Izraelský 

národ, obdařený morální silou a vírou v Hospodinovu pomoc, zvítězil nad mnohdy 

lépe vyzbrojeným a početnějším soupeřem. Dle časové linie jsem téma svatých válek 

                                                 
67

 Podrobnější rozdělení a užití zbraní uvádím v kapitole Výzbroj a výstroj. 



47 

 

rozdělila do tří období. Boží boje začínám mapovat od období obsazování Kenaanu, 

v období sjednoceného království a v období rozděleného království. Nejvíce 

pramenů k danému tématu uvádí knihy Jozue, Samuelovy, Královské a 

Paralipomenon.    

4.1 Svaté války v období obsazování Kenaanu 

Před ustanovením království a dobou soudců, vedli svaté války charismatičtí 

vůdci lidu s přednostním cílem dosáhnout země zaslíbené. Mojžíš a jeho bratr Áron 

vybojovali mnohé konflikty při úniku z egyptského zajetí a putováním pouští. Jejich 

armáda se teprve rodila a kmeny nebyly pevně semknuté v jeden národ. Ten se ucelil 

až s institucí království. Jelikož se tato práce zabývá obdobím rozděleného 

království, zmíním jen nejdůležitější bitvy vedené mimo toto období. 

Nejjasnějším příkladem Božího zásahu ve prospěch Izraele je samo vyjití 

z Egypta a zmaření egyptské jízdy (14,26‒28), vyhubení klatých měst Kenaanců 

v Negebu (Nu 21,1‒3) nebo bitva s emorejským králem Síchonem (Nu 21,21‒25) a 

bášánským králem Ógem (Nu 21,33‒34). 

Následovníkem Mojžíše byl Jozue, výtečný a radikální vojevůdce, kterému 

Bible připisuje zásluhy za dobytí zaslíbené země. Hlavním Jozuovým úkolem bylo 

zřízení předmostí v Předjordání (území na západ od Jordánu) a vystavění základny 

v centrálním masivu, odkud mohl podnikat výpady do okolí. Město Jericho, které se 

nacházelo uprostřed oázy, je dle tradice nejstarší město světa. A podle 

archeologických průzkumů i nejstarší opevněné město.
68

  Bible líčí dobytí Jericha 

jako Boží zásah (Joz 6,2). Hospodin určil přesnou strategii dobytí města, termín 

dobytí a vyslovil formuli vydání (Joz 6,3‒5). Hradby města se zbortily po sedmi 

dnech opakování rituálu pochodování kolem města se Schránou úmluvy a troubení 

na polnice.
69

 Unikátní je i popis práce výzvědné služby na celé operaci (Joz 2,1‒4) a 

morálního rozpoložení nepřítele (Joz 2,9).   

Po dobytí Jericha se Jozue zaměřil na splnění svého plánu získat pro Izrael 

centrální masiv. Pro pěší vojsko lehce ozbrojených izraelských vojáků byl terén 
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judských hor výhodný. Při konfliktu v nížině by Izraelci proti jízdě nebo vozbě 

Kenaanců či Pelištejců neměli šanci.  

V cestě za postupem stálo město Gibeóňanů Bét-el (dnešní El Jib), které 

ovládalo stezky vedoucí na judský vodní předěl. Bét-el mělo však silné hradby a 

Jozue zvolil snadnější cíl, blízké Aj. V době příchodu Izraelců na území Gibeóňanů 

bylo Aj již několik staletí opuštěné, ale právě pro svou strategickou pozici bylo 

vybráno jako předsunuté stanoviště Bét-elu. Bylo to právě Aj, které kontrolovalo 

přístupové cesty na vodní předěl a další horské cesty a i přes poškozené hradby 

dodávalo obráncům určitou dávku jistoty. Výzvědná služba Izraelců podcenila 

možné zpevnění hradeb Aje a pravděpodobně ztratila ostražitost díky velkému 

množství vlastních vítězství. Následkem byl špatný odhad situace a vyslání pouze tří 

tisíc mužů na dobytí města (Joz 7,3). Bible pokládá první útok na Aj za trest 

Hospodinův za porušení pravidel klatby (Joz 7,1), útok skončil neúspěchem a 

útěkem (Joz 7,4). Zdrcený Jozue prosí Boha o slitování nad Izraelem a ten žádá po 

Jozuovi očištění vojska od zla, tzn. potrestání viníka Akána (Joz 7,10‒15). Očištěné 

vojsko smí jít opět do bitvy a pomocí lsti, nahraného útěku a útoku ze zálohy obnovit 

mýtus o své neporazitelnosti (Joz 8,1). Zde tedy můžeme pozorovat, jak významnou 

roli hrál kult v izraelské vojenské strategii.  

 Po dobytí Jericha a Aje přepadl strach národ Gibeóňanů a pomocí lsti si 

zajistili s Izraelci příměří (Joz 9,3‒23). Města Gibeón, Kefíra, Beerót a Kirjat-jearím 

zůstala izraelským vojskem nedotčena. Opačnou taktiku zvolili králové Jeruzaléma, 

Chebrónu, Jarmútu, Lakíše a Eglónu. Vytvořili tzv. koalici emorejských králů a 

zaútočili na Gibeón, který však předtím uzavřel spojeneckou smlouvu s Izraelci (Joz 

10,3‒5). Jako spojenci nově nabyté základny v Předjordání se Izraelci dali do 

pohybu a rozdrtili emorejskou koalici. Aspekty Boží bitvy zde zastupuje schválení 

zásahu a vydání nepřítele do rukou (Joz 10,8), ale také samotná aktivita Boha ve 

formě vrhání balvanů z nebe (Joz 10,11) nebo pozastavení nebeských těles na prosbu 

Jozueho (Joz 10,12‒13). Pozastavením nebeských těles mělo izraelské vojsko více 

času dokonat bitvu do úplného konce a využít vítězství.  

 Jozuemu se podařilo dobýt centrální masiv a založit osady na řídce osídleném 

hornatém terénu. Pod správu Izraelců se brzy dostalo i západní podhůří 

Západojordánské vysočiny a Galilea. V Galileji svedl Jozue bitvu u vod Merómu 

s aliancí severních kenaanských kmenů. Izraelská armáda odvedenců „lid“ měla 

v kenaanské profesionální armádě velkého nepřítele a zvláště v její vozbě. Jediná 
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šance jak přemoci vozbu lépe organizovaného vojska bylo využít dokonale terénu a 

okamžiku překvapení a to se Jozuovi podařilo (Joz 11,7‒8).
70

     

   

„Když se o tom doslechl Jabín, král chasórský, poslal k Jóbabovi, králi 

madónskému, ke králi šimrónskému, ke králi akšáfskému a k jiným králům na severu 

v pohoří, v Jordánském úvalu jižně od Kinarótu, v Přímořské nížině i v Dórské 

pahorkatině na západě. Na východě i na západě byli Kenaanci, v pohoří Emorejci, 

Chetejci, Perizejci a Jebúsejci, pod Chermónem v zemi Mispě Chivejci. Ti všichni 

vytáhli se svými šiky, lid početný jako písek na mořském břehu, a velmi mnoho koní a 

vozů. Všichni tito králové se spojili, přitáhli a společně se utábořili u vod Merómu, 

aby bojovali s Izraelem. Tu řekl Hospodin Jozuovi: ,Neboj se jich, neboť já je zítra v 

tuto dobu vydám Izraeli všechny skolené; jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš 

ohněm.‘ “ (Joz 11,1‒6) 

 

 Vzhledem k technické zaostalosti Izraelců (na rozdíl od Kenaanců) Jozue 

raději získané vozy spálil a koně ochromil. Donedávna kočovný národ ještě neměl 

prostředky k provozu nákladné vozby a jízdy. Z teologického hlediska se mohl Izrael 

na pokyn Hospodina odlišit od modlářských pronárodů tím, že bude mít pouze pěší 

vojsko. Až do doby krále Davida se v Izraeli udržovala pouze pěší armáda. 

 Upevnění moci Izraelců v Kenaanu přišlo během období hrdinských bitev 

soudců – kmenových vůdců zvolených lidem. Kenaanci, kteří válčili mezi sebou, 

nemohli čelit odhodlaným Izraelcům. I přes podporu okolních národů na jihu a 

východě země byli Kenaanci zatlačování do stále se zmenšujících enkláv a 

vyhlazováni, popř. uzavírali s Izraelem smlouvy.
71

   

 Hlavním představitelem spolku severokenaanských měst byl chásorský král 

Jabín, v jehož službách vedl bitvy s Izraelci vojevůdce Sísera. V době krále Jabína 

vedla svaz izraelských kmenů soudkyně Debóra, vidoucí prorokyně a vskutku skvělá 

válečnice. Do bitvy se Síserou povolala Báraka, největšího z válečníků Izraele (Sd 

4,6‒7). Vozbu i hlučící dav (pěchota) Kenaanců Hospodin přemohl mečem a 

uvedením ve zmatek. Formule vydání i popis zničení nepřítele ze strany Hospodina 

je charakteristikou svaté války (Sd 4,14‒15). V bitvě se Síserou se mečem 
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Hospodinovým pravděpodobně myslí prudký déšť, který zneškodnil kenaanskou 

vozbu a jízdu.
72

 

 Soudce Gedeon byl Hospodinem vybrán jako udatný bohatýr, který zničí 

Midjánce (Sd 6,14‒16). Gedeon svolal koalici kmenů Manases, Ašerovců, Zabulóna, 

Neftalí a Abíezerovce (Sd 6,34‒35), ti všichni vytáhli na Midjánce, Amáleka a syny 

východu (Sd 6,33). Jako prostředek dotazování se na Boží vůli Gedeon netradičně 

používá ovčí houni (Sd 6,37‒40). K nočnímu útoku na kočovné nájezdníky vybral 

vojevůdce pouze malou skupinu tří set válečníků z 32 000 mužů. Výběr jednotky byl 

založen na ostražitosti jednotlivých vojáků (Sd 7,6). Zaskočení Midjánci i jejich 

velbloudi byli zatlačeni do soutěsky mezi Jordánem a horami, umělou bariérou byly 

pevnosti Tabat a Ábel-mechól. Gedeon však své vítězství využil dokonale a 

pronásledoval prchající nepřátele přes Jordán až k hranicím Amónu. Po vítězné bitvě 

si žádal lid Gedeona za krále nad Izraelem, ten však odmítl (Sd 8,22‒23).  

 Mezi soudce naplněné Boží silou patřil i Samson, Boží zasvěcenec. Jehož 

celoživotním úkolem bylo vést boje s Pelištejci. Samson pobil hromady pelištejských 

nepřátel pouze oslí čelistí (Sd 15,15‒16). Aby měl záminku k tomuto kroku, vyvolil 

mu Hospodin pelištejskou manželku (Sd 14,2‒4), která ho zradila (Sd 14,17). Druhá 

Samsonova žena Dalíla dokonce zlomila Samsonovu sílu (Sd 16, 17‒18), oholila mu 

vlasy, symbol Božího zasvěcence, a pelištejská posádka oslepeného Samsona 

převezla do Gázy. Zlomená síla se Samsonovi navrátila s dorostlými vlasy 

a zbořením hlavních síňových sloupů zabil více Pelištejců než za svého života (Sd 

16,27‒30). 

 Nejvýznamnějším soudcem po Gedeonovi byl Samuel, kněz a prorok Boží. 

Dobu jeho vlády nejvíce zasáhly boje s Pelištejci, které svaz izraelských kmenů již 

nemohl odrážet ani s charakteristickou morální silou. Situace vygradovala, když se 

Pelištejcům podařilo dobýt některé izraelské výspy v srdci Judska. Jmenovitě Gébu 

poblíž Jeruzaléma a území od Ekrónu až po Gat. Tato území se Izraelcům podařilo 

získat zpět až po bitvě u Eben-ezer (1 Sam 7,12‒13). Díky Hospodinově zásahu 

mocným hlasem byli Pelištejci uvedeni ve zmatek a zničeni (1 Sam 7,10). Když byl 

Samuel již pokročilého věku, vyžádal si lid místo Božího soudce krále (1 Sam 

7,5‒6). Se svolením Hospodinovým Samuel pomazal za prvního izraelského krále 

Saula (1 Sam 10,1). 
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4.2 Svaté války vedené během sjednoceného království 

 Vznik monarchie byl zapříčiněn nejen touhou lidu po králi jako vládci nad 

celým obecenstvím, jak bylo obvyklé u sousedních kmenů, ale také vyšší aktivitou 

kmene Pelištejců. Kmen Pelištejců obývající pobřeží jihozápadního Kenaanu a 

přímořskou nížinu začal podnikat vpády na území Izraelců, a to i do horských 

oblastí.   

 Samuel vybíral prvního krále rozvážně, s přihlédnutím na rivalitu 

jednotlivých kmenů Izraele. Saul pocházel z Benjamína, nejmenšího kmene, který 

byl nejvíce sužován trvale usídlenou pelištejskou posádkou.
73

 Od Saula se tedy 

očekávala vyšší aktivita k osvobození území svého kmene. 

 

4.2.1 Saul 

První kroky nového krále však vedly k městu Jábeš v Gileádu, které obléhal 

amónský král Náchaš. Aby si zajistil naverbování co největšího počtu bojeschopných 

mužů, pohrozil ekonomickým trestem (1 Sam 11,7). Nikdo nechtěl přijít o svůj 

dobytek, a tak se k Saulovi dostavilo na tři sta třicet tisíc mužů (1 Sam 11,8). Jinou 

otázkou je, kolik mužů vytáhlo reálně do boje. 

 Saul volí, po způsobu Jozueho, rozložení sil do více skupin, nezapomíná na 

zálohu a využívá pro Izraelce charakteristického nočního pochodu. Nepozorovaný a 

rychlý přesun jednotek v noci často zaskočil nepřítele a eliminoval jeho výhody.
74

 

 

„Nazítří Saul rozestavil lid do tří oddílů a za jitřní hlídky vtrhli doprostřed ležení a 

pobíjeli Amóna až do denního žáru; ti, kteří zůstali, se rozprchli, ani dva z nich 

nezůstali pospolu.“ (1 Sam 11,11) 

 

 Po založení stálé armády, která se dělila na dvě části, podnikal výpady za 

nepřátelskými kmeny samotný Saul i jeho syn Jónatan, jehož největšími úspěchy 
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bylo vítězství nad pelištejskou posádkou v Gébě a husarský kousek v bitvě u 

Mikmásu, kdy jen se svým zbrojnošem vnesl paniku do tábora Pelištejců.  

 K potoku Mikmásu, resp. jeho kaňonu, se Pelištejci položili, aby hájili dobytá 

izraelská území. Zřejmě byli informování o sporu Saula se Samuelem a četných 

dezercích, proto byly z vojenského tábora vysílány rychlé jednotky plenící sídliště na 

náhorní plošině (1 Sam 13,17‒18). „Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s 

Izraelem. Měli třicet tisíc vozů, šest tisíc jezdců a lidu takové množství jako písku na 

mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bét-ávenu. Izraelští 

muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, 

rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách.“ (1 Sam 13, 5‒6)  

Saul a jeho jednotky pěšáků měly pevné stanoviště na Migrónu (Tell 

Miriam), přímo naproti pelištejskému táboru. Jedinou hranicí bylo údolí Mikmásu. 

Jónatan přesvědčil svého zbrojnoše a podnikl odvážný kousek, který měl zaručit 

překvapení nepřítele. Z vojenského ležení v Migrónu vyrazil několikakilometrovou 

oklikou do údolí Mikmásu
75

 a odtud napadl pelištejskou posádku (1 Sam 14,14). 

