
Příběh o vládkyni Tamerii 

 
Za dávných časů bylo okolí Českého Krumlova úplně jiné, než jak ho známe 

dnes. Problém byl, že jen málokteré kmeny se dokázali shodnout a tak bylo okolí dnes 
již Českého Krumlova stále v boji. Okolí Krumlova zde bylo obydleno snad už v období 
neolitu. Kmeny povstávaly a zase upadaly. Ale časem se vše vyústilo v boj o přežití. 
Kmeny bojovali převážně o území, protože nemohli společně žít. A tak se po nějaké 
době dohodli a spravedlivě si území rozdělili. Avšak tomu předcházela jedna osudná 
bitva. Rozsáhlé území zde patřilo totiž kmeni, ve kterém vládla žena.  

 

Sníh roztál a příroda se probudila po kruté zimě. Rosa na louce se třpytí jako 
perly a rozmáčí trávu. Začíná jaro. Slunce svítí na zem svými paprsky. Všechno 

kolem je velmi pestré. Z dálky byl slyšet šum, je to bublání nedalekého potoka. 
Konečně bude lépe po kruté zimě, probleskne hlavou zdejší vládkyni. Ale to se krutě 
zmýlila… 

 
V tu dobu zde vládla žena Tamerie, o které se říkalo, že je známá svojí 

krutostí. Svým nepřátelům se vždy krutě mstila, ačkoliv to byla žena, uměla si 
sjednat respekt druhých. Vládla zde po svém zesnulém muži, lid s tím neměl 
sebemenší problém. Co se týkalo její odvahy, měla větší kuráž než kdejaký muž 

v kmeni a okolí. Strach nebyl její nepřítel. Například bojovníkům, kteří ji napadli, 
odřízla hlavu a posměšně ji připevnila ke kůlům. Měla tak nahánět svým nepřátelům 
strach, zdejší obyvatelé ji však měli velmi rádi. Byla oblíbená u zdejšího lidu, protože 

dokázala vládnout spravedlivě. Primitivní opevnění jejího území tvořily asi 2 metry 
vysoké svislé kůly.  

 
Jednou však ostatním kmenům v okolí došla trpělivost a tak se proti Tamerii 

spolčily a rozhodli se jí tajně večer při oslavách božstev napadnout. Věděli totiž, že se 

večer bude pozdě do noci pít víno a lidé nebudou mít možnost se včas ubránit. Když 
ohněm padalo i poslední stavení, vládkyně Tamerie sama vešla do boje. Útočníci 
utíkali před jejím mečem, stejně tak jak padali pod jeho pádností. Avšak ani to 

nestačilo. Utržila těžké zranění při obraně a zvolila raději smrt před zajetím a 
probodla si dýkou srdce. V této velké bitvě zemřeli všichni obránci, z těch kdo 

bojovali, nepřežil ani jediný. Jediný muž, který přežil, byl bratr jejího zesnulého 
muže. Tamerie ho v osudnou noc poslala, aby šel ukrýt na předem domluvené místo 
jejich poklad, bylo to pro její dceru. Ukryl ho a pak běžel daleko pryč, co mu jen 

nohy stačili. Doběhl až k ránu, když už svítalo. Byl na místě, kde mu již nehrozilo 
nebezpečí. 

 
  Ženy a děti byly odvlečeny do ostatních kmenů, kde měli posluhovat vládcům 

a pomáhat v zemědělství. Jediná následnice kmene Tameriina dcerka, jmenovala se 

Patela. Ta nejspíše při osudné noci zemřela. Byla po celou dobu boje z největší 
pravděpodobností pohlcena plameny, které celou osadu spálily na popel. Poklad si 
nakonec nevyzvedla. Tak skončil největší kmen v této oblasti. Byla to pro smrt 

úrodná noc. Téměř všichni nakonec pošli... Všechno do jediného stavení bylo 
spáleno na popel. Prachem byly a v prach se také obrátili. Ta noc pohltila všechno, 

co se dalo. Byla to noc plamenů. 
 
Muž, který poklad ukryl, se vrátil zpět do svého domova. Měl výčitky, že 

zbaběle utekl a neúčastnil se boje s ostatními muži. Když uviděl, co zbylo z jeho 



domova, plakal. Tamerii nalezl mrtvou. Její tělo uložil do hrobu, bylo uložené hlavou 
k západu. Do hrobu uložil také náhrdelník, železnou přezku, nůž a korále. Pak se 
spustil náhle déšť. Déšť byl konečně zde, ale nebyla to jen obyčejná voda. Cítil ho ve 

vzduchu, všude kolem sebe. Nebyla to voda, jen krev. Stejná tekutina, která proudí 
v jeho žilách. Jako kdyby někde vysoko nad ním a nad celým okolím ronili bohové 
slzy, ze kterých se plaví litry a litry krve.  

 
Kmen zanikl násilně kolem roku 1800 př.n.l. Poklad byl nalezen v roce 2008 

panem Říhou v blízkosti Nové Vsi, nález byl tvořen deseti nákrčníkovitými hřivnami a 
dvěma spirálovitými nápažníky v nezvyklém uložení. Svazek hřiven byl zastrčen do 
dvou nápažníků nasazených na sebe a vše bylo překryto rafinovaně plochým 
kamenem. Nejspíš byl takto zakryt, aby tento poklad nebyl lehce nalezen a to se také 
na dlouhou dobu podařilo. 
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