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A byla válka! Nebyla to ovšem jen tak nějaká válka dobra 

proti zlu, nebo dvou chamtivců. Tohle byla totální válka zla 

proti zlu. Oba králové byli šílení, a to do té míry, že ještě před 

válkou povraždili všechno služebnictvo. Do posledního 

muže. Válka sestávala z několika bitev, které si následně 

rozebereme. V téměř všech se králové drželi starého 

pravidla, že před bitvou je čas na rozmístění vojsk, a až pak 

začíná boj samotný. A nezapomeňte, že vítěz píše dějiny! 

Bitva jednoho koně 
Této bitvy se z Boleslavovy strany účastnil jediný odvážný 

jezdec, a to ten vpravo. Přípravy začal tím, že vyrazil vlevo, 

kam až mohl. Černín zatím nevěděl, co se chystá, a tak vyrazil 

pravou věží do poloviny bojiště. Boleslavův kůň pokračoval 

v jízdě vlevo. Z toho nebyl Černín úplně moudrý, a tak si 

pojistil pozice v polovině bojiště i levou věží. A bitva mohla 

začít. 

Boleslavův jezdec nečekaně otočil o 180 a vrátil se na 

předchozí pozici. To už začínalo Černínovi připadat zvláštní, 

a tak se sám vydal kupředu, aby situaci prozkoumal. Jezdec 

vyrazil Černínovi naproti, a to mírně doleva. Černín už se 

začínal bát, a tak si vedle sebe pozval střelce. Boleslavův 

jezdec se toho ale nezalekl a postavil se přímo před Černína. 

Černín k němu rychle povolal svého koně, ale to už mu 

nebylo nic platné – jezdec udělal poslední krok, dojel hned 

vedle pravé věže, její posádka raději oznámila, že se vzdává, 

protože z tak odvážného jezdce měli prostě strach…  

Bitva masakrální 
Tohle byla rychlovka. Bitva proběhla úplně bez přípravy. 

Boleslavův pravý střelec vyrazil o tři míle vpřed, aby zaujal 

výhodné postavení. To se Černínovi nelíbilo, a tak hned 

vyslal svou pravou věž, aby zlikvidovala tu Boleslavovu. 

Jistěže to Boleslava rozlítilo, a proto vyslal svého střelce, aby 

oplatil zlému nepříteli likvidací jezdce. I Černín dostal chuť 

ukázat sílu svého levého střelce, a tak ho vyslal vpřed, kam 

až to šlo. Boleslav pak ovšem použil Černínův trik: Svou věží 

zlikvidoval tu jeho. A bylo po bitvě. V této věži měl totiž 

Černín uvězněný celý svůj harém, a tak se psychicky zhroutil. 

Bitva nebitva 
Tato bitva vešla do dějin pod názvem „Bitva nebitva“, 

protože z nastoupených vojsk nikdo nepozvedl zbraň k boji. 

Ještě před bitvou totiž Černín osobně došel Boleslavovi 

oznámit, že jeho babička má kuří oka na kuřích okách.  

To Boleslava nepopsatelně rozčílilo. Potřeboval si to 

s Černínem vyřídit osobně. Rozběhl se za ním, ale nepočítal 

s Černínovými maratonskými zkušenostmi. A tak běhali po 

bitevním poli kolem dokola, a kdyby nepadli únavou, běhají 

tam dodnes. 

Dámská jízda 
V této bitvě vojáci nedostali moc příležitostí ukázat své 

svaly. Vše si totiž mezi sebou vyříkaly dámy. Boleslavova 

královna vykročila zlehka kupředu, jen aby se rozhlédla. Ale 

jak to Petronella Černínová viděla, okamžitě vyrazila a 

zastoupila jí cestu.  

Zuřivě se na sebe dívaly a tím započaly bitvu, které se 

v učebnicích dějepisu říká „Dámská jízda“. Boleslavova žena 

uhnula pohledem první a uprchla až na levý kraj bojiště. 