Překvapení Pelištejci začali prchat do vlastního tábora, kde byli však považováni za 

útočící Izraelce. Způsobená panika přitáhla zvědavost Saula a jeho jednotek, které se 

k Jónatanově útoku přidaly. Prchající Pelištejce stíhali i vojenští dezertéři, ukrytí 

v okolních jeskyních (1 Sam 14,16‒21). K dokonalému využití vítězství bylo třeba 

bez přestávky dostihnout nepřítele a dílo dokonat. Není třeba se divit Saulovu 

příkazu, aby vojáci nejedli a nezastavovali se (1 Sam 14,24). Nevyužité vítězství 

mohlo v budoucnosti vést k další krvavé bitvě.  

V průběhu Saulova kralování nad Izraelem bojoval král neustále proti 

Pelištejcům, kteří nebyli nikdy zcela poraženi. Vojevůdcem Saulova vojska byl 

Abnér, syn Néra, a spolu s Jónatanem a Saulem tvořili vrchní velení (1 Sam 14,50). 

Časté bitvy byly vedeny i s králi Moábu, Edómu, Amónu a Sóby (1 Sam 14,47). O 

bitvách s výše zmíněnými národy se nedochovaly téměř žádné podrobnější 

informace.   

Konec Saulova panování nastal v bitvě u hory Gilboa. Pelištejci vycítili 

morální rozložení Izraele po Samuelově smrti a shromáždili se v Šefele u Afeku. Boj 

na nížině by byl pro válečné vozy ideální. Pelištejská vojska však zvolila jiný směr a 

přesunula se přímořskou nížinou na sever do doliny Jizreel a poté na jih po náhorní 
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rovině. Část cesty s Pelištejci kráčel i David, který odpadl od Saula a bojoval 

s králem Gatu, Akíšem a jeho muži. Jen kvůli nedůvěře pelištejských velitelů byl 

odvolán a vrátil se do Siklagu. Saul se svými syny a vojskem bojovali s Pelištejci 

v podhůří Gilboa. Jak předpověděl Samuelův duch, byl Saulem vedený Izrael 

poražen (1 Sam 28,15‒19). Hospodin již nestál při Saulovi. Po zdecimování vojska 

se Saul vydal na vrchol hory v domnění, že si zachrání život. Lehké válečné vozy 

jeho nepřátel však zdolaly i tuto překážku, pohybliví lučištníci neminuli cíl a zraněný 

Saul dobrovolně ukončil svůj život (1 Sam 31,3‒4).  

4.2.2 David 

Poté, co duch Hospodinův odstoupil od Saula, přeneslo se vyvolení na 

Davida, syna Jišajova z kmene Juda. David zprvu utěšoval zkroušeného Saula hrou 

na citeru, dokud jeho bratři neodešli do války (1 Sam 17,12‒13). Musel totiž hlídat 

stáda svého otce (1 Sam 17,15). Při pravidelném zásobování svých bratrů jídlem se 

David setkal s Goliášem z Gatu, který se vysmíval izraelské armádě (1 Sam 

17,8‒10). Zvídavý David byl předveden před Saula, odmítl těžké brnění a vydal se 

srazit Pelištejce Goliáše pouze pomocí zbraně pastýřů – praku. Nutno říci, že zbraň, 

kterou člověk používá od útlého dětství, může být neskutečně přesná, přestože jde i o 

zdánlivě jednoduchou a neškodnou zbraň typu praku. 

Ojedinělé na Davidovi, budoucím králi zlatého věku Izraele, je zmapování 

jeho kariéry ve válečné mašinerii, od zbrojnoše v Saulových službách, přes žoldáka 

ve službách krále Gatu Akíše až k velitelské pozici
76

 a vlastní armádě. Vzhledem 

k různorodým zkušenostem mohl David vždy zvolit vhodnou taktiku přiměřenou 

nepříteli. Ať už se jednalo o boj s Pelištejci v nížinách, záškodnické zásahy v horách 

nebo boje s kočovnými kmeny z pouště Negeb.  

 U Davida můžeme zmínit i jeho reformy etického charakteru, kdy se i zranění 

válečníci a veteráni těšili jisté formě zajištění, ať už z podílu na kořisti (1 Sam 30,24) 

nebo možnosti usídlení se na dobytých územích. Darování území vysloužilým 
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válečníkům zajišťovalo králi intenzivní obranu území profesionálními válečníky a 

ušetření nákladů státní pokladny při výplatě žoldu.
77

 

 Z Davidových úspěchů bychom mohli jmenovat záchranu obyvatel Siklagu 

ze zajetí Amáleka (1 Sam 30,17‒20), dobytí Jeruzaléma,
78

 podrobení Pelištejců, 

Moábců (2 Sam 8,1‒2) a Edómců, výpady do oblasti řeky Eufrat (2 Sam 8,3), válku 

proti králi Sóby, Aramejcům (2 Sam 8,5) a Amónovcům, podrobení Damašku, 

rozšíření šíře až k Eufratu a Chamátu nebo upevnění hranic říše až u Fénicie. 

 Z četných Davidových bitev uvedu sérii bojů s Pelištejci, které následovaly 

po dobytí Jeruzaléma. Pelištejci se oprávněně obávali o své postavení, které si 

vydobyli na sklonku doby soudců, a vytáhli k Jeruzalému vyschlým řečištěm 

Refájského potoka (2 Sam 5,17‒18). Izraelci opět využili znalosti terénu a výhody 

lehké pěchoty a napadli nepřátelské vojsko rozložené v dolině Refájců. Hospodin 

intervenuje v bitvě takzvanou formulí vydání do rukou (2 Sam 5,19). 

Druhá bitva je též situována do doliny Refájců, ale strategii vytváří sám 

Hospodin (2 Sam 5,23‒25). Na Boží pokyn David obešel pelištejské vojsko a ukryl 

se v háji balzamovníků.
79

 Přestože David riskoval zhoršenou komunikaci a velení, 

uposlechl Boží příkaz a zaútočil z boku nebo z týla na pelištejské vojsko předem 

nepozorován. Další využití znalostí terénu a přírodních podmínek vidíme v přesném 

načasování útoku, kdy polední vítr od moře a šustění listí přehlušily kroky 

přibližujících se Izraelců. David opět zvítězil a využil své síly k pronásledování 

prchajících Pelištejců až do Gezeru (2 Sam 5,25). 

 Po druhé bitvě v dolině Refájců byla pelištejská území postupně 

podrobována. Nejdříve David dobyl pobřežní nížinu od ústí řeky Jarkon po Sorecký 

úval, poté si podrobil město Gat (2 Sam 8,1) a Jafa se stala vazalem Izraele. 

 Po podrobení Pelištejců se David zaměřil na království za Jordánem – Moáb, 

Edóm a Amón. Válečná tažení vedli generálové Joáb a Abíšaj. Postupně Izrael 

podmanil Moábce, Edómce a Amónce, přestože se spojili s Aramejci. Během 
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 O začlenění placených vojenských jednotek v rámci izraelské armády stejně jako o odmítavém 

postoji proroků k nim bude pojednáno v následující kapitole. 
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 Dobytí Jeruzaléma je rozepsáno v kapitole č. 9 Vojenské pevnosti a opevnění. 
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 Úkryt vojáků v lese s sebou přináší i velká rizika. Kromě dobrého krytí a luxusu momentu 

překvapení přináší i zhoršenou viditelnost, komunikaci a celkové velení nad jednotkou. Stísněný 

prostor lesa měl často negativní dopad na psychickou pohodu a morálku vojáků. Řekové později 

označili pocit nepohody a strachu pojmem „panika“ podle lesního bůžka Pana. GICHON, M. 

Biblické války, s. 90. 



55 

 

několika let David ovládal nejdůležitější silnice a obchodní stezky v oblasti a těšil se 

z financí plynoucích z obchodu a od vazalských měst. 

Davidova říše, která představovala největší území v historii Izraele, se 

rozkládala od „Chámatu až po Egyptský potok“ (1 Par 13,5) nebo také od 

„Egyptského potoka až po velkou řeku Eufrat“ (1 Kr 5,1). Stejně rozlehlého území 

dosáhla pouze koalice Izraelského a Judského království za vlády králů Jarobeáma 

II. a Uzijáše, toto sjednocené království se rozpadlo cca po třiceti letech. I přes 

pozdější četné bitvy mezi oběma královstvími a jejich sousedy se králi Davidovi 

podařilo sjednotit izraelský národ, který déle než tisíc let převládal na palestinské 

šíji.
80

    

4.2.3 Šalomoun 

 O válečných výpravách krále Šalomouna Bible nepodává mnoho zpráv. Dobu 

jeho vlády popisuje jako dobu míru. Více prostoru je věnováno králově stavební 

činnosti a opevňování území. Ochrana země byla řešena defenzivním systémem 

pevností, který byl založen na původním opevňovacím systému Davidově. Velký 

podíl na bohatství a stabilitě země mělo uzavírání politických smluv a králova 

sňatková politika, která s sebou však přinášela modloslužbu (1 Kr 11,1‒2). Již na 

začátku své vlády se Šalomoun spříznil s Egyptem (1 Kr 3,1). Sňatek s egyptskou 

princeznou přinášel mnohé výhody, mezi nimiž bylo i věnování Gezeru, 

kenaanského města dobytého faraonem (1 Kr 9,16).  

 Šalomoun vystavěl mnohá města pro vozbu a jízdu, konkrétně v Jeruzalémě a 

na Libanonu (1 Kr 9,19), svými stájemi je známé též město Megido. Na stavbách 

pracovali otroci z okolních států (1 Kr 9,21), ale samotní koně a vozy byli svěřeni 

Izraelcům. Je pravděpodobné, že do řad vozatajů se rekrutovali i zkušení žoldáci a 

„gibborim“.
81

   

 Zmínky o Šalomounových konfliktech pochází až z konce jeho vlády, kdy 

dochází k Jarobeámově vzpouře a k rozdělení království (1 Kr 11,29‒40). Náznak o 

konfliktu s kenaanskými a aramejskými městy na severu nalezneme v odkazu na 

zotročení jejich obyvatel (1 Kr 9,15‒19). 
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4.3 Svaté války vedené v Judsku a Samařsku 

 S rozpadem sjednoceného království ubývá Hospodinovy intervence 

v bitvách Izraelců. Důvod můžeme spatřovat v odpadnutí lidu od Boha nebo 

samotném válčení mezi Judskem a Izraelem. Pokud je vedena v období rozděleného 

království svatá válka, aktivně v ní zasahuje prorok Boží (2 Kr 3,14‒18) nebo se týká 

vladařů zcela oddaných Hospodinu (2 Kr 19,6‒7). 

 Po smrti krále Šalomouna se stal vladařem jeho syn Rechabeám a zatížil lid 

ještě větším jhem než jeho otec (1 Kr 12,14). Tyto nároky pobouřily deset severních 

kmenů, odpadly od „syna Jišajova“ a ustanovily nad sebou Jarobeáma. Království 

bylo rozděleno na jižní judské a severní samařské (1 Kr 12,19).  

 Z rozdělení království a vzájemných potyček nejvíce těžil faraon Šíšak I., 

který čekal, až se Izraelci materiálně i fyzicky vyčerpají a následně zahájil válečné 

tažení skrze celý Kenaan. Cílem tažení nebylo znovudobytí palestinské šíje, ale 

oslabení nebezpečného nepřítele a narušení obchodního monopolu Izraele a Týru.
82

 

V judské krajině faraón dobyl několik opevněných měst, ale Jeruzalém zůstal 

ušetřen. Z vůle Hospodina byl na Rechabeáma uvalen veliký tribut (2 Par 12,4‒8). 

Jerobeám, dřívější chráněnec faraóna, byl také podroben silnému útoku. Oba první 

vládci rozděleného království nechodili ve šlépějích Hospodina, což mělo na život 

lidu i jich samých negativní následky. Ať už mluvíme o egyptské invazi, rozšíření 

modloslužby či ochrnutí Jerobeáma (1 Kr 12,4).   

 Jako další významné panovníky Judského království bychom mohli zmínit 

Uzijáše a jeho fortifikační činnosti, Jóšafata, jehož tažení do Moábu je rozepsáno, či 

Chizkijáše – budovatele Chizkijášova tunelu v Jeruzalémě. Samařsko naopak 

proslavila válečná dynastie Omríovců v čele s králem Omrím a Achabem. 

Následníkem Achaba byl jeho syn Jóram, který je znám svým tažením do Moábu 

v koalici s králem Judska a Edómu.
83

 Severní království se spojeno s modloslužbou, 

a pokud Bůh kladně působí v Samařsku, děje se tak většinou na přímluvu judského 

krále (2 Kr 3,14). 
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 Díky Šalomounovým obchodním úspěchům a smlouvám s městem Týrem brzy ztratil Egypt svůj 

monopol v námořní dopravě po Rudém moři. S oslabením Izraele zisky Egypta opět vzrostly. 
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4.3.1 Tažení proti Méšovi 

Mezi vladaře dynastie Omríovců v Samařsku patřil i král Jóram, syn krále 

Achaba. Po převzetí vlády se vzbouřil jeho vazal Moáb a přestal odvádět pravidelné 

daně – sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů s vlnou. S pomocí judského krále Jóšafata a 

edómského krále se Jóram vydal znovu podrobit vazalský stát. Jelikož se boj nekonal 

na pokyn Hospodinův a Jóram nebyl připraven, byl předem předurčen k neúspěchu. 

Zásah Jóšijáše a Elíši však postup válečného tažení změnil (2 Kr 3,7‒17).  

Popis celého tažení z 2 Kr 3 můžeme konfrontovat s tzv. Méšovou stélou ‒ 

obeliskem, který vztyčil moábský král Méša po bitvě se spojenými vojsky Izraele,
84

 

Judska a Edómu. Ačkoli stéla vypráví o bezmezném vítězství a vyhubení Izraelců 

(„a Izrael zahynul, zahynul navěky“)
85

 Bible nám podává zprávu poněkud odlišnou.  

Po obtížném tažení do Moábu a prvotních problémech se zásobováním i 

nerozhodným velitelem byl na pomoc zavolán prorok Elíša a zajistil armádě vodu. 

Bitva se rázem mění ve svatou válku a Hospodin nejenže vydává nepřítele do rukou 

Izraele, ale požaduje naprosté zničení země: „Vybijete každé opevněné město, 

všechna nejlepší města, vykácíte všechno dobré stromoví a zasypete všechny vodní 

prameny a každý dobrý díl půdy znehodnotíte kamením.“ (2 Kr 3,19)    

Méša byl obklíčen v pevnostním městě Kír-Charešet (Kír-Moáb) a 

v zoufalství zvolil nejvyšší oběť bohu Kémošovi. Méšovi a jeho jednotce sedmi set 

mužů se podařilo prorazit obranu koalice a zajmout prvorozeného syna edómského 

krále. Následníka trůnu pak obětovali žehem na hradbách pevnosti. Tato vysoká 

lidská oběť rozložila morálku ve vojsku Edómců a velmi rozlítila Izraelce. Koalice 

již nebyla schopna kooperace a armády se stáhly zpět do svých zemí (2 Kr 3,26‒27).    

 

5 Armáda 

Systematická organizace ozbrojených složek a funkční logistika armády je 

jedním z projevů vyspělosti civilizace. V této kapitole se seznámíme se vznikem 

válečníka jako takového i se vznikem armády jako organizované skupiny. Prostor 
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 Méšova stéla je součástí práce jako příloha č. 22. 
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 Překlad textu stély vypůjčen z diplomové práce ETF UK Méšova stéla, citováno z části vojenské 

operace, řádek 4‒21. KLIMEŠOVÁ M. Méšova stéla: Překlad a analýza epigrafického textu. ETF 

UK: Praha 2009, ID 71292.  
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bude věnován také rozdělení armády a jejím složkám se zaměřením na izraelské 

ozbrojené síly. 

5.1 Vytvoření stálé armády a její funkce 

Zrození válečníka můžeme pozorovat již na neolitických skalních malbách ze 

sedmého tisíciletí př. n. l. V oblasti severní Afriky byly nalezeny skalní malby 

zobrazující nejen lovce a kořist, ale i muže ve zbroji bojující proti lidskému nepříteli. 

