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Galové v Burgundsku, Caesar a Vercingetorix, povstání a porážka 
Galů u Alésie, zápisky o válce galské 1 

 

ÚVODEM 

Na náhorní plošině Mont Auxois se kdysi dávno rozkládalo galské oppidum zvané 

Alésie, u kterého se pravděpodobně odehrál rozhodující střet mezi galskými kmeny, 

vedenými Vercingetorigem, a římským vojskem, jemuž velel Gaius Iulius Caesar.2 Průběh 

a především výsledek bitvy prozatím ponechme stranou. Vyprávění je totiž na samém 

počátku, do propuknutí bitevní vřavy ještě zbývá několik okamžiků a dříve než zazní válečný 

ryk bojovníků, je třeba se seznámit s dávnými obyvateli Francie (tudíž i Burgundska) – 

s Galy, přiblížit si jejich domovinu – Galii – a trochu si nastínit události, jejichž nitky 

se spletly na tomto místě. 

 
GALOVÉ – KELTOVÉ 

Galové, toto označení používali Římani (lat. Galii), obývali rozsáhlé oblasti dnešní 

Francie, Belgie a severní Itálie. Jednalo se o představitele keltských kmenů, etnika 

indoevropského původu, které lze archeologicky identifikovat částečně již od starší doby 

železné (tzv. halštatská kultura, 700 – 450 př. n. l.).3 V mladší době železné (450 – 0 př. n. l.) 

pak byli Keltové hlavními představiteli a nositeli tzv. laténské kultury.4 Původní sídla Keltů 

se nejspíše nacházela v oblastech střední Evropy (na horních tocích Dunaje, Rýna a Rhôny), 

odkud od konce 6. století př. n. l. začala jejich mohutná migrace, při které keltské kmeny 

postupně osídlili rozsáhlá území, mj. i  Francii, Belgii (Galie), Britské ostrovy (Británie) 

či severní Itálii.5 Vzhledem k tomu, že samotní Keltové po sobě nezanechali vesměs žádné 

písemné památky, informace o jejich existenci nám poskytuje především archeologie 

                                                 
1 Referát byl vypracován pro příležitost návštěvy místa Mont Auxois (Alésia), kopce položeného severozápadně 
od Dijonu nad vsí Alise-Sainte-Reine, departement Côte-d`Or (6. den exkurze, nedělě 22.4. 2007). 
2 V lokalizaci bitvy panuje nejistota. Reliéf místa Mont Auxois údajně neodpovídá Caesarovu popisu, místo 
je také příliš malé na to, aby zde mohla být umístěna velmi početná galská armáda. Dalším, ovšem méně 
pravděpodobným, místem bitvy by mohla být lokalita Alaise ve Franche-Comté, jiná teorie podporuje umístění 
bitvy do oblasti kolem Chaux-des-Crotenay v průsmyku pohoří Jura (Salins-les-Bains). 
3 Halštatská kultura nese svůj název podle významného archeologického naleziště Hallstatt v Horním Rakousku. 
4 Pojmenování pochází od švýcarského naleziště La Tène. 
5 Část Keltů se také usadila na Iberském poloostrově (ve Španělsku – tzv. Hispánie), ve 3. století se některé 
keltské kmeny dostaly až do Řecka a do Malé Asie (tzv. Galatie). Keltové rovněž obývali území dnešních Čech, 
Moravy, Slovenska a Polska, jejich přítomnost je dosvědčena i v Illyrii (bývalá Jugoslávie), Panonii (Maďarsko), 
na Balkánském poloostrově, Podkarpatské Rusi, severní Ukrajině, Rumunské Transylvánii či v Moldávii. 
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a písemné zprávy řeckých a římských autorů, tzn. že do písemných pramenů se dostávají 

až při styku s těmito starověkými civilizacemi.6 

Do oblasti Galie, tzn. i na území dnešní Francie, dorazily keltské kmeny („keltské“ 

ve vlastním slova smyslu) přibližně na rozhraní starší a mladší doby kamenné, tj. kolem 

r. 450 př. n. l. Díky početní převaze pohltily původní obyvatelstvo a pevně se zde usadily. 