Černínova královna si všimla, že tím ohrozila jejich jezdce, a 

tak se kus vrátila, aby jí takový útok znemožnila. Bylo jí 

celkem jedno, že nechává nechráněnou věž s konkubínami. 

Tam také měla Boleslavova žena namířeno a věž 

s přehledem zlikvidovala. Černínovi to úplně zkazilo náladu, 

a proto se dobrovolně vzdal. 

Bitva zrcadlová 
Tato bitva proběhla vcelku rychle, protože začínala bez 

přípravy, ale nakonec byla ještě rychlejší, než by kdo čekal. 

Boleslavův levý střelec se šouravě vydal doleva, jen aby 

zaujal lepší postavení. Černínův levý střelec udělal to samé. 

Boleslav si toho zatím moc nevšímal a vyslal střelce na další 

část obhlídky, tentokrát jen kousek vpravo kupředu. Ale 

Černínův střelec opět udělal to samé. Boleslav v tu chvíli již 

prohlédl Černínův nedostatek nápaditosti, a tak vyslal levou 

věž o dvě míle blíž k Černínovi, aby mu z ní mohl zahlásit, že 

zrcadlové bitvy byly zakázány bulou z roku 1092. V ní se říká, 

že ten, kdo dvakrát zrcadlově zopakuje tah svého protivníka, 

bitvu prohrál. 

Bitva u prasečí lávky 
Přípravy na bitvu byly rozsáhlé. Nejdříve král Boleslav 

přesunul obě své věže o 2 míle vpřed. Chtěl si tím zajistit 

dobré obranné postavení. Na to Černín reagoval vysláním 

rychlého koňského zvěda vpřed. Boleslav se nevylekal a 

pokračoval podle plánu – oba střelce vyslal jednu míli ven 

z bojiště. Černín tím byl zmaten, a proto i on vyslal obě své 

věže o míli kupředu. Mohlo by se zdát, že se toho Boleslav 

zalekl, když svým střelcům přikázal návrat, ale stále směrem 



z bojiště. Na to se ovšem Černín musel podívat osobně, a tak 

vyrazil vpřed. 

Tím bitva započala. Boleslav nelítostně vyslal vpřed oba 

střelce a ti plni sil uběhli celé čtyři míle. Černín takové tempo 

nečekal, proto rychle povolal na pomoc i druhého jezdce. 

Tím ale vážně podcenil situaci, protože teď se mohly srazit 

dohromady obě Boleslavovy věže. A bylo vymalováno, 

Černínovo vojsko ztratilo jakoukoli šanci na vítězství.  

Bitva na čekanou 
O této bitvě se dozvíte pouze v těch nejpodrobnějších 

učebnicích dějepisu. Obě vojska totiž nastoupila na bitevní 

pole, ale protože se nikomu nechtělo udělat první krok, po 

dvou týdnech zase odtáhla domů.  

Honička 
Boleslav klasicky podnikl první útok svou levou věží, čímž 

zdrtil tu Černínovu. Petronella Černínová se na to nemohla 

dívat, a proto vystoupila o jeden krok vpřed. Boleslav 

nemeškal, ihned zlikvidoval i druhou Černínovu věž tou svojí. 

Na to už se nemohl dívat ani Černín, a tak se šel postavit po 

bok své ženy. Boleslavova královna vycítila příležitost, 

posunula se o 4 míle vlevo kupředu, aby zaujala strategické 

postavení. Jenže toho využila proradná Petronella a srazila ji 

k zemi. Smutný Boleslav se šouravým krokem vydal vpravo 

kupředu. Petronella mu ale nemínila nic darovat. Došlápla si 

na místo, na kterém původně přebývala jeho paní, a už 

viděla, jak Boleslava dožene. Boleslav ale udělal ještě jeden 

krok stejným směrem, čímž si sice strategicky nepomohl, ale 

Petronellu přestalo jeho pronásledování bavit a zavolala na 

muže, že bitvu vzdávají a jedou domů. 