Ochranný materiál je přitom základním rozdílem mezi lovcem a válečníkem. 

Znázorněné postavy jsou ozbrojeny oštěpy, štíty a chráněny pruhem „ochranné 

zbroje“. Mladší malby ze čtvrtého tisíciletí př. n. l. dokazují používaní palcátů, luků 

a šípů.
86

 Vznik válečníka jako člena organizované skupiny řadí Dougherty do doby 

usazování zemědělců a vzniku organizovaných sídlišť.
87

 Díky větším zásobám 

docházelo k častějším útokům na sklady potravin. Jako pasivní ochrana měst se 

nejčastěji používaly dřevěné barikády, palisády, vodní příkopy a využívalo se i 

výhodného terénu. Příkladem jsou stavby na nedostupném vrcholu nebo stavby na 

kůlech, situované na vodních plochách. Pouze pasivní ochrana majetku a obyvatel 

však nestačila, tudíž pozorujeme již v době bronzové vytváření elitní skupiny, která 

se zaměřila na ochranu většiny společenství a využívala její podpory. Díky své síle a 

vlivu se z této skupiny válečníků vytvořila jakási vrstva aristokracie, která se těšila 

určitým výhodám, a to i v Izraeli.
88

 

Vytvoření společenské vrstvy válečníků s sebou přinášelo mnohá pozitiva. 

Kromě ochrany obyvatel se jednalo i o snazší možnost expanze a obohacení se na 

úkor okolních kmenů. Podpora elitních válečníků byla náročnou záležitostí. Pouhé 

odrážení útoků nepřátel však ještě nemůžeme považovat za válečnictví. O tom lze 

hovořit až v kontextu oboustranného boje s využitím strategie. Válečné výpady 

sledovaly dva hlavní cíle, snahu posílit vlastní komunitu nebo oslabit nepřítele. Oba 

dva cíle se částečně překrývají, neboť společnost, která není ohrožena nepřítelem, 

má lepší podmínky ke svému vývoji. Při válečném konfliktu hrála velkou roli také 

diplomacie. Vysocí úředníci a konzulové byli členy generálního štábu, a pokud se 

jim nepodařilo vyjednat s nepřátelskou stranou mírové podmínky založené např. na 
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sňatkové politice,
89

 byla diplomacie využívána při vyjednávání výše tributu. 

Obvyklým jevem starověkých, zvláště svatých válek bylo naprosté zničení nepřítele 

a srovnání klatých měst se zemí.
90

 Ačkoliv to není na první pohled patrné, jednalo se 

o promyšlenou strategii a ekonomickou devastaci protivníka. Totální zasvěcení 

zkáze tudíž nelze považovat pouze za Boží příkaz nebo projev pomsty, ale ověřený 

postup. Poražený protivník přišel nejen o množství lidu, zázemí, majetek, úrodu na 

polích, ale často i o své modly. Znesvěcení kultu a bohů může přitom národu 

přivodit větší porážku, než prohra v bitvě (1 Sam 4,22). 

 

5.2 Modely armády 

Základní rozdíl mezi funkční armádou a ozbrojenou skupinou je existence 

struktury, logistiky a přesné hierarchie. Vznik každé ozbrojené jednotky a následně 

armády ovlivňuje několik faktorů. Společenským faktorem může být složení 

obyvatelstva i místo vzniku ozbrojené složky, naopak technologické a ekonomické 

faktory určují výrobu a výběr výstroje a výzbroje. Vztahy se sousedními zeměmi a 

kmeny zahrneme do faktorů politických. Obecně vzato je armáda vytvořena na 

základě dostupné výzbroje a typu hrozícího nebezpečí, její formu spoluutvářejí 

podmínky společenské a ekonomické.
91

  

Každá starověká civilizace si zvolila jiný způsob organizace armády 

v závislosti na výše zmíněných faktorech. Některá společenství dávala přednost 

profesionální armádě podporované materiálně většinou společnosti,
92

 jiná verbovala 

k menšímu profesionálnímu jádru žoldáky a nejpočetnější bojovou silou byla armáda 

odvedenců z lidu či občanů.
93

 Každá z těchto variant měla své klady i zápory. 

Profesionální armáda měla výborné výsledky, dobrou výzbroj a výstroj, ale její 

udržení bylo nákladné. Zvláště v době míru, kdy neměla přísun aktiv z rabování a 

kořisti. Národy, které byly závislé na obchodu a jejichž hlavní zdroje plynuly ze 

strategického umístění u některé ze starověkých obchodních tepen, potřebovaly 
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 Tak například v 1 Kr 3,1 se s Egyptem spřízní král Šalomoun, v kapitole 16 je uveden sňatek krále 

Achaba s fénickou princeznou (1 Kr 16,31). 
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 Vyhlazovací strategie je nejúčinnějším nástrojem k zastrašení a zdecimování nepřítele.  
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92

 Jako tomu bylo např. v Sumeru. 
93

 Typickým příkladem je armáda Izraelců, která dokázala povolat v krátké době početné zálohy. 
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ozbrojenou složku na ochranu karavan projíždějících jejich územím, jak tomu bylo 

například v Mezopotámii nebo Kenaanu. O obchodní stezky, dohled nad nimi a 

finance plynoucí z obchodu se vedly mezi mezopotámskými městskými státy četné 

boje. Vznik armády byl tudíž nutný i u civilizace, která neměla rozpínavé tendence.
94

 

Profesionální armáda spolu se zapojením odvedenců a otroků byla modelem 

fungujícím v Sumeru. Profesionální část armády cvičená pro formaci falangy byla 

dobře vyzbrojená a její výcvik byl sponzorován královskou pokladnou. Kromě bitev 

podnikala i menší výpravy za kořistí a otroky. Lehké pěší vojsko odvedenců z lidu 

bylo profesionálům spíše podporou. Vyrovnání sil obou částí armády nebylo účelem. 

Systém menší organizované jednotky profesionálů byl velmi účinný ve společnosti, 

kde převažovaly kmenové neorganizované skupiny. Díky systematičnosti vojenské 

organizace Sumerů a jejich technologii, brzy získala civilizace nadvládu nad 

okolními kmeny a národy. S rozšířením impéria a vzrůstající potřebou vojáků byly 

podnikány výpady pro získání bojeschopných otroků. Zajímavostí je, že otroci 

sloužící ve vojsku byli přiřazováni na frontu vzdálenou od místa původu, aby 

nedocházelo k dezercím nebo rebeliím. Stejný systém volili panovníci velkoříší při 

deportacích celých národů.
95

 Dougherty uvádí, že Sargon II. velel armádě o síle 5400 

mužů, většinou profesionálů. Velké procento městských států Orientu si nemohlo 

dovolit postavit tak velkou armádu na delší dobu. Důvodem byla hlavně 

nepropracovaná logistika zásobování a menší ekonomické zdroje. 

Výhodou systému „občanů – vojáků“,
96

 který byl později hojně rozšířen v 

antickém Římě, bylo rychlé povolání do služby. Každý občan si na vlastní náklady 

musel pořídit potřebnou zbroj.
97

 Dotován byl rychlý zácvik a základní zbraně, 

většinou kopí a štít. Rizikem byla neprofesionalita armády a zanedbávání domácích 

povinnosti občanů, zejména zemědělců a řemeslníků. Rychlost zácviku, 

jednoduchost povelů, cena materiálu a dostupné technologie daly vzniknout formaci 

falangy, jedné z nejúčinnějších vojenských formací v dějinách, která byla oblíbená i 

u vojáků z lidu. Tento systém služby lidu byl využíván také v Izraeli. Již při putování 
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 JASPEN, A., Královská tažení ve starém Orientu, s. 38‒40. 
95

 Obecně známou skutečností je, že podobný osud potkal například izraelskou diasporu v Asýrii po 

pádu Samaří, kde došlo k deportaci 10 kmenů Izraele (722 př. n. l., 2 Par 36,20). K dalším dvěma 

deportacím došlo v Judsku díky útoku babylónského krále Nabúkadnesara II. (597 a 587/6 př. n. l., 2 

Kr 25,8‒26).  
96

 Tímto spojením označujeme v rámci práce po vzoru terminologie užité v DOUGHERTY, M., 

Válečníci starověku skupinu civilistů začleněných do vojska pouze v případě vojenského ohrožení a 

na určitou omezenou dobu. Tento princip využívaný mimo jiné i v Izraeli je pro izraelské vojsko 

poměrně podrobně popsán v (Nu 26,1nn), kde čteme: „To byli ti, které povolal do služby Mojžíš 

s knězem Eleazarem při sčítání lidu Izraelců na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu.“ 
97

 GICHON, M. Biblické války. 



61 

 

pouští měli všichni muži nad 20 let brannou povinnost. Rychlá mobilizace sil se 

osvědčila při konfliktech s kočovnými kmeny a před vstupem do země zaslíbené. 

Další obsazování Kenaanu probíhalo většinou mírovou cestou (Joz 9,6; 24,25). 

Případy, kdy jsou radikálně vyhlazena celá města
98

 nebo vedeny bitvy, nejsou běžné. 

Po obsazení území docházelo často k asimilaci, sňatkům s původními obyvateli, 

obchodním dohodám a zabírání volné zemědělské půdy.
99

  Se vznikem profesionální 

strukturované armády v době sjednoceného království se stal model armády občanů 

jen doplňkem profesionální armády. 

 

5.3 Vytvoření stálé armády v Izraeli 

Izraelská tradice podává zprávu o vytvoření první organizované armády v Nu 

1,2‒4. Tohoto nelehkého úkolu se zhostili Mojžíš a Áron při putování Sinajskou 

pouští po vyjití z Egypta. Vytvoření armády předcházelo sčítání lidu, a to zvláště 

chlapců nad dvacet let schopných boje (Nu 1,2‒3). Stejné sčítání prováděli panovníci 

vždy v době hrozícího nebezpečí a možné války.
100

 Kvůli malé rozloze Kenaanu 

byly lidské i materiální zdroje izraelské armády omezené. Jelikož se většina obyvatel 

věnovala zemědělství, byla nejúčinnější možnost jak získat více nové zemědělské 

půdy i vojenských sil expanze na cizí území. Na dobytém území mohli Izraelci 

čerpat materiální statky, vojáky do dočasné i stálé služby a získali další zemědělskou 

půdu.
101

 

Prvotními vojevůdci izraelské armády byli její duchovní vůdci Mojžíš a 

Jozue, první lidem zvolený vůdce Izraele. Během usazení kmenů v Kenaanu 

podléhalo izraelské vojsko soudcům – charismatickým vůdcům z lidu, jako byli 

Gedeon a Samuel. Doba monarchie nastala po ustanovení Saula jako prvního krále. 

Její konec datujeme do pádu prvního chrámu (587/6 př. n. l.). Se vznikem království 

vzniká i profesionální stálá armáda. Díky jejich mistrovskému využití terénu 

v neprospěch nepřítele lze označit Mojžíše i Jozueho za vynikající velitele a 
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vojevůdce, kteří se pevně drželi rčení „válku veď se lstí“ (Př 20,18). Příkladem 

využití terénu při vyjití z Egypta může být cesta Izraelců podél pobřeží, kde nemohl 

nepřítel plně rozestavit svou vozbu. V bitvě u Gibeónu vzal Jozue na vědomí 

nedostatečnou výzbroj a výcvik Izraelců a založil svou strategii na přednostech 

vojska – rychlosti, lstivosti a znalosti terénu. Početní převahu nepřítele museli 

vojevůdci izraelského vojska vždy převážit odhodláním a dobrou strategií. Národ 

povolaný do zbraně se seskupil v masu vojáků známou pod označením „lid“ a tvořil 

hlavní část opory profesionálnímu vojsku. „Lid“ byl v neustálé vojenské pohotovosti 

od vyjití z Egypta až do zboření prvního chrámu a deportace.
102

 

Vytvoření stálé izraelské armády zapříčinil král Saul. Po porážce amónského 

krále Náchaše u Jábeše si král uvědomil potřebu existence pevného jádra armády. 

Než se rozešel lid po bitvě, vybral z odvedenců tři tisíce mužů a tito vytvořili první 

profesionální stálou izraelskou armádu. Armáda odvedenců „lid“ byla zákonem pro 

krále, resp. výrokem soudce Samuela přeformována na oficiální, králi podléhající 

instituci. Povinná vojenská služba byla od vyhlášení zákona a Saulova nástupu na 

trůn jasně definována (1 Sam 8,11‒16).   

Další velké změny v uspořádání armády a založení jejího stálého jádra 

skládajícího se z bohatýrů a žoldáků připisujeme králi Davidovi. Bohatýři (též 

„gibborim“) se dále rozdělovali na dvě jednotky, každá se utvořila kolem základní 

třicetičlenné skupiny nejudatnějších bohatýrů.
103

 První skupina „třiceti“ bohatýrů se 

vytvořila kolem Davida v době jeho exilu (1 Par 12,1). Bojovníci byli oddaní 

Davidovi ještě před tím, než měl judskou korunu. Druhá skupina „třiceti“ se 

zformovala, když David získal Judské království.
104

 Obě skupiny válečníků byly 

spojeny s Davidem přátelským poutem a společnými zážitky z boje. Náročný pobyt 

v exilu a guerillová válka prověřily schopnosti, dovednosti, a hlavně oddanost 

jednotlivců, ze kterých později David vybíral přední úředníky svého dvora (1 Kr 

11,28), civilní hodnostáře i tělesnou stráž (1 Par 11,25). 

Druhou část stálé armády tvořili žoldáci, rekrutovaní především ze Zajordání 

a Středomořské oblasti. Jmenovitě známe kmeny Keretejců, Peletejců a Pelištejců 

z Gatu (2 Sam 15,18). Výhodou žoldnéřů byla lepší výstroj a výzbroj, znalost taktiky 

nepřítele a schopnost ovládání odlišných zbraní, včetně válečných vozů. Přítomnost 
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mořských národů v Davidově armádě byla zapříčiněna povinností služby po porážce 

Pelištejců v průběhu několika bitev. Příslib otroctví a služby v případě porážky 

podává již Goliáš (1 Sam 17,9). Oddanost pelištejských žoldáků se však osvědčila 

v období Abšalomovy vzpoury a krize Davidovy říše, kdy zachovali králi věrnost i 

přes oproštění od přísahy (2 Sam 20,6‒7).    

 Další reformy armády a opevňovací práce krále Šalomouna uvádím níže. 

Vznik izraelské stálé armády se pojí pouze se Saulem a Davidem. 

5.4 Dělení vojska – jednotky a jejich zaměření 

 Již při putování pouští vznikl systém velení armády a modelu „občanů – 

vojáků“. Každý kmen byl rozdělen na kontingenty a ty měly své velení i zaměření. 

Kmeny měly přiděleny vojenské odbornosti, popř. tvořily univerzální doplňkovou 

jednotku. Kmenoví vůdci měli na starosti správu svého kontingentu, ale i účast na 

sčítání lidu (Nu 1,2‒4). V historii Izraele jako národa měl „lid“ vždy slovo při vedení 

státu (ať přímo či nepřímo) i v období absolutistické monarchie. 