 
GALIE 

Jak již bylo naznačeno, zeměpisný název Galie (lat. Gallia) se vztahoval na rozsáhlé 

území, zahrnující dnešní Francii, Belgii a severní Itálii. Z pohledu Říma se tato oblast dělila 

do několika celků. V době Gaia Iulia Caesara (asi 100 – 44 př. n. l.) se rozeznávaly 2 hlavní 

celky: Galie Předalpská (Gallia Cisalpina, Přední Galie/provincie) a Galie Záalpská (Gallia 

Transalpina, Zadní Galie). 

Galie Předalpská zahrnovala území severní Itálie (Pádskou nížinu), již od 2. pol. 

3. stol. př. n. l. bylo zdejší keltské obyvatelstvo postupně zasaženo římskou expanzí a toto 

území přetvořeno na římskou provincii. Říčka Rubikon tvořila hranici mezi Předalpskou Galií 

a vlastní Itálií. 

Galie Záalpská, tento pojem označoval oblast ohraničenou Pyrenejemi, Středozemním 

mořem, Alpami, řekou Rýnem a Atlantským oceánem (zhruba dnešní Francie a Belgie). 

Jihovýchodní část tohoto celku, území položené ke Středozemnímu moři (jižní Francie)7, byla 

od 2. stol. př. n. l. postupně dobyta Římem a r. 121 př. n. l. rovněž přeměněna na římskou 

provincii.8 Naproti tomu zbylé území Záalpské Galie obývaly svobodné a nezávislé galské 

kmeny a pojem Galie mohl také označovat pouze tuto svobodnou galskou zem. Ta se podle 

Caesara dále dělila na 3 části: a) Akvitánie (lat. Aquitania) – jihozápadní část, území mezi 

Atlantikem, Pyrenejemi a řekou Garonnou (kelt. Garunna), zde sídlili obyvatelé spíše 

iberského typu, b) tzv. Keltská Galie (Keltika, Keltikové) – jádro nepodrobeného galského 

území, které bylo ohraničeno z jihu řekou Garonnou a ze severu dolní Seinou (kelt. Sékvana), 

Marnou (kelt. Mátrona) a od ústí řeky Mosely Rýnem (Caesar někdy užívá název Galie pouze 

pro toto území), c) tzv. Belgie (Belgium, Belgikové či Belgové) – severní část mezi Seinou 

a Rýnem. 

                                                 
6 Poprvé se začínají objevovat v písemných pramenech od 6., 5. stol. př. n. l. – jedná se tak o první Evropany 
na sever od Alp, jejichž existence je písemně zachycena. 
7 Území jižní Francie bylo od 7. stol. př. n. l. pod řeckým vlivem (např. 600 př. n. l. vznikla řecká kolonie 
Massalie – dnešní Marseille, Nice apod.) a území bylo částečně helenizováno. Pro Řím tato oblast představovala 
výhodnou spojnici mezi  Itálií a Iberským poloostrovem (Hispánie), rovněž se jednalo o pevné předmostí 
na okraji keltského vnitrozemí. 
8 Tzv. Zadní provincie, či jen „Provincia“ – odtud vzešel současný název Provence. Později byl užíván název 
Galie Narbonská – „Gallia Narbonensis“. 
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Nedá se však vůbec říct, že by v rámci těchto 3 celků panovala mezi kmeny nějaká 

bližší jednota. Šlo o volné seskupení kmenů, které se označovaly svými vlastními kmenovými 

názvy (např. Arvernové, Haeduové, Sékvanové apod.). Ve svobodné Galii se tak nacházelo 

zhruba kolem 60-ti keltských státečků či kmenů různé velikosti a vlivu, podle odhadu 

asi 15 milionů obyvatel. Mezi kmeny často panovala nejednota, spory a boje. 

Přes nepochybnou různorodost a svébytnost se galské kmeny vyznačovaly značně 

podobnou kulturní a materiální úrovní. 

 
GALOVÉ V BURGUNDSKU 

Území dnešního Burgundska se nacházelo ve střední (centrální) Galii, tj. v Keltské 

Galii. Tato tzv. Keltika byla nejrozsáhlejším celkem v nezávislé části Galie a žily zde 

nejmocnější kmeny, které byly často seskupeny ve volných a nestálých federacích. 