Bitva ztracenců 
Tak tohle byla velká ostuda pro obě armády. Králové se 

domluvili, že si to rozdají u soutoku řek Latavy a Vlbe. Jenže 

oběma armádám totálně selhali navigátoři, takže 

Boleslavova armáda čekala u soutoku Latavy s Odyjí, kdežto 

Černínova armáda byla připravena nařezat Boleslavovi u 

soutoku Vlbe s Duravou. Oba králové si mysleli, že to ten 

druhý vzdal ještě před bitvou, a tak oba vítězoslavně odjeli 

domů. 

Bitva na dlouhé lokte 
Přípravy na tuto bitvu byly velmi krátké. Boleslavův pravý 

střelec si vyjel udělat lepší rozhled o jednu míli doprava. 

Černín zatím nevěděl, co se chystá, a tak jen vyslal na 

pozorování svého pravého koně a to blíže středu bojiště. 

Vtom se ale Boleslav pustil do útoku nevídané síly. Svou 

levou věž vyslal na zdrcující tažení, až tím zlikvidoval věž 

Černínovu. Ten se začal stahovat do obranných pozic, a 

proto vyslal svého druhého jezdce, aby se postavil před 

královnu. Nečekal ovšem, že Boleslavův drtivý útok bude 

pokračovat – svou druhou věží zlikvidoval Černínovi i druhou 

věž. Černín nevěděl, jak se zachránit, a tak vyslal svého 

levého střelce o míli kupředu. Tím se již ale nezachránil, neb 

tohoto střelce mu Boleslav smetl střelcem svým, a bylo 

dobojováno. 

Bitva u prasečí lávky 2 
Touto bitvou nahráli oba panovníci všem dějepisářům, kteří 

motivují žáky ke studiu dějin tím, že říkají, že je přeci potřeba 

poučit se z minulých chyb. To ovšem Boleslavovi i Černínovi 

bylo jedno, a tak, když se po pár letech opět setkali u Prasečí 

lávky, sehrála se bitva na chlup stejná jako kdysi. A nepoučí 

se a nepoučí. 

Bitva o nervy 
Boleslav pojal přípravu bitvy velmi střídmě, a tak pouze 

poslal levého střelce o míli nalevo. Černín to také 

s přípravami nepřeháněl, vyjel o 1 míli dopředu svou pravou 

věží. 

Bitva začala nečekaně vypjatou situací, kdy Boleslav vyslal 

svou levou věž tak, aby zastavila těsně před věží Černínovou. 

Nikdo nevěděl, zda si to Černín nechá líbit. Nechal. Místo aby 

Boleslavovi sebral odvážnou věž, pustil se svou věží do jeho 

druhé věže. Boleslava to zamrzelo, nicméně bojoval dál. 

Svého předsunutého střelce vyslal do středu bojiště. Černín 

se radoval, jak teď Boleslavovi zatopí, a tak se jal věží 

likvidovat jeho jezdectvo. Jenže to už si Boleslav přisunul 

svého střelce ze středu bojiště k odvážné věži, čímž získal 

pozici tak neochvějnou, že to Černín opět musel vzdát. 

Bitva královen 
Bez příprav se hned vrhnuli do posledních bojů. Začalo to už 

téměř obligátní výměnou věží – Boleslav vyrazil svou levou a 

Černín poté svou pravou. Boleslavova královna se odvážně 

vydala o 4 míle šikmo vlevo, až tím ohrozila Černína 

samotného. Ten, jelikož je srab, sám nikam neuhnul, ale 

nechal se ochránit svou Petronellou. Boleslavova paní 

uviděla možnost vyměnit si s Petronellou pár drbů, proto 

přiběhla až těsně k ní. Skryt za Petronellou se Černín 

konečně odvážil ke kroku vpřed. Jenže Boleslavově paní už 

stačil pouze úkrok vlevo kupředu a opět tím pro Boleslava 

získala postavení natolik výhodné, že i z této poslední bitvy 

musel Černín odejít s nepořízenou. 