 Jádro první profesionální armády bylo rozděleno pouze na dvě části, kterým 

velel sám král Saul a jeho syn Jónatan. Každá část vojska, menší Jónatanova o tisíci 

mužích a Saulova o dvou tisících mužích, se dále dělila na jednotlivé kontingenty a 

jednotky. Ustanoveni byli velitelé nad tisíci, velitelé nad sty, velitelé nad padesáti a  

„kapitáni deseti“.
105

  

 Národ ve zbrani byl rozdělen do dvanácti „divizí“, které nebyly rozděleny 

podle kmenů ani podle území. Každá tato ,,divize“ sloužila jeden měsíc v roce a 

čítala dvacet čtyři tisíc mužů: ,,Izraelci podle příslušného seznamu, přední z rodů, 

velitelé nad tisíci a nad sty a správci, kteří byli ve službách krále pro různé úkoly 

oddílů, jak měly nastupovat a končit službu, měsíc po měsíci, po všechny měsíce v 

roce. Každý oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.“ (1 Par 27,1)  

 Každý měsíc se oddíl odvedenců rozdělil mezi jednotlivé kontingenty stálého 

vojska a dále se cvičil v boji. Krátkodobá služba byla nutná zvláště pro zemědělce a 

řemeslníky, dlouhodobou nepřítomnost odvedenců totiž pocítil celý Izrael včetně 

královského dvora. Díky pravidelnému obnovování vojenských dovedností byl „lid“ 

schopen okamžité mobilizace (2 Sam 20,4).    
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5.4.1 Specializace kmenů Izraele 

Z kmenů Izraele se již při putování pouští vyčlenilo několik, které se 

specializovaly na určité bojové dovednosti. Každý biblický vojevůdce při plánování 

bitvy a skládání armády zvažoval, kam v poli umístit jednotlivé kontingenty, aby se 

skvěle doplňovaly. Nejvíce detailů o rozdělení vojenských funkcí, dovednostech 

vojáků a pravidelnostech služby „lidu“ pochází z doby krále Davida a první 

systematizace Davidovy armády. 

Kmeny, které se cvičily v zacházení s jednou nebo více zbraněmi, popř. se 

zaměřovaly na určitou válečnou dovednost, jmenuje první (1 Par 12,1‒41) a druhá 

kniha Paralipomenon (1 Par 27,1‒22). Odborné znalosti o určitém druhu zbraně 

vykazují kmeny Benjamín, Juda, Gád, Neftalí a Zabulón. Kmen Isacharovců se 

pravděpodobně zaměřil na výzvědnou službu; zbraně, které používal, nejsou 

zmíněny.
106

      

 Předností kmene Benjamín byla lukostřelba a pravděpodobně střelba z praku, 

neboť „bojovali kamením“. Raritou byla také schopnost používat ke střelbě levou i 

pravou ruku: „Byli vyzbrojeni lukem, bojovali pravou i levou rukou, kamením i šípy z 

luku. Pocházeli z Benjamína, ze Saulových bratří.“ (1 Par 12,2) Jiný pramen 

poukazuje na používání luků a štítů: „z Benjamína byl udatný bohatýr Eljáda s 

dvěma sty tisíci těch, kteří byli vyzbrojeni luky a štíty.“ (2 Par 17,17) 

 Kmen Gádovců se specializoval na boj s oštěpem a štítem. Je zdůrazněna 

kmenová schopnost dobré orientace a pohyblivosti v horách: „Z Gádovců přešli k 

Davidovi do skalní skrýše na poušť udatní bohatýři, schopní bojovníci vyzbrojení 

štítem a oštěpem, s tváří lvů a hbitostí gazel na horách.“ (1 Par 12,9) Bojové 

dovednosti kmene Gád byly základem pro vedení guerillové války, která byla 

Izraelcům vlastní. 

 Odborníky na boj se štítem a oštěpem (či kopí) byli válečníci z kmene Juda a 

Neftalí: „Judovců ozbrojených štítem a oštěpem šest tisíc osm set, vyzbrojených k 

vojenské službě“ (1 Par 12,25) „Z Neftalího tisíc velitelů a s nimi třicet sedm tisíc 

mužů ozbrojených štítem a kopím.“ (1 Par 12,35) Díky rozdělení na lehkou a těžkou 

pěchotu mohl král David poskládat z Judovců pevně semknuté falangy a Neftalí 

využít stejně jako Gádovce pro záškodnickou válku v horách. S příchodem 

válečných vozů do izraelské armády byla využitelnost vrhačů kopí i ve vozbě.   
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 Zajímavou dovedností se vyznačoval kmen Isacharovců, kteří „znali čas“ a 

vydávali rozkazy ostatním. Nejspíše se kmen zabýval výzvědnou službou,
107

 

specializoval se na poskytování informací a následných pokynů dalším složkám 

armády: „Z Isacharovců přišli znalci časů, kteří poučovali Izraele, co má dělat. 

Jejich vůdců bylo dvě stě; všichni jejich bratří se řídili jejich pokyny.“ (1 Par 12,33) 

 O univerzální průpravě v boji a okamžitém nasazení se prameny zmiňují 

pouze u kmene Zabulón: „Ze Zabulóna vytáhlo vojsko připravené k boji se všemi 

válečnými zbraněmi, padesát tisíc mužů odhodlaných bez váhání nastoupit.“ (1 Par 

12,34) 

 O vojenském zaměření ostatních izraelských kmenů nemáme zprávy. 

Pravděpodobně se muži cvičili v boji se zbraněmi, které využili v běžném životě – 

s prakem, nožem, oštěpem, popř. mečem.      

 

5.4. Pěchota, vozba a jízda 

 Znakem dobře fungující armády byla nejen skvělá logistika, ale i dobré 

propojení jednotlivých částí. U vzniku armády byla vždy pěchota, nejdříve lehká, 

poté těžká s dobrou výzbrojí. S dobrou ekonomickou situací jakékoliv orientální 

civilizace a na základě dostupné technologie přibývaly v armádě válečné vozy. 

Nejdříve jednotlivé kusy, později celé kontingenty. Poslední jednotkou, která byla 

zařazena do stálé armády, byla jízda. Vzhledem k ekonomické nákladnosti na vozbu 

byla plošně využívána jízda. Ta byla vhodnou alternativou pro rychlý přesun poslů i 

lukostřelců v poli.
108

 

5.4.1. Pěchota     

 Pěší vojsko tvořilo největší část armády u všech starověkých civilizací. 

V případě Izraelců tvořila armádu pouze pěchota až do reformy krále Šalomouna a 

vzniku izraelské vozby. Výhodou lehké pěchoty byla maximální flexibilita a 

rychlost. Díky lehkému vybavení i výzbroji izraelských válečníků mohli vojevůdci 

realizovat dlouhé noční pochody a překvapeného nepřítele přepadnout ihned za 

úsvitu či ještě v noci (Joz 8,3; Sd 7,9; Sd 9,32‒34; 2 Par 21,9). Minimální výstroj 

                                                 
107

 GICHON, M. Biblické války, s. 96. 
108

 DOUGHERTY, M. Válečníci starověku, s. 49. 



66 

 

přispívala k vedení tzv. guerillové války.
109

 Partyzánské útoky Izraelců vedené 

metodou HIT AND RUN (zaútoč a uteč) přinesly značné úspěchy. Ideálním 

příkladem guerillové války je Jónatánův odvážný útok na pelištejskou posádku 

v bitvě u Mikmásu nebo Davidova služba u krále Gatu Akíše.      

Fyzické vypětí pěšího vojska po bitvě si dnes jen těžko dokážeme představit. 

Pokud například sečteme vzdálenosti, které museli ujít izraelští vojáci před bitvou,  

během ní a po ní s pěti emorejskými králi v průběhu dvou nocí a jednoho dne, zdá se 

nám tento výkon až nadlidský. Jozuův tábor sídlil 18 kilometrů od místa bitvy, na 

které se Izraelci přesouvali pod rouškou noci. Po krátkém odpočinutí následovala 

celodenní bitva skrze Ajalónský úval a noční pronásledování nepřátel prchajících do 

bezpečí Azéky, 17 kilometrů vzdáleného centra Kenaanců.
110

 Pouze morální síla a 

euforie z bitvy dovolila Izraelcům během 45‒48 hodin ujít celkem 48 kilometrů, z 

toho většinu v boji. 

Na rozdíl od Izraelců měli kenaanští vládci městských států lépe 

synchronizovanou těžkou pěchotu (hlučící dav) a vozbu, která měla efekt nejen 

ničící, ale i psychologický. Zatímco těžká pěchota se skládala z profesionálních 

vojáků s výbornou výstrojí a výzbrojí vhodnou pro formaci falangy, doplňková lehká 

pěchota byla ozbrojena srpovitými meči nebo krátkými kopími.  

Ve starověkém Orientu bylo zvykem dělit vojsko do tří nebo čtyř skupin. 

Tuto strategii používal Izrael již od doby soudců. Nad každým oddílem byl 

ustanoven velitel, který se zodpovídal králi nebo vrchnímu veliteli. Strategie 

rozdělených jednotek měla nevýhodu v nedostatečné komunikaci. Pomocí předem 

dohodnutých signálů vojevůdci manévrovali vojska i o několika tisících mužů. 

Nutno podotknout, že metody signalizace byly v biblické době omezené a často se 

muselo počítat s velkým územním i časovým posunem spřátelené jednotky.      
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5.4.2 Vozba 

Díky velkému stěhování národů z Malé Asie a Mezopotámie v 18. století př. 

n. l. se v migraci spojily různorodé kmeny včetně Semitů, Churitů a Indoíránců do 

národa takzvaných Hyksósů. Právě Hyksósové ve stejném období dobyli Egypt díky 

své vozbě – jako první v dějinách použili válečné vozy v takovém množství, že 

tvořily zničující část armády.
111

   

Nová zbraň se rychle rozšířila po celém Předním východě, ale Hyksósové 

měli převahu díky větším zkušenostem s konstrukcí a ovládáním vozů. Díky vozbě si 

udrželi moc v Egyptě po přibližně 200 let, svůj vliv rozšířili i na oblast Kenaanu. O 

působnosti Hyksósů na území Kenaanu a o jejich potyčkách i spojenectví vyprávějí 

příběhy praotců (Gn 12‒25). Během vlády faraóna Ahmóse I. (Amosis I.) v letech 

1580–1557 př. n. l. se Egypťanům podařilo Hyksósy vytlačit z údolí Nilu a 

v následujících letech dobít zpět i Kenaan. Izraelci obývající území palestinské šíje 

byli automaticky považováni za spojence nepřítele, a tudíž za potenciální riziko. 

Egypt pro eliminaci nebezpečí zvolil strategii zotročení nepřítele před možnou 

strategií asimilace (Ex 1,10).  Po exodu a návratu do země zaslíbené se další zmínka 

o válečných vozech objevuje v příběhu Jozueho, kde se vojevůdce setkává s aliancí 

severních kenaanských králů. Pěší armáda odvedenců z lidu by neměla proti 

organizované kenaanské vozbě nejmenší šanci.  

Stejně jako v Ugaritu sloužili u kenaanských vozatajů převážně šlechtici 

vyšší kasty marjannu, kteří mohli trávit většinu času výcvikem ve zbrani a v boji.
112

 

Kromě psychologického účinku plnila jízda i funkci palebné síly. Kromě vozataje 

tvořili posádku vozu ještě lučištníci, kopiníci a štítonoš. Dle typu vozu a akce se tyto 

funkce obměňovaly. 

 Vozbu jako součást izraelské armády zavedl až král Šalomoun, ale zajímavý 

odkaz nám poskytuje již král David, který část aramejské vozby tradičně likviduje a 

část si ponechává (2 Sam 8,4). Nasnadě je myšlenka, zda se biblický král nerozhodl 

ovládnout i zbraň nepřítele a jako doplněk vozy začlenit do své armády.  

                                                 
111

 První užití čtyřkolového i dvoukolového válečného vozu je dokázáno v Sumeru, nikoliv však užití 

vozby jako součásti armády. GICHON, M, Biblické války, s. 19‒20.  
112

 GICHON, M. Biblické války, s. 45. 
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5.4.2.1 Válečné vozy 

Válečný vůz procházel vývojem jako každá zbraň. A národ, který ovládal 

lépe svou vozbu, měl v bitvě velkou výhodu. Válečné vozy lze rozdělit na dva typy: 

těžké a lehké.  

a) Těžké vozy tvořily první fázi vývoje této důmyslné zbraně a s vývojem 

lehčího vozu ustoupily do pozadí. Těžký vůz měl dvě nebo čtyři kola 

z dřevěného masivu a byl tažen buď párem turů, nebo čtveřicí malých 

koní. K tahu byli využíváni i osli, jelikož jejich výdrž je mnohonásobně 

vyšší než u koní. Vůz připomínal spíše pohyblivou pevnost než rychlý 

dopravní prostředek. Vzhledem k váze samotného vozu a masivním 

kolům byla manipulace obtížnější. Výhodou velkého vozu byl prostor pro 

více bojovníků – kromě vozataje tak mohlo být ve voze několik lučištníků 

nebo jejich kombinace se štítonoši a kopiníky. Pohyblivé pevnosti 

rozrážely nepřátelské řady a přitom ve voze mohly přepravovat nejen 

vojáky, ale i jejich rodiny a majetek. Kromě prostoru nabízel vůz posádce 

i výbornou ochranu. Těžké vozy hojně používali Pelištejci
113

, později 

v kombinaci s lehkými.
114

 

 

b) Lehké vozy vznikly s vynálezem loukoťového
115

 kola. Tak byl vytvořen 

lehčí a rychlejší typ válečného vozu. K tahu dvoukolového vozu bylo 

zapotřebí pouze dvou zvířat, nejčastěji koní nebo oslů. Lehčí konstrukce 

vozu zajišťovala snadnější manipulovatelnost, ale neposkytovala takovou 

míru ochrany jako těžký vůz. Posádku vozu tvořil vozataj a lukostřelec, 

v případě větších kenaanských vozů i štítonoš. Úkolem štítonošů bylo 

bránit posádku před šípy nepřátel. Nutno podotknout, že většina útočníků 

střílela na samotný vůz, a ne na jeho posádku, takže i v lehkém voze byla 

posádka relativně v bezpečí.
116

 Nechráněným místem byla záda 

válečníků. Pokud se vůz nepohyboval rychle, bylo snadné je zasáhnout. 

Smrt na válečném voze nalezl podle bible i král Achab (1 Kr 22,34‒35). 

                                                 
113

  Typ těžkého válečného vozu nalezneme v příloze č. 24. 
114

  DOUGHERTY, M. Válečníci starověku, s. 80‒82. 
115

 Loukoťové kolo je na rozdíl od kola z masivu duté, resp. skládá se z kulatého rámu kola, 

středového kruhu a prostor mezi nimi je vyplněn latěmi. Dřevěné tělo kola se mohlo zpevnit železným 

či bronzovým rámem. Ve středovém kruhu byla zapuštěna dřevěná, bronzová či železná osa vozu. 

DOUGHERTY, M. Válečníci starověku, s. 80.  
116

 DOUGHERTY, M. Válečníci starověku, s. 82. 
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Užívání lehkých vozů je doloženo v oblasti Egypta (Ex 14,9), Kenaanu 

(Sd 4,7), Aramu (1 Kr 20,1), Asýrie (Júd 7,20), Sumeru, Izraele (2 Par 

1,14) a dalších zemí.
117

 

 

Díky lehkým rychlým vozům měli Kenaanci možnost pronásledovat Izraelce 

i do nepřístupných oblastí judské vrchoviny. Lehkých vozů se kromě bitvy využívalo 

i při kontrole obchodních stezek. Kočovní nájezdníci a lupiči mohli být rychle 

odhaleni a zneškodněni. Výhodu rychlého přesunu využíval i generální štáb při 

přesunu informací a vysílání poslů. Neocenitelnou zbraní byla vozba při 

pronásledování nepřátelského vojska po vyhrané bitvě. K dokonání naprostého 

vítězství a pobíjení nepřátel na ústupu byl válečný vůz ideální. 

Úhlavním nepřítelem vozby byl nesjízdný terén a počasí. Pokud soupeř 

vhodně využil geografické podmínky bojiště a klima území, mohly být všechny 

výhody vozby zmařeny. V Bibli se dočítáme, že vojevůdce často čekal na „ten 

správný den“. V případě vozby bychom mohli předpokládat, že vojevůdce Izraelců 

čekal na déšť a následné propadání vozů do rozmáčené země (Sd 4,14). 