V samotném Burgundsku sídlilo hned několik galských kmenů. Do severozápadního 

Burgundska (dnešní departement Yonne) zasahovalo osídlení silného galského kmene Senonů 

(lat. Senones), kteří rovněž obývali rozsáhlé území na západ od Burgundska.9 V Burgundsku 

se nacházelo 1 z jejich hlavních oppid: Agedincum (dnešní město Sens).10 

Oblast jižně od pramenů Seiny (v departementu Côte-d`Or) obýval malý kmen 

Mandubiů (lat. Mandubii), jejichž hlavním střediskem bylo silně opevněné oppidum Alésie 

(lat. Alesia), které se nacházelo na náhorní plošině Mont-Auxois nad dnešní obcí Alise-

Sainte-Reine poblíž Dijonu.11 Mandubiové žili pod vlivem a ochranou svých mocnějších 

jižních sousedů Haeduů (lat. Haedui). Tento silný galský kmen obýval velmi rozsáhlé území 

zhruba mezi horním tokem Loiry (na západě) a řekou Saônou (kelt. Arar), jejich osídlení 

zasahovalo zhruba celou jižní polovinu Burgundska.12 V departementu Saône-et-Loire, 

se nacházelo hned několik důležitých oppid tohoto kmene – říční přístavy Cabilonum 

(či Cavillonum, dnes město Chalon-sur-Saône), oppidum Matisco (dnes obec Mâcon na řece 

Saôně v jižním Burgundsku) a především jejich hlavní středisko a důležité řemeslné centrum 

Bibracte (dnes Mont Beuvray u Autunu, podle Caesara největší oppidum v Galii – 135 ha). 

Další jejich oppida se nacházela v departementu Nièvre, na horním toku řeky Loiry 

(kelt. Liger): Noviodunum (dnešní Nevers) a Dececia (dnes Decize). Haeduové patřili 

                                                 
9 Oblasti současných departementů Seine-et-Marne (Île-de-France) a Loiret (Centre). 
10 Senonové byli neklidným a výbojným kmenem, který podnikal časté válečné výpravy. Jeden z jejich 
náčelníků, Brennus, dokonce roku 390 př. n. l. dobyl a vyplenil Řím! 
11 U pramenů Seiny a Maasy žili původně i Lingonové (lat. Lingones). Po nich pochází název města Langres 
(region Champagne-Ardenne). 
12 Přibližně dnešní burgundské departementy Saône-et-Loire, Côte-d`Or a Nièvre. 
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tradičně už od 2. století př. n. l. k jednomu z nejhorlivějších spojenců Říma a byli často 

používáni jako nástroj obrany římských zájmů v Galii. 

Ve východní části Burgundska sídlili Sékvané (lat. Sequani). Tento kmen zpočátku 

sídlil na horním toku řeky Seiny a později se posunul východním směrem do oblastí 

burgundského hrabství Franche-Comté. Jejich centrálním oppidem bylo Vesontio 

(dnes Besançon). Sékvané vedli nepřetržité spory se svými sousedy ze západního břehu řeky 

Saôny – s Haeduy. 

Od jihozápadu mohla také do oblasti Burgundska zasahovat moc jednoho 

z nejmocnějších galských kmenů – Arvernů (lat. Arverni). Ti sice obývali široké území 

Francouzského středohoří, jejich vliv však působil i v dalších oblastech.13 Centrálním 

oppidem tohoto kmene byla Gergovie (lat. Gergovia, u Clermont-Ferrand v regionu 

Auvergne). 

 
ŘÍMSKÁ EXPANZE, GAIUS IULIUS CAESAR – EXPANZE V GALI I, POSTUPNÁ 

OKUPACE ÚZEMÍ  

Jak již bylo uvedeno, rozsáhlá území obývaná Galy byla postupně podmaňována 

Římem. Ve 2. pol. 3. sto. př. n. l. si Římané podrobili galské obyvatelstvo v severní Itálii 

a vytvořili zde provincii Gallia Cisalpina, ve 2. stol. se pak římský vliv rozšířil i do Galie 

Záalpské, resp. do jihovýchodní části, kde vznikla tzv. Provincia (pozdější Galie Narbonská). 

V polovině 1. stol. př. n. l. se pozornost Říma obrátila i ke zbylé, dosud nezávislé části 

Galie. V roce 58 př. n. l. se místodržitelem (guvernérem) v obou „galských“ provincií stal 

Gaius Iulius Caesar (asi 100 – 44 př. n. l.),14 člověk s velkými ambicemi a touhou po moci. 