Zlomem v používání vozby byla reforma krále Šalomouna, který učinil vozbu 

chloubou své armády a její údernou silou.
118

 Ačkoliv nemáme o válečných taženích 

Šalomounových podrobné informace, počty jeho vozů a koní jsou úctyhodné. I 

kdybychom se na biblická čísla dívali střízlivým pohledem, výstavba několika měst 

pro vozbu a jezdectvo dokazuje velikost těchto celků, konkrétně čtyřicet tisíc koní  

(1 Kr 5,6).   

 Vozbu postupem času nahradila jízda, i když jistou dobu existovaly současně. 

S vyšlechtěním silného a dostatečně velkého koně, který by unesl válečníka ve 

zbroji, se změnila strategie boje. Válečné vozy se používaly převážně pro účely 

ceremoniálů a pro přepravu šlechty.
119
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 Lehký typ asyrského bojového vozu nalezneme v příloze č. 25   
118

 GICHON, M. Biblické války, s. 104‒105. 
119

 DOUGHERTY, M. Válečníci starověku, s. 83. 
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5.4.3 Jízda 

 Důvodem pozdního zavedení jízdy jako stálé složky armády byla neexistence 

jezdeckého koně. Vyšlechtění a výcvik jezdeckého koně bylo náročnou záležitostí a 

podařil se až v období vzestupu moci Asyřanů. V jízdě vynikal převážně národ 

Skýthů, kteří pořádali nájezdy do Syropalestiny. Je pravděpodobné, že většina 

stepních národů používala jízdu jak k přesunu tak k nájezdům. 

Předností jízdy byla její flexibilita a úderná síla. Lučištník, který mohl střílet 

za jízdy a rychle nepříteli zmizet z dohledu, byl obávaným soupeřem (Júd 2,15). 

Jízdních lučištníků se obával i Gedeon, když plánoval noční útok na kočovné 

Midjánce (Sd 7,12). 

 Zavedení jízdy jako části armády provedl král Šalomoun, který si nechával 

lehké koně dovážet do Izraele. Obchod s koňmi měli na starosti překupníci koní a 

cena za koně byla fixní (2 Par 1,16). Zajištění stájí a potravy bylo v režii státní 

pokladny a Bible podává zprávu o stavební činnosti na několika místech. Potravu pro 

koně – ječmen a slámu zajišťovali správci nad Izraelem (1 Kr 5,8). Stáje byly 

rozmístěny po celé zemi z důvodu možnosti rychlého přesunu vozů a útoku na 

nepřítele z více stran. Jmenovitě víme o stájích v Jeruzalémě, Libanónu, Megidu, kde 

bylo celkem ustájeno čtyřicet tisíc koní pro zápřah do válečných vozů a dvanáct tisíc 

jezdeckých koní (1 Kr 5,6).  

 Z okolních pronárodů se jízdou mohli chlubit Egypťané (Ex 14,9), Aramejci 

se čtyřiceti tisíci jezdci (2 Sam 10,18), Asyřané s dvanácti tisíci jezdci (Júd 2,4‒5) 

vyzbrojenými luky (Júd 2,15).  

Stejně jako válečné vozy mohla být jízda zneškodněna nepřízní počasí. 

Zmínku o Hospodinově zásahu mečem ve formě deště, který zmátl nepřítele, 

podporují následující kapitoly (Sd 4,15). Díky rozvodněnému vádí Kíšon byla 

zaskočená jízda smetena nebo zběhla (Sd 5,21‒22).  

 

5.5 Reformy armády 

Počátek biblických bojů bychom mohli datovat do 18. století př. n. l., do 

období Abrahamova odchodu z Cháranu. Vznik armády a armády profesionální je 

však mnohem pozdější. První reformou byla systematizace za krále Davida. Rozvoj 
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logistiky, stavbu základen a opevněných pozic můžeme přiřknout Šalomounovi, 

mezi jehož největší úspěchy patří zavedení vozby a jízdy do stálé armády.  

Z inovátorů rozděleného království zmíníme krále Rechabeáma a jeho 

stavitelskou činnost v oblasti judského masivu. Zmíníme též Uzijáše, jehož 

opevněné věže s dřevěnými ochozy pozměnily techniku dobývání, důležitá byla též 

Uzijášova uniformizace armády. Chizkijáš se zasloužil o ustanovení Lévijců jako 

zvěstovatelů kulturních, administrativních i náboženských reforem. Jeho stavitelská 

činnost bude zmíněna níže. Jóšijáš zase používal při své fortifikační činnosti 

kasematovou zeď, speciální typ opevnění se používal od Danu po Kádeš-barneu.
120

 

Z důvodu rozsáhlosti látky a nedostatku prostoru žel nemůžeme podrobněji pojednat 

o každé, byť zajímavé reformě rozděleného království.   

6 Výzbroj a výstroj 

Na začátku této kapitoly je nutné si osvětlit několik pojmů, se kterými 

budeme pracovat. Jedná se pojmy výstroj, výzbroj, zbroj, zbraň, obléhací zařízení, 

obranná zařízení. Rozdíl mezi těmito pojmy vykazuje i Starý zákon a na několika 

místech uvádí příklady. Jelikož výstroj i výzbroj byla velmi cenná a zároveň těžká, 

pro zrychlení tempa vojska se její část odkládala a byla hlídána. Muži, kteří již 

nebyli schopni pronásledování prchající armády, měli hlídku u zbroje
121

 (1 Sam 

25,13): „David svým mužům rozkázal: ,Opásejte se každý mečem!‘ Každý se tedy 

opásal mečem. I David se opásal mečem. Za Davidem vytáhlo na čtyři sta mužů a 

dvě stě jich zůstalo u výstroje.“ Přes výhrady bojujících členů vojska i strážci zbroje 

dostali stejným dílem z dobyté kořisti (1 Sam 30,24): „Kdopak vás v této věci 

uposlechne? Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u 

výstroje; dostanou stejný díl.“ 

Jako výstroj můžeme označit vše, co voják potřebuje nutně ke své službě. 

Potřeby nezbytné k přežití v terénu si každý nosil při sobě a až do reformy krále 

Uzijáše si každý obstarával svou výstroj sám. Nevýhodou samostatného zařizování 

výstroje byla různorodost vybavení v jednotce. Jednotlivé kmeny, dle svého 

vojenského zaměření, měly výstroj jednotnou. Za nepostradatelné platila brašna na 

jídlo a kamínky do praku, vak na vodu, oděv, plášť či přikrývka. Před zavedením 
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 GICHON, M. Biblické války, s. 171‒172. 
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 Novotného biblický slovník řadí pod pojem zbroj výstroj i výzbroj. Dle moderní válečné 

terminologie se zbrojí rozumí pouze defenzivně užitá výzbroj (štít, přilbice, hrudní plát). 
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řádné logistiky zásobování si každý voják musel obstarávat i potraviny. Nejlepší 

ukázka zásobování každého vojáka zvlášť je příběh budoucího krále Davida, který 

nese do vojenského tábora bratrům jídlo a nachomýtne se ke Goliášově výzvě (1 

Sam 17,17‒18).  

Zajímavých poznávacích prvků si povšimněme u mořských národů, jejichž 

válečníci byli zdobeni čelenkami z peří. Ochranným a zároveň zastrašujícím prvkem 

byla kónická přilba asyrských bojovníků, která měla navozovat dojem vyššího 

nepřítele. 

Výzbroj se dělila dle použití na obranou a útočnou. Mezi obranou výzbroj 

patřily ochranné prostředky jako štít, pavéza, přilbice, pancíř (hrudní plát), pás, 

náholenice a také obuv. Jelikož si každý v neunifikované armádě pořizoval svou 

výzbroj sám za značné náklady, byla ceněnou kořistí. Bohatí žoldáci si mohli dovolit 

několik vrstev ochranné výzbroje, nebo dokonce zdobené hrudní pláty a náholenice. 

To byl také důvod, proč se z dobře vystrojených žoldnéřů sestavovala těžká pěchota 

a následně formace sevřeného šiku ‒ falangy. Zprávy o pořizování nové výzbroje pro 

armádu máme již z období Davidovy vlády, není však jisté, zda probíhalo celkové 

přezbrojování novými zbraněmi, nebo jen doplnění výzbroje pro zálohy.   

Z nejlépe vyzbrojených jednotek v izraelské armádě můžeme jmenovat 

těžkou pěchotu, která byla chráněna přilbou, těžkými sandály a plátkovým 

brněním.
122

 Po reformě krále Uzijáše a uniformizaci armády byla každému vojákovi 

přidělena drátěná košile (shiryoniyot). Skvěle vyzbrojenou jednotkou byla také jízda. 

Šlechta, která ji tvořila, si mohla dovolit pancíř, pevné sandály, přílbu a kvalitní 

zbraně.  

 

6.1 Zbraně jednotlivých kmenů Izraele a pronárodů 

Přestože Izraelci znali a ovládali zpracování kovů,
123

 v době rozmachu 

Pelištejců měli tuto činnost zakázanou. Vlastnění železných zbraní a zbroje dávala 

nepřátelské armádě obrovskou výhodu. V čase bitvy si v izraelském táboře mohli 

dovolit luxus železných zbraní pouze žoldáci nebo generální štáb, v extrémních 

případech pouze panovník a jeho nejbližší (1 Sam 13,22). Monopol na zpracování 
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 Stejnou ochrannou výstroj měla i vyspělejší asyrská armáda. Její výhodou byly vysoké boty až do 

půlky lýtek či po kolena.   
123

 Malba z Beni Hasanu ukazuje putující semitský národ vlastnící kovářské měchy i železné zbraně 

(18. století př. n. l.).   
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železa se neprojevoval pouze v oblasti válečné. V každodenním životě a v oblastech 

zemědělství a řemesla, vždy když potřebovali Izraelci pracovat s kovem, museli 

navštívit pelištejského kováře (1 Sam 13,19‒21). 

Přitom prvotní informace o výzbroji a odívání izraelských vojáků jsou 

datovány již do 19.‒18. století př. n. l. Malby na náhrobku v Beni Hasanu zobrazují 

putující semitský kmen na cestě do Egypta. Podobnost semitského kmene a Izraelců 

je více než možná, alespoň po fyzické stránce.
124

 Malba dokazuje existenci 

hospodářských zvířat, která se využívala zvláště pro přepravu materiálu a určovala i 

tempo pohybu kmene. Jinak pěšky putující bojovníci jsou ozbrojeni oštěpy, kopími, 

luky a srpovitými meči. Jako součást nákladu oslů je vyobrazen kovářský měch, což 

dokazuje dovednost zpracování kovů, a tudíž schopnost výroby a opravy vlastní 

zbroje. Obraz civilistů nás naopak informuje o potravinách a odívání na Předním 

východě.
125

  

 Zbraně nejčastěji používané v Izraeli a jednotlivé kmeny, které vynikaly 

v jejich používání, jsme si již představili. Nyní stručně pojednáme o jednotlivých 

zbraních a jejich použití.    

Nejčastější mechanickou střelnou zbraní byl luk. Skládal se dvou základních 

částí, a to z lučiště a tětivy. V biblickém světě se můžeme setkat se dvěma druhy 

luků, a to lukem jednoduchým a reflexním. Zbraň se využívala jak v guerillové válce 

a útoku ze zálohy, tak při jízdních útocích. Bible podává také zprávu o lučištnících 

na hradbách (2 Sam 11,24), ve vozech (Jer 46,9) i v sedlech (Júd 2,15). Dřevěné 

šípy, které se opatřovaly letkami pro lepší letové vlastnosti, se uschovávaly v toulci. 

Jízdní lučištníci měli toulců se šípy několik a po vyčerpání „střel“ mohli použít 

jezdecké kopí. Jako ochrana před nárazy tětivy sloužila nátepní destička. Jednalo se 

o obdélníkovou podlouhlou destičku, která měla ve svých rozích otvory na 

přichycení a přivázání k ruce. Prvotní destičky se vyráběly opracováním z břidlice, 

později z kůže či bronzu. Nevýhodou starověkého luku byla malá průraznost a 

dostřel, tyto parametry byly uspokojeny s vynálezem reflexního luku. 

 Funkci nože i kratšího meče plnila dýka. Skládá se z čepele a jílce (rukojeti), 

tvarem připomínala podlouhlý trojúhelník. Dýka je, na rozdíl od nože, oboustranně 

broušená a dlouhá maximálně třicet centimetrů. Většinou bronzová rukojeť ve tvaru 
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 GICHON, M. Biblické války, s. 19.  
125

 Malba z Ben Hasanu přiložena v příloze č. 1. 
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kříže chránila dlaň a zápěstí. Dýka byla užívána v boji na blízko nebo při ztrátě 

primárních zbraní. 

 

Základní zbraní starověku bylo kopí. Chladná bodná zbraň určená především 

na boj zblízka se skládala ze dvou základních částí, a to z hrotu a ratiště (těla). Hrot 

zbraně byl většinou kovový (bronz, železo) a tvarově různorodý. Středová část hrotu, 

do které se uchycuje ratiště, se nazývá tulej. Tulej je průměrně dlouhá jako 1/3 

celého hrotu. Uchycení ratiště může pokračovat až do plochy listu. Po okrajích 

nabroušená plocha se nazývá list, špička listu je označována také jako hrot (případ 

všech bodných zbraní). Nejčastějším tvarem listu byl podlouhlý ovál, dochovaly se 

však i listy tvarem odlišné, např. tvar kosočtverce, vřetena; tvar kosodélníku 

s vroubky byl obvyklý spíše pro oštěp. Oproti oštěpu je hrot kopí těžší a větší. 

Ratiště se vyrábělo nejčastěji ze dřev. Kopí mohlo být doplněno i botkou, kovovým 

zakončením ratiště (na druhém konci kopí byl hrot). Doplněk sloužil jako opora pro 

zapíchnutí, většinou těžkého a dlouhého, kopí do země. Botky rozeznáváme lité a 

plechové, ve tvaru hranolu či válce. Botka měla funkci druhého hrotu kopí. Průměr 

kopí většinou nepřesahoval 5 cm a jeho délka se odvíjela od situace použití. Kopí 

pěšáků měřila 2,5‒3 m, kopí jízdy a vozby měřila až 3,5 m.
126

 Nejlepší výsledky 

v boji s kopím přinesla strategie falangy. Pevně semknuté řady kopiníků chráněné 

štíty známe převážně z prostředí Řecka, tzn. Supí stéla z Ngirsu  nás však seznamuje 

s formací falangy u Sumerů již okolo roku 2600 př. n. l. 

Prak je nazýván zbraní pastýřů a opravdu byl užíván v každodenním životě 

Izraelců. Do malé kapsy se vložil oblázek, zabalil a prak roztočil nad hlavou. Jeden 

ze dvou úvazů se při výstřelu pustil a kámen tak získal jistý směr a rychlost. Při 

častém používání se zdánlivě neškodná zbraň stala smrtelnou.   

O zbraních a uniformách sousedů Izraele máme záznamy již let 2600‒2400 

př. n. l. Upozorňují na možnost, že armáda Sumerů již byla uniformovaná a dotovaná 

z královské pokladny. Standarta z Uru zobrazuje válečníky i zásobovací část vojska. 