Jeho jednání bylo motivováno a vedeno snahou zajistit si pevnou politickou pozici v Římě, 

zvýšit svoji popularitu, dosáhnout velkolepého vítězství, které by zajistilo další rozšíření 

impéria.15 Caesar tak zahájil postupné dobývání Galie, tzv. galské války, jež se odehrály 

v letech 58 – 50 př. n. l. Jejich průběh posléze sám Caesar zachytil ve svém literárním díle 

(viz níže). 

Vojenské akce Caesar započal v roce 58 př. n. l. Nejprve v centrální Galii (u Bibracte) 

vojensky zastavil migraci Helvétiů, Bójů a Tigurinů16, poté zasáhl do sporů mezi Haeduy 

                                                 
13 Např. během 2. stol. př. n. l. kolem sebe vytvořili jistý druh konfederace ostatních kmenů. 
14 Správcovskou funkci vykonával současně i v Illyriku (Illiricum – Istrie a Dalmácie). 
15 Je nutné si uvědomit, že kolem poloviny 1. stol. př. n. l. se v Římě odehrával boj o politickou moc. Nejprve 
mezi senátem a tzv. triumviry (60 př. n. l. – jeden z nich byl Caesar) a posléze již mezi jednotlivými uzurpátory 
(tzv. občanská válka mezi Caesarem a Pompeiem – resp. jeho přívrženci, 49 – 45 př. n. l.) 
16 V této době se zmíněné keltské kmeny přesouvaly pod tlakem Germánů ze svých sídlišť v dnešním Švýcarsku 
na západ do Galie, aby si zde našli nový životní prostor. Odůvodněním pro římský zásah byla „ochrana“ římské 
provincie. 



Archivní exkurze 2007 – Burgundsko (17. – 23. dubna 2007) 
Jakub Feige – ARCH-PVH/mgr. navaz. (1. roč.) 

 5 

(římští spojenci) a Sékvany a vytlačil z Galie za Rýn germánské Svéby vedené Ariovistem.17 

V roce 57 př. n. l. Ceasar pokračoval ve svých výbojích dále na sever a po tuhých bojích 

porazil konfederaci keltských kmenů, Belgy. Roku 56 př. n. l. si pak Římané podrobili i oblast 

tzv. Armoriky (Armorický poloostrov),18 když v námořní bitvě porazili zdejší nejmocnější 

kmen Venety (hl. centrum Vannes). V tomto roce také potlačily nepokoje Belgů, úspěšně 

zastavili výpady germánských kmenů přes Rýn a podmanili si galské kmeny v jihovýchodní 

Galii – v Akvitánii. Následné 2 roky, r. 55 a r. 54 př. n. l., podnikl Caesar 2 invaze do jižní 

Británie, které však trvalejší úspěch nepřinesly. 

 
POVSTÁNÍ GAL Ů, CAESAR A VERCINGETORIX 

Římanům se sice v relativně krátké době podařilo přinutit galské kmeny, aby uznali 

jejich svrchovanost,19 tento křehký stav však šlo jen stěží udržet a situace v Galii byla dosti 

napjatá. Docházelo k nepokojům, v kmenech vznikaly různé protiřímské opozice, některé 

galské kmeny se přidávaly ke germánským vpádům za Rýn.20 

V zimě 54/53 př. n. l. nastaly pro Římany vážnější problémy. Proti římské invazi 

povstali Eburonové (kraj v okolí dnešního Li÷ge, Belgie), kterým se dokonce podařilo zničit 

jednu celou římskou legii (9.000 mužů), jenž byla zazimovaná v římském táboře u dnešního 

Tongres (Belgie, Flandry). Tento úspěch zlomil pověru o neporanitelnosti římského vojska 

a vyvolal vzbouření na více místech Galie. K odporu se přidaly i některé germánské kmeny, 

proti nimž musel Caesar podniknout 2. trestnou výpravu za Rýn (r. 53 př. n. l.). Situace 

se uklidnila až na podzim 53 př. n. l., kdy Římané odpor zpacifikovali a nad Galy znovu 

získali kontrolu. Caesar s domněním, že vojenská hrozba Galů pominula, zanechal v Galii své 

legie a sám se na zimu uchýlil do Předalpské Galie. 

Nicméně vření mezi galskými kmeny nebylo v žádném případě uhašeno, protiřímské 

nálady se ještě zvýšily. Dokonce i tradiční spojenci Říma – Haeduové – začali ve své římské 

angažovanosti ochabovat a postupně zcela vplynuly do protiřímského tábora. Až nyní galské 

kmeny plně pochopily, že pouze jejich jednota by mohla ubránit svobodu a nezávislost 

na Římu. Postupně tak vznikla široká konfederace galských kmenů, jejíhož vůdcovství se ujal 

náčelník Arvernů Vercingetorix (asi 82 – 46 př. n. l.). Ten začal budovat velkou spojenou 

galskou armádu a své bojovníky podrobil tuhé disciplíně. 

                                                 
17 Ariovist využil své předchozí pozice „spojence“ Sékvanů a snažil se zabírat galské území po levé straně Rýna. 
18 Dnešní Bretaňský poloostrov. 
19 Římané dosazovali a podporovali prořímsky orientované náčelníky, s kterými uzavírali vzájemné „přátelské“ 
smlouvy. 
20 Proti římské nadvládě se Galové občas spojovali s výbojnými Germány. V r. 55 Caesar zastavil opakovaný 
germánský vpád a dokonce provedl demonstrativní protiútok za řeku Rýn (jedná se o jeho 1. překročení Rýna). 
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Předem domluvený signál k rozpoutání celogalského povstání vzešel od kmene 

Karnutů.21 Na počátku roku 52 př. n. l. povraždili římské osadníky ve městě Cenabum, což 

byl dostatečný podnět k tomu, aby se vzpoura brzy rozšířila po celé zemi. Snahou 

Vercingetoriga bylo především znemožnit Caesarovi návrat do Galie a tak ho odříznout 

od jeho legií, jenž přezimovaly na severu v kraji Belgů. Tento záměr se však nezdařil, Caesar 

ve velmi krátkém čase přešel přes zasněžené Alpy a dostal se do centrální Galie. Zde rozdělil 

své síly. Na sever, do oblasti v okolí Paříže, vyslal 4 legie  vedené Titem Labienem (vojenský 

zástupce Caesara), které zde měly zasáhnout proti Senonům a Parisům. Osobně pak začal 

s 6 legiemi a spojeneckou germánskou jízdou pronásledovat Vercingetoriga. Galové 

na Vercingetorigův pokyn uplatňovali taktiku spálené země – pálili vesnice i dvorce, ničili 

zbytečná opevnění oppid. Snažili se zbavit římské legie jakékoli základny, ztížit nepříteli 

zásobování, vyčerpávat jeho síly a bránit mu v dalším postupu. Vercingetorix před Cesarem 

ustupoval ve snaze zabránit přímému střetu do té doby, než by nastal vhodný okamžik, 

tzn. do té doby, než by se seskupilo dostatečně mocné galské vojsko. Používal předstíraných 

ústupů a nejrůznějších léček. Caesar však toužil po rychlém rozdrcení vzpoury a odhodlal 

se k úderu na srdce nepřítele – na dobře opevněné středisko Arvernů, oppidum Gergovii. 

Pokusil se o přímý útok, ale byl s těžkými ztrátami odražen a protiútokem donucen ustoupit, 

aby se vyhnul totální porážce. Tento galský úspěch znamenal konec Caesarovy 

neporazitelnosti, tento vynikající římský vojevůdce byl poprvé v bitvě poražen Keltem! 

Ceasarovo vojsko se urychleně stáhlo na sever, kde se mu podařilo spojit s druhou částí 

římského vojska v údolí řeky Seiny, což byla největší taktická a osudová chyba Galů. Další 

taktickou chybou Galů bylo to, že byv povzbuzeni svým úspěchem, přestali být opatrní 

a pouštěli se do ukvapených a zbytečných výpadů, které je však pouze oslabovaly. 

Vercingetorix se pokusil nastalou situaci napravit a zaútočil na spojenou římskou armádu 

v momentě, kdy byla v roztaženém pochodovém tvaru.22 Byl ale odražen a raději 

se i se svým vojskem, čítajícím prý až 80.000 bojovníků, stáhl do opevněného oppida Alésie, 

hlavního střediska a hradiště kmene Mandubiů. Zde byl posléze v pozdním létu roku 

52 př. n. l. Caesarovým vojskem obležen.23 

 

                                                 
21 Mocný keltský kmen nacházející se v samém v srdci svobodné Galie. Karnutové zejména obývali rozsáhlé 
území mezi Seinou a Loirou (větší část dnešních departementů Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher).  Jejich 
hlavním oppidem bylo Cenabum (dnes Orléans) a Autricum (dnes Chartres). Území Karnutů bylo považováno 
za střed Galie – zde se každý rok konalo velké shromáždění druidů. 
22 Nejtěžší a nejnebezpečnější byly pro římské vojsko přesuny. Každý legionář nesl náklad (osobní věci apod.) 
o hmotnosti zhruba 30 kg. Proto bylo římské vojsko za pochodu téměř neschopné boje.  
23 Zhruba mezi 30.000 - 60.000 (12 legií a pomocné jednotky). 
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BITVA U ALÉSIE, DEFINITIVNÍ PORÁŽKA GAL Ů 

Galské oppidum Alésie mělo dobrou strategickou polohu a pevné obranné postavení. 