Uniforma válečníků se skládá z dlouhého pláště, kabátce prošitého kovovými plíšky 

a suknice. Z ochranných prvků zbroje jsou nám známy přilby s koženou výstelkou a 
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 Jednotky kopiníků v Makedonii v armádě Alexandra Velikého byly ozbrojeny kopími o délce až 

6‒8 m. Pohyb se zbraní takové délky byl možný pouze v perfektně sehrané jednotce. Oproti 

Makedoncům Římané zvolili pro své legionáře krátké skládací kopí „pilum“. Díky ohebnému kloubu 

se kopí mohlo zasunout při pochodu za štít. Jeho hrot byl až 40 cm dlouhý a prorazilo hrudní plát 

soupeře i štít bojovníka stojícího v těsné blízkosti. Používalo se převážně jako oštěp a díky dřevěným 

nýtům, kterými byl hrot připojen k ratišti, se zbraň po zásahu rozpadla vedví a nedala se již použít 

nepřítelem. 
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bronzové kyrysy – hrudní pláty. Obvyklou zbraní lehkého pěšího vojska bylo kopí či 

sekera, pasivní ochranou štít pobitý kovovými puklicemi. Válečné vozy
127

 

vyobrazené na standartě mají plná kola a jsou taženy čtyřmi koňmi.
128

 

Při pronásledování nepřátelského vojska, kdy byl kladen důraz na rychlost. 

Proto se vojáci zbavovali části výstroje, zbraně a ochranné prostředky si však 

většinou ponechávali pro případ další bitvy. Pokud však prchalo poražené vojsko, 

vojáci se zbavovali veškeré zátěže (2 Kr 7,15): „Jeli tedy za nimi až k Jordánu. 

Všude po cestě bylo plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci ve zmatku odhazovali. 

Poslové se vrátili a oznámili to králi.“ Rychlý ústup do bezpečí byl prioritou. 

Zanechaná výzbroj při ústupu byla skvělou kořistí (2 Par 20,25): „Pak přišel Jóšafat 

a jeho lid posbírat kořist. Našli tam u mrtvých těl množství majetku a vzácné 

výzbroje; získali pro sebe tolik, že to nemohli unést. Kořist sbírali tři dny, tak byla 

hojná.“ Zbroj, zbraně i výstroj se uschovávaly nejprve ve svatyních, později ve 

zbrojnicích ‒ městech pro vojsko.    

 

6.2 Zbraně jako boží atributy a projevy boží vůle 

 Jak již bylo nastíněno v kapitole Svaté války, Bůh se znázorněn i jako 

válečník bojující za svůj lid. Používá zbraně charakteristické pro Izraelce při útoku 

na nepřítele, ale hlavně je přirovnáván ke zbraním, a to jak k ochranným: „Bůh je má 

záštita pevná a vodí mě cestou dokonalou.“ (2 Sam 22,33), tak k útočným: „Tys byl 

mé kladivo, má válečná výzbroj, tebou jsem rozrážel pronárody, tebou jsem vrhal do 

zkázy království.“ (Jer 51,20)  

 Hospodin je označován jako ostrý meč, kladivo, sekyra, kopí či prak. 

Z obranných prvků zbroje jmenujeme štít, záštitu, zbroj nebo pancíř.    

 

7. Logistika stálé armády a války 

Vojenský systém jako celek zahrnoval válečníky samotné, podpůrnou část 

armády a administrativní složku. Velení armády zajišťoval generální štáb, 

zásobování správci skladů a předáci rodů. 
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 Ukázka typu těžkého vozu je v příloze č. 23. 
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 DOUGHERTY, M. Válečníci starověku. Mezopotámie: Místo zrodu válečníků, s. 17. 
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Pokud se chtěla vojenská jednotka lišit od skupiny ozbrojenců, musela mít 

především pevnou organizaci, velení a zásobování. Bez existence logistiky byla 

každá bitva a zvláště dlouhé vojenské tažení odsouzeno k zániku. 

 

7.1 Generální štáb 

 Přední funkcí generálního štábu je zprostředkovávat informace mezi hlavním 

velitelem, popř. panovníkem a nižšími články vojska. Jedná se o organizační 

strukturu, která usnadňuje panovníkovi nejen velení armády. Štáb zprostředkovával 

v různých obdobích izraelského království zpravodajskou službu, organizaci 

technického zázemí ve vojenském táboře, verbování žoldnéřů do profesionální 

armády i odvody „lidu“; v době krize samozřejmě zásobování, komunikaci i 

administraci. Vznik a vytříbení generálního štábu můžeme položit do období před 

vyjitím z Egypta a putování po poušti, kdy byli Mojžíšem a Áronem vybráni 

zástupci kmenů a předáci rodů, aby vedli své kontingenty.  

 Jednou z velmi důležitých funkcí štábu byla výzvědná služba. Pouze na 

základě pravdivých a podrobných informací o nepřátelském území, rozmístění a síle 

vojska, morálce lidu, schopnostech a záměrech bylo možné provést úspěšný útok. 

Pro vojenský průzkum byli vybíráni jen ti nejlepší předáci rodů (Nu 13,2‒3), kteří 

měli splnit jasné rozkazy: „Mojžíš je poslal prozkoumat kenaanskou zemi a řekl jim: 

,Jděte vzhůru Negebem, vystupte pak na pohoří a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v 

ní sídlí; zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo mnoho; a zda je země, v níž 

sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v nichž sídlí, otevřená nebo opevněná; též 

zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a 

přineste něco z ovoce té země!‘ Byl totiž čas raných hroznů.“ (Nu 13,17‒20) 

Odpovědi na otázky, které požadoval Mojžíš v oáze Kádeš-barnea, měly vést 

ke zjištění dvou základních poznatků: jaká je schopnost nepřátelského národa obstát 

v boji a jaké jsou jeho záměry. Mojžíš si byl také vědom individuality a odlišného 

výcviku každého zvěda, a proto vyžadoval i materiální důkazy, a to „něco z ovoce té 

země“ (Nu 13,20b). Subjektivní názor na situaci a schopnosti nepřítele se projevil 

v bitvě s aradským králem, když se Mojžíš nechal zlákat optimistickým názorem 

zvědů na situaci v Negebu. Díky prohrané bitvě a následné důvěře v ostatní zvědy, 

byla cesta do svaté země vedena oklikou. 
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Starověká výzvědná služba čerpala informace z terénu (geografie, plody 

země), ale i ze sociální situace v dané oblasti. Jakou morálku a sílu ducha má 

nepřátelské vojsko a lid, mohla nejlépe zjistit z odposlechu rozhovorů, např. 

v hostinci. Podobným případem by mohly být výzvědy v Jerichu, kde byli zvědové 

hosty nevěstky
129

 Rachab, která je ukryla a vylíčila jim situaci ve městě (Joz 

2,10‒11). Následně situace využila ve svůj prospěch, uzavřela s Izraelci smlouvu a 

zachránila si život při dobývání města (Joz 2,12). 

Izraelské vojsko se skládalo ze dvou částí, a to z profesionálního jádra a 

odvedenců z lidu. Každá tato část měla svého velitele. Bible uvádí zajímavý příklad 

jednoho z hlavních problémů armády a struktury velení, a to je nevyjasnění přesných 

kompetencí. Stálé armádě za vlády krále Davida velel Joáb, velení „lidu“ bylo 

svěřeno Amasovi. Roztržka mezi Joábem a Amasem vedla dokonce ke smrti Amase 

(2 Kr 2,5; 20,9‒10). Důvodem bylo přinejmenším nedodržení termínu povolání 

vojska „lidu“ (2 Kr 20,4‒5). 

Reforma velitelských funkcí proběhla za vlády judského krále Jóšafata, kdy 

rozdělil národ ve zbrani na pět divizí, které se verbovaly z dvanácti regionů Izraele. 

Systém velení a zásobování navazoval na základy z doby Davida a Šalomouna. 

   

7.2 Zásobování stanovišť 

Zprávy o zásobování krále, jeho dvora a armády máme až doby krále 

Šalomouna. Je pravděpodobné, že systém navázal na Davidovu logistiku správců na 

jeden měsíc (1 Kr 4,7) a teritoriálního rozdělení funkcí. Tedy, že každý měsíc v roce 

měl jeden správce obstarat zásoby pro dvůr a armádu ze svého regionu. Nad dvanácti 

správci pak byl správce „nad celým Izraelem“. Potraviny v určeném množství se 

shromažďovaly ve městech pro sklady. Zásoby z měst se poté přerozdělovaly a 

poskytovaly bojovníkům na válečné tažení: „I vytrhli toho dne do boje všichni 

bohatýři. Síla jejich bojovníků byla: sto sedmdesát tisíc pěšáků a dvanáct tisíc 

jezdců, kromě zásob pro vojsko a mužů, kteří je provázeli pěšky; bylo to převeliké 

množství.“ (Jud  7,2) 
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 Slovo zonah znamená v pozdější hebrejštině nevěstka, ale pochází ze slovesa zan, které můžeme 

interpretovat jako „poskytovat jídlo, pití nebo proviant“. Rachab tak nemusela být nevěstkou, nýbrž 

hostinskou a paní domu. GICHON, M. Biblické války, s. 31.  
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 Správci byli dále rozděleni na správce nad městy pro vojsko, městy pro 

sklady, ustanoveni byli strážní nad zásobami v poli (1 Sam 17,22) a správcové nad 

královskými stády (1 Par 27,25‒31).    

 Města, na rozdíl od ostatních „potravinových“ skladišť, sloužila vojsku jako 

zbrojnice i kasárna (Ez 27,10). Nahradila tak svatyně, kde se dříve zbroj uchovávala.  

Zprávu o zásobování sumerských měst podávají nálezy klínopisných tabulek 

ze Šurupaku. Město bylo největším skladištním centrem úrody, které roku 2350 př. 

n. l. postihl velký požár. Díky vypálení hliněných tabulek se nám dochovaly 

informace i o městských skladech a farmách za hradbami. Městské státy Sumeru 

měly možnost zásob pro 30 až 35 tisíc obyvatel, což bylo dostatečné množství pro 

velkou profesionální armádu.
130

  

Během pronásledování nepřátel zásobovala spřátelená města armádu 

vojevůdce. Pokud však byly vztahy napnuté, nedostatek zásob či výsledek bitvy 

nerozhodnut, mohla tato spolupráce selhávat (Sd 8,5‒6;8,8). 

 

7.3 Vojenský tábor 

 Výběr místa pro vojenský tábor patřil k hlavním úkolům vojevůdce (2 Kr 6,8) 

a předního voje,
131

 jeho výstavba spadala pod kompetence oddílu ženistů – 

technického zajištění vojska. Najít vhodné místo, kde by bylo vojsko chráněno a 

zároveň mělo možnost rychlého ústupu nebo expanze do okolí, nebylo snadnou 

záležitostí. Přestože budeme pokládat počty vojáků za přehnané, jen představa 

postavení zázemí pro armádu Jozueho je složitá. Jozue k dobytí Aje vybral třicet tisíc 

mužů k hlavnímu útoku (Joz 8,3), pět tisíc mužů elitní jednotky čekalo v záloze na 

západ od Aje a čekalo na signál Jozueho (Joz 8,12). 

 Rozmístění jednotlivých útvarů a stanů pro generální štáb v táboře bylo 

přesně dáno. Přesné rozestavění a hierarchie v táboře usnadňovala komunikaci a 

orientaci v každodenním fungování armády. Ležení bylo rozbouráno mnohdy i 

několik měsíců, např. při obléhání města nebo se stavělo v noci. Důležitým faktorem 
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 DOUGHERTY, M. Válečníci starověku. Mezopotámie: místo zrodu válečníků, s. 30. 
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 Při pochodu byla armáda rozdělena do čtyř částí. V čele byla skupina průzkumníků, která vybírala 

místo k táboření, na druhé pozici cestovalo velení, které místo schválilo, za nimi byla zapojena 

pěchota a zásobování.   
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pro dobrou funkci tábora pak byla kontrola a doplňování zásob vody a jídla, popř. 

potravy pro koně (Jud 7,20). 

 V poli a ve vojenském táboře také vznikalo zvláštní pouto mezi vojevůdcem 

a bojovníky. Jsou známy případy, kdy byl po smrti vládce ustanoven na trůn 

charismatický velitel silného vojska: „Tábořící lid uslyšel, že Zimrí zosnoval spiknutí 

a že dokonce ubil krále. Všechen Izrael tedy v onen den ustanovil v táboře králem 

nad Izraelem velitele vojska Omrího.“ (1 Kr 16,16) 

 

7.4 Komunikace 

 Předání přesných informací mezi generálním štábem a každou jednotkou bylo 

nanejvýš důležité a předpokládalo zdar bitvy. Komunikační šum mohl vzniknout na 

straně jednotlivce, který neporozuměl sdělení, i díky změně přírodním podmínek. 

Nejjednoduššími signály válečníků byly odlesky slunce od kovových částí zbraní, 

kouřové signály či manévry s praporci. Na příkaz Hospodina Jozue před bitvou u Aje 

manévroval záložní jednotky odlesky svého kopí a spustil tak útok na nechráněné 

město (Joz 8,18).
132

   

 Před vznikem pevných předsunutých stanovišť, pozorovatelen a pevností 

byla komunikace řešena hlídkami na vysutých místech s dobrým výhledem a 

možným úkrytem před nepřítelem a nepřízní počasí (Sd 6,2). Jeskyně ve skalách 

pravděpodobně sloužily i jako úkryty před nájezdníky z pouště. 

 Na válečném poli se využívalo předem domluvených signálů, ale pro 

komunikaci se vzdálenějšími partnery nebo pro oficiální stížnost sloužily dopisy. 

S rozvojem vozby se poslové a hlídky na silnicích mohli přepravovat rychleji a 

doručení „pošty“ tak bylo relativně bezpečné: „Když jsem přišel k místodržitelům v 

Zaeufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele 

vojska a jezdce.“ (Neh 2,9) 

 

                                                 
132

 Signalizaci pomocí slunečního telegramu popisuje i historik Hérodotos. Odrazů slunce využili 

příznivci Peršanů v Athénách a navedli perskou flotilu k nechráněnému městu. Pouze díky 

neúnavnému běhu marathónského vojáka bylo město varováno a mohlo se na útok Peršanů připravit. 

GICHON, M. Biblické války, s. 41. 
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8 Vojenské pevnosti a opevnění 

Před vstupem do Kenaanu neměli Izraelci žádné zkušenosti se stavbou nebo 

dobýváním pevností. Nevlastnili žádná dobývací zařízení, a proto se vyhýbali 

opevněným městům (Joz 11,13). 
133

 Zlom nastává v období soudců, kdy Abímelek 

obléhá Šekem (dnešní Náblus) a vypaluje hlídkové věže, kde se ukrývají občané 

města (Sd 9,43‒45). 

S nástupem obléhacích zařízení jako byly žebříky, dobývací věže, beranidla a 

katapulty získalo dobývání měst jiný rozměr. Nejpokročilejší taktiku v oblasti 

zdolání hradeb, či jejich podkopání můžeme opět připsat Asyřanům. 

   

8.1 Dobývání a opevnění 

 Vývoj stavitelství obranných prvků a opevnění byl závislý na nových 

strategiích dobývání a obléhání měst. Vzájemná závislost se projevovala 

přizpůsobením obranných prvků strategii obléhatele a naopak vymyšlení nové 

strategie a technologie, která by překonala obranu města.   

 Hrozící riziko nájezdů a útoků okolních kmenů či městských států vedlo i 

malá sídliště k budování opevnění. Pokud vojsko nedokázalo porazit nepřítele 

v přímém boji, mohli se bojovníci stáhnout do opevněného města. K nejčastěji 

užívaným obranným prvkům menších komunit patřila výstavba dřevěných palisád a 

pastí s využitím přírodních podmínek. Větší města byla obehnána hradbami, které 

byly později doplněny o hlídkové věže, střílny či jiné obranné pozice. Dobytí 

opevněného města bylo pro skupinu kočovných nájezdníků téměř nemožné a ztráty 

mohly snadno převýšit získanou kořist. Pro systematicky vycvičenou armádu se 

špatnou logistikou zásobování bylo zdolání hradeb často velmi složité.  Obléhání 

města se mohlo protáhnout na několik let, určení kompetencí jednotlivých členů 

generálního štábů a podpory zásobování byly tedy pro vojáky životně důležité.  