Nacházelo se na plochém vrcholu kopce s prudkými svahy, jež z obou stran obtékaly řeky 

Ose a Oserain. Caesar proto zahájil obléhání s úmyslem nechat obránce vyhladovět. 

Předpokládal, že tak početné vojsko umístěné v oppidu nevydrží vzdorovat příliš dlouhou 

dobu z důvodu nedostatku potravin. V Alésii se totiž vedle bojovníků nacházelo i místní 

civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí. Ty sice Vercingetorix z pevnosti propustil, římské 

vojsko je však nenechalo projít a zahnalo je zpět. 

Aby Caesar zabezpečil dokonalou blokádu, nechal vybudovat kolem opevnění Alésie 

18 km dlouhý a 4 m vysoký obléhací val. Linie byla navíc směrem k oppidu doplněna dvěma 

4,5 m širokými příkopy s hloubkou 1,5 m. Příkop blíže k valu byl naplněn vodou z okolních 

řek. Toto obléhací opevnění doplňovaly pasti a hluboké jámy před příkopy a pravidelně 

umístěné pozorovatelny vybavené obléhacími stroji.24 Vercingetorix ve dne i v noci vysílal 

vojáky k výpadům, ve snaze zpomalit výstavbu římských pozic, a zároveň vyslal výzvu 

galským kmenům, aby se shromáždily a zaútočily na Římany. Caesar si hrozbu útoku zvenčí 

uvědomoval a proto nařídil vybudovat ještě 2., vnější linii valu, která měřila 21 km. Tento val 

měl chránit Římany před případnými galskými posilami zvnějšku. V září 52 př. n. l. 

se západně od Alésie, asi 2 km od římských obranných linií, začala postupně shromažďovat 

mohutná galská armáda, která podle Caesara měla čítat až 250.000 mužů.25 Římští obléhatelé 

tak byli sami obleženi a i nad nimi se vznášela hrozba vyhladovění. 

Na konci září galské vojsko zahájilo útok na římské vnější obranné opevnění, který byl 

podpořen současným útokem z oppida. Oba ataky však byly odraženy. Následující den došlo 

k 2., tentokrát nočnímu pokusu o prolomení římského obležení a opět bez úspěchu. 3. den byl 

veden masivní útok na severní, slabší okraj římských pozic, opět doplněný 

Vercingetorigovým výpadem z Alésie. S nasazením všech posledních vojenských sil Římané 

oba galské útoky s velkou námahou a úsilím odrazili a v následném pronásledování pobili 

a rozprášili velkou galskou armádu. Vercingetorix se stáhl zpět do Alésie. Tím padla poslední 

naděje na prolomení římské blokády a to v momentě, kdy zásoby potravin byly více než malé. 

Následný den se proto galský vůdce Vercingetorix vzdal a  obléhání Alésie bylo ukončeno. 

                                                 
24 Jednalo se především o velmi účinné samostříly: tzv. balisty, které vrhaly těžké kameny pod úhlem asi 45˚, 
lehčí katapulty, jenž vystřelovaly šípy či oštěpy v téměř vodorovné rovině, a velké praky (kameny). V řadách 
Galů, kteří na podobné stroje nebyli zvyklí, způsobovaly tyto samostříly velké ztráty. 
25 Věrohodnější je však počet mezi 80.000 – 100.000. 
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Válečné akce při obléhání Alésie si vyžádali zhruba takovéto ztráty na životech:26 

Římané: 12.800, Galové: 40.000 – 250.000. Posádka Alésie, stejně tak jako i zajatí bojovníci 

velké galské armády byli uvězněni a následně prodáni do otroctví nebo dáni jako válečná 

kořist Caesarovým legionářům.27 Vercingetorix byl uvězněn a převezen do Říma, kde byl 

celých 5 let vězněn v podzemních kobkách, v tzv. Tullianu.28 V r. 46 př. n. l. byl veřejně 

vystavován při Caesarově oficiálním triumfu (pochodu Římem) a krátce poté popraven, 

patrně zardoušením.  