 Prioritním požadavkem při obléhání města bylo zamezení dodávek vody a 

potravin. Pokud město nemělo krizový plán jak přivádět vodu a dostatečné množství 

zásob, bylo dobytí města velmi rychlé. Nedostatek potravin vedl nejen k oslabení 
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 Jako první dobyté město v Předjordání uvádí Bible Jericho, město s mocnými hradbami. Dle 

archeologických výzkumů však byly hradby v době příchodu Izraelců rozbořené. CREMIN, A. 

Archeologie, s. 209. 
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obránců města, ale také k podlomení morálky a změně hodnoty měny: „Po nějakém 

čase Ben-hadad, král aramejský, shromáždil celý svůj tábor, vytáhl a oblehl Samaří. 

V Samaří nastal veliký hlad, neboť je dlouho obléhali, až byla oslí hlava za osmdesát 

šekelů stříbra a čtvrtka dížky holubího trusu za pět šekelů stříbra.“ (2 Kr 6, 24‒25) 

Kromě vyhladovění města mohlo být opevnění zdoláno ještě lstí či zradou. Při 

dlouhodobém obléhání působily v oblasti převážně složky ženistů a podpůrné 

zásobovací jednotky. Úkolem ženistů bylo plnit pozemní technické práce, např. 

stavění valů pro beranidla, podkopávání hradeb či rozbourání vojenského tábora.
134

  

 Nedostatek zásob mohl sužovat i armádu obléhatele. Před ústupem do 

opevněného města bylo pro původní obyvatele zvykem znepříjemnit cestu a pobyt 

nepřátelskému vojsku. Tradiční bylo zasypávání studen a potoků kameny (2 Par 

32,1‒4). Při obléhání volila každá civilizace odlišnou taktiku, která byla podmíněna 

užitou technikou a terénem. Největší technologický pokrok můžeme vidět v 

pojízdných věžích Asyřanů nebo sumerských beranidlech. 

Kombinací dobývacích technik zdolávajících hradby města se zabývají nejen 

biblické prameny, ale i mytické básně Mezopotámie a Malé Asie. Dobývací taktiku 

Sumeru zmiňuje báseň Inana a Ebih, ve které bohyně Inana boří beranidlem stěny 

pohoří: 

„Proti velkolepým stranám nech mě postavit velkolepá beranidla. Proti 

malým stranám nech mě postavit malá beranidla. Nech mě je bušit a začít tak ,hru‘ 

svaté Inany.“
135

 

 

Velký pokrok v technice obléhání přinesl v Izraeli Abímelek, syn Gedeonův. 

Bible poskytuje zprávy o jeho boji proti opevněnému městu Šekemu a užitých 

metodách. Kromě používání kontaktů uvnitř města a plánování lstivého převratu 

Abímelek používá i techniku vykuřování a podpalování věží (Sd 9,49; 9,52). Stejně 

jako Jozue používá větu: „Co jste viděli, jak jsem udělal, udělejte rychle jako já!“ 

(Sd 9,48). Své vojáky tak názorně učí obléhací techniky. 
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8.1.1 Obléhání Jeruzaléma 

 David, nový král izraelského lidu, si za hlavní město země vyvolil Jeruzalém. 

Bašta Jebúsejců byla strategicky situována doprostřed předjordánského horského 

masivu a vystavěna na nepřístupném výběžku. Skvělé umístění města dovolovalo 

kontrolu několika horských stezek a snadný přístup jak ke Středozemnímu moři na 

západě, tak k Jordánu a Mrtvému moři na východě. Díky přírodnímu prameni, který 

vyvěral na úpatí skály nad Kidrónským údolím, a vydatným zimním dešťům, byl 

Jeruzalém vždy dobře zásoben vodou.   

  Hlavním know-how v zásobování pitvou vodou v době obléhání byl právě 

Gichónský pramen a ve skále vytesaná štola k němu vedoucí.
136

 Podzemní štola, 

která byla pravděpodobně vytvořena na základě praskliny ve skále, ústila do 

Šíloášské cisterny. 

 Při Davidově pokusu o dobytí Jeruzaléma (původně Jebús, podle jeho 

obyvatel Jebúsejců) se nesetkal pouze s pevnými hradbami. Po dobytí skalní 

pevnosti nebo hradu
137

 (2 Sam 5,7; 1 Par 11,5) vně města byl David postaven před 

další překážku. Bible uvádí zajímavý úkaz o jakési armádě slepých a kulhavých, 

které musel David porazit (2 Sam 5,6). Gichon považuje zprávu za reálnou a skupinu 

postižených lidí za způsob zastrašování či mocné zaklínadlo, které seslali Jebúsejci 

na Izrael.
138

 

Proniknutí do města skrze hradby nebylo možné a jen díky lstivosti krále 

Davida a odvaze Joába, budoucího prvního velitele Davidových vojsk (1 Par 11,6), 

pronikla malá skupina vojáků do města skrze sinnór. Voda z Gichónského pramene 

byla dopravována do města pomocí džbánů, které se vylévaly do kanálu ústícího 

do Šíloášské nádrže. Skupina vojáků, alespoň částečně ozbrojená, tak musela 

překonat nejen patnáctimetrový výškový rozdíl, ale i překážky vodovodního 
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systému. Překonané nesnáze cesty byly odměněny nechráněným vstupem do 

města.
139

 

Tunel pod hradbami byl rozšířen za vlády krále Chizkijáše. Hrozící nebezpečí 

asyrského vpádu donutilo Izraelce pramen zasypat a vodu odvést nově vybudovaným 

tunelem do Šiloáhu (2 Kr 20,20; 2 Par 32,30). O dokončení této stavby a postupu 

prací vypovídá tzv. Šílóášský nápis krále Chizkijáše (8. století př. n. l.).
140

  

 O pozdější technologii jeruzalémské obrany se dozvídáme z knih Letopisů. 

Podobné záznamy o zboření města Uruku králem Sargonem hovoří o nové 

technologii. Přestože technologie dobývání je v pramenech jen neurčitě popsána, její 

efekt je zcela jednoznačný, s její pomocí dochází k zboření hradeb. Lugalzagesi, král 

Uruku, zmiňuje rychlé dobytí města a následné zbourání městských hradeb. Sargon, 

původně král města Kiše, dobyl v krátké době mnoho sumerských městských států a 

nelze mu nepřiřknout novou technologii a znalosti. Teze o vyhladovění měst není za 

tak krátkou dobu přípustná. Stejně neurčitě mluví o válečných technologiích Bible: 

„V Jeruzalémě zhotovil důmyslně vymyšlené válečné stroje; ty byly na věžích a 

cimbuřích k vrhání střel a velkých kamenů. Jeho jméno se rozneslo do daleka, neboť 

se mu dostalo podivuhodné pomoci, takže upevnil svou moc.“ (2 Par 26,15)  

Herzog se domnívá, že již v době Sargona II. existoval prototyp katapultu.
141

 

8.2 Opevněná města 

 Opevněná města byla rozhodující převahou Kenaanců. Pokud vládce 

městského státu zabezpečil město pevnou branou a hradbami, byl před Izraelci 

v relativním bezpečí. Úkryt v opevněném městě však nemohl zajistit porážku 

nepřátelského kmene. Na volném prostranství proto Kenaanští používali svou 

mocnou zbraň – válečný vůz. 

 V období soudců podnikali Izraelci časté výpady jak do centrálního masivu, 

tak do nížin na severu i jihozápadu Kenaanu. Po prohrané bitvě u vod Merómu byla 

zlomena moc několika kenaanských měst a města Šimrón a Akšáf obsadil „král 

pronárodů v Galileji“ (Joz 12,23). Pod vedením tohoto „krále pronárodů“ se na 

severu země vytvořila liga severních kenaanských měst. Koalice chásorského krále 
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Jabína byla doplněna o města Taanák, Megiddo, Joknoám, pobřežní Dór, Kedeš a 

Chásor.   

 Hlavní obranou pozicí a také nejslabším článkem opevněného města byla 

brána. Brána byla prostornou stavbou, kde probíhala veřejná slyšení a soudy (Dt 21, 

18‒19). O slabých místech brány vypráví i válečné tažení Abímeleka proti Šekemu. 

Jako cíl útoku si vybral právě toto místo a pevnostní věž, kam se obyvatelé schovali 

do bezpečí. 

 

8.3 Síť opevnění 

 S největší stavitelskou iniciativou v období sjednoceného království se 

setkáváme za vlády krále Šalomouna. Králova síť opevnění měla obranně – útočný 

charakter. Opevněná města a pevnosti byly rozmístěny, aby mohly kontrolovat 

Přímořskou obchodní stezku a důležité lokace v okolí. Město Chásor střežilo 

převážně Přímořskou stezku, zatímco Megido její odnož, která vedle k Bét – šeanu a 

Gileádu. Pevnost Tamar sledovala jižní přístupy do oblasti úvalu Arabachu. Gezer 

byla předsunutým stanovištěm umístěným v předhůří a měla zastavit útočníky, kteří 

chtěli proniknout do centrálního masivu a zaútočit na Jeruzalém. Dolní část 

Soreckého úvalu střežila pevnost Baalat, jediné stanoviště na jinak nechráněném 

úseku. Skrze Sorecký úval pochodovaly armády z Egypta a Pelištejské jednotky. Bez 

předsunutého stanoviště mohly vpochodovat až do srdce judských hor a ohrozit 

Jeruzalém. Dvojsečnou zbraní byl ovšem výběr terénu, kde nemohli rozvinout jízdu 

a Izraeli znalí okolí hor, rozdrtili i početnou převahu. 

 Dolní Bét - chorón strážil stejnojmenný průsmyk, jednu z hlavních 

přístupových cest na centrální masiv, na rozdíl od horního Bét – chorónu, který je 

položen více ve vnitrozemí. 

 Výše zmíněné pevnosti byly stavěny převážně v blízkosti centrálního masivu, 

aby ochránili srdce judského království. Stavba se realizovala na strmém kopci a 

bránila rozvinutí jízdy.
142
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9 Sociokulturní a etický aspekt války 

 

 Starověký člověk nežil ve společenském vakuu. Stejně tak starověký válečník 

pocházel z určitého prostředí a byl ovlivněn určitou kulturou, resp. kulturami. 

Společnost byla ovlivněna válkou na několika úrovních. Nejcitelnější byla branná 

povinnost všech boje schopných mužů, která udržovala „lid“ v neustálé bojové 

připravenosti. Důležitou pozici plnil kult a bohoslužba, často prováděná přímo na 

bitevním poli (1 Sam 13,5‒9). Bitvy, které vešly do krásné literatury, uvádím 

v podkapitole Válka v biblickém umění, nezůstane opomenut ani válečný řád jako 

vrchol psané etiky a řád Božích zasvěcenců nazírů.  

K ucelení „izraelského národa“ došlo po vyjití semitských kmenů z Egypta 

při cestování pouští a dobývání prvních pozic v Kenaanu – nejdříve v Zajordání a 

poté v Předjordání (Joz 1,11‒14). Záznam o obsazování Kenaanu, který nám 

poskytuje Bible, je lépe chápat spíše z hlediska zvěstného, než jako historickou 

pravdu. Příběhy mohou být posbírány z více historických etap či míst a nahuštěny do 

jedné knihy (např. příběhy praotců nebo kniha Jozue). Existuje několik názorů, jak 

k obsazení země došlo, přičemž ani jeden názor nemůžeme přesně podložit. 

Nejvěrohodnější je teorie o kombinovaném obsazení země pomocí dobyvačných 

válek a rodinných vazeb s původními hebrejskými obyvateli. Před příchodem 

Izraelců do Kenaanu byly v zemi již zabydlené příbuzné kmeny. Teorie o naprosto 

nenásilném příchodu do země jsou z hlediska historie obsazování cizího území téměř 

nemožné, stejně tak teorie o vzniku izraelského národa vykrystalizováním 

z původního obyvatelstva. Kombinované teorii přejí jak archeologické výzkumy, tak 

jedinečnost židovské tradice a monoteismu.
143

    

Přísná pravidla monoteismu byla pro většinu prostého lidu morálním 

standardem, ale hlubší smysl víry v jednoho Boha jim unikal. Díky specifické víře a 

charismatickým vůdcům dokázal izraelský národ přemoci soupeře lépe vyzbrojené, 

vycvičené i opevněné. Hlavním hnacím motorem byla víra, že Kenaan je země, na 

kterou mají Izraelci právo od Boha (Ex 3,8).  
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9.1 Vliv odvodů mladých mužů na zemědělství a společenský život 

 Panovník si byl zřetelně vědom, jaká rizika přináší dlouhodobá nepřítomnost 

zemědělců u jejich polností a řemeslníků u jejich živností. Několikaměsíční bojová 

pohotovost „lidu“ byla likvidační pro mnohé malé živnostníky a nemalé problémy 

přinášela i královskému dvoru. Pokud mladí muži nemohli dlouhodobě pracovat na 

poli a postarat se o sklizeň, nebyly zásoby ani v královských sýpkách a nastávaly 

potíže se zásobováním armády. S narušením zásobování docházelo u vyčerpaných 

jednotek i k dezercím (1 Sam 13,8).  

 Preferovaným obdobím pro vedení války proto byl čas, kdy bylo 

v zemědělství nejméně práce, a to brzké jaro. Nejen v Kenaanu bylo období jara 

známo jako období „kdy králové táhnou do boje“ (2 Sam 11,1; 1 Par 20,1). O 

termínech válečných tažení mimo Kenaan podává zprávu tzv. stéla z Kurchu, kde se 

asyrský král Salmanasar vydává na cestu z Ninive „v měsíci Ajjaru, čtrnáctého 

dne“.
144

  

 Nepřátelská vojska se však mohla sešikovat k útoku i v méně vhodnou dobu. 

Výcvik jednotek „lidu“ také probíhal po celý rok a nejlepší výkonnosti nemuselo být 

dosaženo právě na jaře. Tyto důvody a běžná praxe okolních národů vedly Saula a 

hlavně Davida k vytvoření profesionální armády. Odvedenci z „lidu“ pak tvořili jen 

podílovou část armády a jejich hlavním účelem byla rychlá mobilizace v době 

akutního ohrožení.
145

  

   Verbování do armády neovlivňovalo pouze hospodářství země, ale celý 

společenský a kulturní život. Odvodům často přecházelo sčítání lidu, a to pouze 

bojeschopných mužů nad dvacet let (Ex 30,12‒14; Nu 26,2; 2 Par 25,5). Sčítáním a 

následnými odvody byli pověřeni předáci rodů a velitelé národní zálohy „lidu“. 

David však sčítáním pověřil Joába, hlavního velitele stálého vojska (2 Sam 24,2), 

což vypovídá o důležitosti operace. 

 Ze služby v „lidu“ a účasti na bitvách byly vyňaty specifické skupiny 

obyvatel. Důraz je zvlášť kladen na oproštění od služby čerstvě ženatých mužů, kteří 

ještě nezplodili syna. Zachování rodu a jména mělo v Izraeli velkou váhu: „Kdo se 

nedávno oženil, ať nechodí do boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden rok ať 

je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal.“ (Dt 24,10‒13) Pravidlo o 
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výjimce ze služby uvádí již válečný řád, etický kodex období Exodu: „Ten, kdo se 

zasnoubil se ženou a ještě si ji nevzal, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nevzal 

si ji někdo jiný.“ (Dt 20,4) 

 Další skupinou, která byla vyňata z povinné vojenské služby, byli muži, kteří 

postavili dům a ještě jej nezasvětili Hospodinu (Dt 20,5), a ti, kteří zasadili vinici a 

ještě z ní nesklízeli: „Ten, kdo vysadil vinici a ještě z ní nesklízel, ať se vrátí domů, 

aby nezemřel v boji a nesklízel z ní někdo jiný.“ (Dt 20,6).  

Ačkoliv to není na první pohled čitelné, tyto výjimky vedou k ochraně 

rodiny. Postavený a zasvěcený dům vede k předávání tradice potomkům a vysázená 

vinice zase k obživě rodiny. Tato pravidla známe ve zkrácené verzi jako „zasadit 

strom, postavit dům a zplodit syna“. Důležité je uvědomit si, že i přes válečný stav, 

byla ochrana rodiny důležitější než povinná služba.  

 

9.2 Vztah vojska k obléhanému či dobytému území 

 Do období putování pouští je situován vznik etických pravidel, která měla 

zamezit totální devastaci území, jež by mohli Izraelci v budoucnosti obývat. 

Výjimkou je seznam kmenů, které mají být vyhlazeny jako klaté. Válečný řád 

pojednává o vztahu dobyvatelů k obléhaným městům, vztahu k získané kořisti i 

k okolní krajině a jejím využití pro válečné technologie.   

 Etickému kodexu podléhala získaná kořist jak materiální v podobě zbroje, 

zvířat či cenností, tak v podobě otroků. Přesný postup jak zacházet s obléhaným 

městem a jeho obyvateli uvádí Dt 20,10‒14: „Když přitáhneš k městu, abys proti 

němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu 

všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Jestliže k 

míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, 

vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale 

ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako 

lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.“ 

Svá práva měly i ženy, pokud byly zajaty na válečném tažení. Měsíc mohly 

oplakávat svou rodinu, a pokud ženu muž propustil, nesměl ji prodat, ani s ní 

zacházet zle. Musel jí dát svobodu. (Dt 21,10‒14) 

 Vztah vojska k dobyté krajině je charakterizován zájmem o stromy, resp. 

výběrem vhodných stromů k pokácení a stavbě ramp při obléhání města. Ovocné 
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stromy, ze kterých mohli mít obléhatelé užitek, se kácet nesměly: „Můžeš zničit a 

skácet jenom strom, o němž víš, že to není strom s ovocem k jídlu; použiješ ho při 

stavbě obléhacího náspu proti městu, které s tebou vede boj, dokud město nepadne.“ 

(Dt 20,20) 

 

9.3 Vztah vojevůdce k armádě 

 Zažitou praxí ve starověkém Orientu byla účast krále na válečných taženích. 

Král se účastnil samotných bitev a byl vrchním velitelem vojska. V případě Izraelců 

byl upevněn vztah velitele k armádě formou vedení útoku nápodobou. Osobní 

příklad panovníka vyvolával v mužích větší důvěru a navíc věděli, co mají přesně 

dělat. Příkladem může být dobývací taktika vykuřování, kde Abímelek vede vojsko 

ke stromům, seká větev a odnáší ji k Šekemu: „Co jste viděli, že jsem udělal, 

udělejte rychle jako já!“ (Sd 9,48b) Stejnou výuku nápodobou využíval i Gedeon při 

nočním útoku na Amáleka (Sd 7,17). 

 Pokud panovník nemohl být se svým vojskem, hrozilo riziko vzpoury, zvláště 

pokud nebyla jeho moc upevněna. Skvělým příkladem je Davidova nepřítomnost u 

vojska po smrti Abímeleka, kterou mu vytýká sám Joáb: „Vstaň nyní, vyjdi a vlídně 

promluv ke svým služebníkům! Přísahám při Hospodinu: Nevyjdeš-li, nebude této 

noci s tebou nocovat ani jeden muž. A bude to pro tebe horší než všechno zlo, které 

na tebe dolehlo od tvého mládí až do nynějška.“ (2 Sam 19,8) 

 Král David později uposlechne doporučení rozezleného Joába a jde sdílet 

svou přítomnost s lidem v nejfrekventovanějším místě města – městské bráně. 

Podpora panovníka jak v bitvě, tak nejbližší době po ní, dodávala národním zálohám 

pocit smysluplnosti boje. Důležitým aspektem byla také morální podpora panovníka.    

„Král tedy vstal a usedl v bráně. Všemu lidu bylo oznámeno: „Hle, král sedí v 

bráně.“ I vyšel všechen lid před krále. Izrael se pak rozutekl, každý ke svým 

stanům.“ (2 Sam 19,9) 

 Zástupcem krále byl vrchní velitel stálé armády, který ho měl zastoupit také 

v případě zranění či smrti. Obvyklým jevem ve válce se silnějším soupeřem bylo 

zavraždění krále či vojevůdce v poli. Malé jednotky profesionálů měly za úkol najít 

ve válečné vřavě velitele, zneškodnit ho a zbavit tak armádu velení (2 Par 18,30). 

Zmatení vojáci se většinou ve strachu rozutekli. Štěstím byl rozhodný zástupce 
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panovníka, který dokázal smrti vládce využít a vyburcovat armádu k vítězství a 

pomstě. Příkladem může být poslední bitva izraelského krále Achaba a judského 

Jóšafata proti nepřátelskému městu Aramejců Rámotu v Gileádu (2 Par 18,33‒34). 

 

9.4. Kultická čistota a nazírská služba 

 Kultická čistota se očekávala od válečníků zvláště v průběhu svaté války. 

Jelikož v bitvě interventoval Hospodin, očekávala se rituální čistota nejen od 

panovníka, ale od každého bojovníka. Základem bylo přerušení rodinného života ve 

smyslu styku se ženou. Pravidlo bylo nutné dodržovat i mimo bitevní pole, viz. 

příklad Urijáše (2Sam 11,11). Kultickou čistotu vyžadoval po Davidovi i kněz 

v Nóbu, když po něm válečníci vyžadovali posvěcený chléb (1 Sam 21,5‒6). 

 Nutno říci, že s porušením čistoty, mohl Hospodin odstoupit od Izraele. Bitva 

ztratila status svaté války a armáda se nedočkala pozitivního výsledku boje. 

 Nazír, ať muž či žena, se mohl stát Božím zasvěcencem. Jeho úkolem 

dodržovat nazírský řád a rituální čistotu. Boží zasvěcenec se musel zdržovat 

omamných nápojů, hroznů, nesměl si holit vlasy a vousy a přijít do kontaktu 

s mrtvými (Nu 6,2-9).  

Jelikož byl nazír Božím zasvěcencem, byl předurčen k vyplnění velkého 

úkolu. Tímto úkolem může být i vedení svatého boje či služba lidu v pozici 

válečníka.
146

 Za nazíra, Božího zasvěcence, můžeme označit i Samsona a Samuela 

(Sd 13,7). 

 

10 Teologický záměr v kontextu izraelských bojů 

Líčení knih deuteronomistického korpusu, včetně jejich popisů vojenských 

postupů Izraelců, je třeba vidět ve světle záměru jejich autora. Primární funkce 

zmíněných knih je zvěstná a čtenář měl být seznámen s absolutní mocí Hospodina ve 

věci konání zázraků při vedení svaté války. Jednotlivé děje a bitvy jsou popisovány 

jako Hospodinova reakce na panovníkovu věrnost. Vládci země a zvláště 

rozdělených království jsou popisováni v základu černobíle, a to na principu, zda 

dodržují slovo Hospodinovo, nebo odpadli k modloslužbě. Ti, kteří „kráčejí ve 

stopách Hospodinových“, slavně vítězí, rozmnoží svůj rod a jejich vláda je 

                                                 
146

 BIČ, M. Palestina II, s. 124. 
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upevněna. Naopak ti, kteří „kráčejí ve hříších svých otců“, jsou zatraceni. Stíhá je 

neúspěch v poli, zrada v rodině a neblahá smrt.   

Téma kultu prolínalo všechny oblasti kulturně-sociálního života. Ve vztahu 

k válečnictví zmiňme boření výsostných znamení a modelů nepřátel, popř. vystavění 

vlastního znamení na cizí půdě. Provokativnější akt jako urážku cizích bohů nemohl 

vojevůdce dobyvatelské armády učinit: „Tak uslyšel celý Izrael: ,Saul porazil 

výsostné znamení pelištejské.ʻ Tím vzbudil Izrael u Pelištejců nelibost. Proto byl 

svolán lid k Saulovi do Gilgálu.“ (1 Sam 13,4) Svolání „lidu“, tedy národní zálohy, 

bylo zřetelným ukazatelem nadcházející války.  

Na popisu jednotlivých bojů je patrný synchronní přístup, tolik typický pro 

deuteronomistické dějepravné dílo. Jeho intenci odpovídá i popis Hospodinových 

zásahů v jednotlivých bitvách; jak již bylo popsáno v úvodu práce, můžeme sledovat 

Hospodinovo jednání jako svým způsobem „skryté“ jednání, jakoby zastřené 

přírodními jevy (déšť, krupobití).  Hospodin nejedná „nadpřirozeně“, nezjevuje se 

Izraelcům v ohnivém sloupu (jak tomu bylo v Exodu), nesesílá žáby, kobylky ani 

jiné rány. Veškeré popisy jeho jednání jako by odpovídaly běžné realitě lidského 

pozorovatele. 

Změna nastává také ve vnímání bitev a aktivitě Hospodina v dějinném 

kontextu. Rozdíl je obzvláště výrazný, pokud srovnáváme výpověď období soudců a 

prvních dvou izraelských králů s obdobím rozděleného království. Zatímco v období 

před rozpadem království je svatá válka sjednocujícím prvkem mezi Izraelem a 

Hospodinem a je vlastně jen pokračováním bohoslužby, vojenská tažení v jižním a 

severním království mají svůj původ především v lokálních neshodách se spojenci 

nebo vnějšími útočníky.     

Zajímavá je zde také role Egypta, který ani zde, v líčení knih Královských a 

knih Paralipomenon, neztrácí povahu náboženského (mytického) nepřítele Izraele. 

Podobně nábožensky významnou roli, i když ve smyslu pozitivním, sehraje o 

několik století později Persie, jejíž král Kýros, je izraelskou poexilní literaturou 

vnímán jako zachránce či vysvoboditel. Bližší analýza teologických postojů ke 

spojencům a nepřátelům Izraelců by vyžadovala práci podstatně většího rozsahu. 

Jelikož pro ni bohužel v rámci této práce nemáme prostor, ponecháváme teologickou 

motivaci stranou. 
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Závěr 

 Diplomová práce Válečnictví Starého zákona se zaměřila na přiblížení 

válečné tématiky obsažené v Bibli čtenáři nebiblistovi. Účelem práce nebyl 

teologický rozbor svatých válek ani podrobný průzkum biblické zvěsti. 

Deuteronomistický korpus je konfrontován s písemnými prameny okolních národů a 

faktickými nálezy z archeologických nalezišť. Zvláště se věnuji srdci Judska – 

horskému masivu a Jeruzalému. V práci je rozepsáno Davidovo dobytí města i 

záškodnické bitvy s Pelištejci v dolině Refájců. Opomenuta není ani linie pevností 

vybudovaná králem Šalomounem. 

Stěžejním pramenem práce bylo deuteronomistické dílo. Pro kapitoly 

zabývající se obdobím před rozdělením království a pro zvěstnou část práce jsem 

zvolila práci s knihami ovlivněnými synchronním přístupem, a to Dt, Joz, Sd, 1 Sam, 

2 Sam, 1 Kr. Diachronním přístupem ovlivněné knihy (2 Kr, 1 Par a 2 Par) umožnily 

zpracování tématu rozděleného království a poskytly informace s větší historickou 

hodnotou. Konkrétní kapitoly Písma byly srovnávány s výsostnými znameními a 

básněmi Moábců, Kenaanců či Sumerů.   

Důraz byl kladen na otázku existence svatých bojů po rozdělení království, 

problematiku vyhubení kenaanských měst či názory proroků na vojenskou službu 

žoldnéřů v izraelské armádě. Uvedená témata byla zpracována z hlediska zvěstného i 

faktického. Rozveden byl sociokulturní aspekt války, a to především vliv odvodů 

mladých mužů na zemědělství a sociální život, či potřeba rituální čistoty vojáků. 

S méně četnou intenzitou Božích bojů a celkově zásahů v oblasti válečnictví 

se setkáváme po rozdělení království. Tuto změnu vnímám jako důsledek odpadnutí 

Izraele od Hospodina a rozdělení celku dvanácti kmenů. Decentralizace kultu a 

zavedení modloslužby, které pozorujeme již za Šalomounovy vlády, dostaly 

v období rozděleného království rozměr náboženských válek. 

Teologická intence v kontextu bojů Izraele zakončuje celou práci a nabízí 

čtenáři letmý pohled do teologických aspektů dané problematiky. Náhled na 

Hospodina jako na účastníka boje a jeho důvody k intervenci v bitvě jsou doplněny o 

úvod ke stěžejním pramenům.  
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Resumé 

Stěžejními úkoly diplomové práce bylo seznámit čtenáře s tématikou 

biblických válek z historického pohledu, osvětlit problematiku svatých bojů a zařadit 

téma do kulturně-sociálního a etického kontextu. Biblická zvěst byla konfrontována 

s mimobiblickými písemnými památkami, ponejvíce se záznamy Moábců, Asyřanů, 

Egypťanů, Sumerů a lidu Ugaritu. Práce se časově vymezila především na období 

sjednoceného království, pojednáno bylo též o bitvách Izraelců před vstupem do 

Kenaanu a o rozkolu izraelského království. Autorka pracovala především s dílem 

deuteronomistického korpusu, pro něž je charakteristický synchronní i diachronní 

přístup.      

 Čtenář byl seznámen s problematikou svatých válek a vyhlazovaní klatých 

měst. Objasněna byla také zvěstná funkce deuteronomistického díla a možné 

nereálné informace v pramenech. Autorka práce se přiklání k názoru Sa-Moon 

Kanga a klade konec svatých válek do období rozdělení království. Se vznikem 

světské vlády a po odklonu od Hospodina bylo pro vladaře prioritním řešení 

majetkových sporů. Jedinou výjimkou mezi válkami o moc byla výpomoc proroka 

Elíši, která rázem proměnila boj v Boží bitvu. S prvky svatého boje se setkáváme i u 

panovníků věrných Hospodinu jako byli Jóšijáš a Chizkijáš.  

 Vzhledem k obsáhlosti tématu bylo o teologickém aspektu válečnictví 

pojednáno pouze okrajově. Stejný důvod autorku přiměl zaměřit se na historii Izraele 

pouze do rozpadu království. Stěžejní události po rozpadu království jsou v práci 

zmíněny. 
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Summary 

The core tasks of the diploma thesis were to familiarize the reader with  

the biblical themes as biblical wars from historical and cultural perspective, clarify 

the issue of the divine struggles and embedding in cultural and ethical context. Good 

News of the Bible was confronted with non biblical written sources, mostly written 

records of Moabities, Assyrians, Egyptians, Sumerians and people of Ugarit. The 

diploma thesis was focused primarily on the period of the Kingdom of Israel. Also 

were discussed the battles of Israelis before entering the Land of Canaan and the split 

the Kingdom of Israel. Primarily it has been worked with the Deuteronomy corpus 

that is characteristic by its synchronic and diachronic approach. 

The reader was made familiar with the issue of divine wars and the 

extermination of cursed cities. The herald function of Deuteronomy corpus and the 

possible nonrealistic information sources were also clarified. The author is inclined 

to the opinion Sa-Moon Kang and consideres holy wars to the end of the Kingdom 

period. With the emergence of secular government and deviation from the Lord for 

rulers was the priority to resolve property disputes. The only exception between wars 

of power was the assistance of the prophet Elisha which suddenly turned the fight 

into Godʼs battle. The elements of Holy battle we meet also at the rulers devoted to 

the Lord, e. g. Josiah and Hesekiah. 

Because of the extensive topic the theological aspect of warfare was 

discussed only marginally. The same reason forced the author to focus on Israelʼs 

history only up to the collapse Kingdom of Israel. The flagship events after the 

collapse of Kingdom are mentioned in the work either. 
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