Bitva u Alésie znamenala poslední velký střet mezi Galy a Římany a přinesla 

ukončení všeobecného a organizovaného odporu Galů proti římské invazi. Přispěla tak 

k definitivnímu podrobení celé Galie. V závěrečné fázi galských válek, v letech 51 –

 50 př. n. l., byla římská expanze v Galii úspěšně dokončena. V zimě 52/51 uskutečnil Caesar 

trestné tažení a již na jaře r. 51 podrobena téměř celá Galie. Zbylé období už bylo vyplněno 

jen menšími vojenskými zákroky proti jednotlivým kmenům. 

 
G. I. CAESAR: ZÁPISKY O VÁLCE GALSKÉ 

(COMMENTARII DE BELLO GALLICO) 

Průběh galských válek zachycuje znamenitý dobový pramen tzv. Zápisky o válce 

galské, jehož autorem byl samotný Gaius Iulius Caesar. Toto literární dílo vzniklo během 

zimy 52/51 př. n. l. a zaznamenává průběh římského tažení v Galii v letech 58 – 52 př. n. l., 

tzn. zhruba do dobytí Alésie a potlačení Vercingetorigova povstání. Celkem se jedná o 7 knih, 

každá kniha líčí události 1 roku. 

Charakter díla je především propagační a obranný, Caesar dokumentuje a obhajuje své 

vlastní činy a oprávněnost zvoleného postupu. Snaží se dokázat, že pro velkolepé vítězství 

bylo zapotřebí velké vojenské a státnické obratnosti. Pro navození dojmu nezaujatého popisu 

vystupuje Caesar ve 3. osobě, jednotlivé události jsou líčeny z pohledu nezúčastněného 

anonymního Římana, který vše sleduje zpovzdálí a nepouští se do žádného přímého 

hodnocení. Autor vědomě zdůrazňuje své zásluhy, opomíjí skutečností, které by ho stavěly 

do nepříznivého světla, odvádí pozornost od činů svých podřízených a vytváří z nich pouhé 

trpné vykonavatele jeho vlastních záměrů. 

Obsah díla je pro Caesara důležitější než jeho literární forma. Z tohoto důvodu 

používá běžné, citově neutrální výrazy a jednoduché stylistické prostředky bez rétorických 

                                                 
26 Tato čísla je třeba brát s rezervou! 
27 Podle Caesara se jednalo o nejméně 40.000 vězňů, většinou z obležené pevnosti.   
28 Vězení umístěné na severovýchodním svahu Kapitolu. 
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ozdob. Vyprávění se pohybuje v mezích stručnosti a sleduje jen nejdůležitější okamžiky 

událostí. 

Toto Caesarovo dílo je jedinečným historickým pramenem, který vedle popisu 

válečných tažení přináší velmi cenné (a často i jediné) informace o rozmístění, životě 

a způsobech keltských či germánských kmenů, topografii míst na území dnešní Francie, 

Švýcarska, Anglie i Německa.  

Caesar své Zápisky ukončil rokem 52 př. n. l. Závěrečná fáze galských válek, totiž léta 

51 a 50 př. n. l. byla v podobném duchu a stejným způsobem zachycena Caesarovým 

důstojníkem a blízkým důvěrníkem Aulem Hirtiem. Jeho dílo je známé jako tzv. 8. kniha 

Zápisků o válce galské. 

 
ZÁVĚREM 

Galské války znamenaly pro Caesara výrazný osobní úspěch, jak vojenský, tak 

i politický. Přestože galské kmeny měly nad Římany výraznou početní převahu, svoji 

nezávislost nakonec ztratily. Hlavní příčinu jejich porážky lze hledat jednak 

ve výjimečné Caesarově osobnosti a vysoké kvalitě profesionálního římského vojska 

a především pak ve vzájemné nejednotnosti galských kmenů. Galská kampaň znamenala pro 

Caesara odrazový můstek k dalším úspěchům, získal slávu dobyvatele, vysoké finanční 

prostředky, vytvořil si silnou a oddanou armádu. Mohl tak vykročit přes vlny Rubikonu vstříc 

svému osudu… 
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