
Dej 1 Vikingové 

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na  
Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  

 



Vikingové  

Výbojný germánský 

kmen  

Války, život, kultura 

a náboženství 



Válečné výpravy  

důvody 

• nedostatek orné půdy 

• relativní přelidněnost 

• výbojnost 

• politické spory 

výboje téměř po celém světě  

• Z - Anglie, Západofranská říše (Normandie) 

• V - Východní Evropa, oblast Středozemního moře 

• S - Island, Grónsko, S Amerika 

 

 



Viking pravděpodobně odvozeno od vík = záliv   
Norman „muž ze severu“ ve Francii (germánským jazykem) 
Varjag  v Rusku a Byzanci (slovanským jazykem)  

 



Výpady do Anglie 
• 793 – první vikingský výpad, severovýchodní pobřeží 

Anglie, ostrov Island, klášter Lindisfarne,dále podnikali 
bleskové útoky na bohaté a špatně chráněné kláštery 

• od 2. pol. 9. stol. vedli útoky, které začali mít kolonizační 
prvky, postupně ničili a plenili téměř všechna království 
až na Wessex, jehož král Alfréd Veliký, který útokům 
vzdoroval => vytvoření jádra budoucí Anglie, další vlna 
vikingských nájezdů začíná až v roce 980 

• Vikingové vybírali poplatek zvaný danegeld (poplatek 
za „ochranu“) a výkupné za ceněné zajatce jako 
biskupy, arcibiskupy… 

http://vikingove.mysteria.cz/vikingsky-mec.html


Výpady do Francie  
(Západofranská říše) 

• výpady od počátku 9. stol.; vzhledem k existenci řek se 
mohli pohybovat do vnitrozemí a plenit i tam  

• 885-886 – pokus o dobytí Paříže, útok byl odražen 

• 911 – vikingský náčelník Rollo uzavřel s francouzským 
králem (Charles Simple-Karel III. Prosťáček) smlouvu, 
podle které se mohli usazovat na území dnešní 
Normandie a přijali křesťanství  

• => 1066 – základna pro invazi do Anglie 

Vikingové zdobili své zbraně 

runovým písmem kvůli identifikaci 

vlastníka zbraně.  

http://vikingove.mysteria.cz/vikingske-kopi.html


Vilém Dobyvatel 

• nemanželský syn vévody z Normandie,  

1035 – získal nárok na trůn po smrti svého 

otce 

• v 18 letech byl jmenován vévodou 

oficiálně bez omezení nebo poručníka 

• 1066 – dobyl Anglii (Bayeux Tapestry) 

• 1086 – celkový zánik anglické šlechty – do 

popředí šlechtici z Normandie (jiný jazyk) 

• snaha Francie o omezení jeho moci => 

válka,vpád do Normandie => Vilém se 

chystá na odvetné tažení  

http://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E&annotation_id=annotation_559561&feature=iv
http://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E&annotation_id=annotation_559561&feature=iv
http://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E&annotation_id=annotation_559561&feature=iv
http://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E&annotation_id=annotation_559561&feature=iv
http://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E&annotation_id=annotation_559561&feature=iv


Norští Vikingové  

• největší cestovatelé a kolonizátoři, kolonizovali směrem 
na Z a S 

• počátek 9. stol. osídlení Skotských ostrovů (Orkneje, 
Shetlandy), kolem roku 836 začali zakládat osady 
v Irsku (Dublin) 

• 872 – rebelové odmítající sjednocené Norsko se 
vystěhovali na Island a později kolonizovali Grónsko 

• 985 – lodě islandského obchodníka Bjarni Hejofssona 
až u pobřeží S Ameriky, okamžitý návrat na Island 

• inspirace pro Leifa Ericssona, v r. 997-1003 (není 
přesně zjištěno) se vydal prozkoumat novou zemi 
=>objevení Ameriky před  Kolumbem, založení tábora 
Vinland na dnešním Novém Foundlandu, velká 
kolonizace – nebyla trvalá, po 3 letech návrat  

 



Dánští Vikingové 

• výpravy na J Španělska, Portugalska, V španělské 

pobřeží, Baleáry, Sicílie, SV Itálie 

• odpor muslimů – znemožňuje usazení na Pyrenejském 

poloostrově - Španělsko 

Helma byla vyrobena z 

kůže nebo železa a byla 

bez pověstných rohů 



Švédští Vikingové 

 • 9. stol. se usazovali kolem Baltského moře, pronikali do 

Ruska, zprvu byli žoldnéry, které si najímaly soupeřící kmeny 

v Rusku  

• 839 – doplutí po řekách Dněpr a Don až do Černého moře, 

obchodovali přes Rusko s Byzantskou říší, v Rusku založili 

města, např. Novgorod, Kyjev, poté se ujali moci a založili 

rod Rurikovců, nejdále se dostali do Konstantinopole a z ní 

až do Bagdádu 

Varjagové 



Objevy a válčení Vikingů v datech 



Zánik Vikingů 
• šíření křesťanství mělo za důsledek přestoupení Vikingů 

v Rusku na pravoslavné křesťanství 

• opouštění osad v Americe, Grónsku  => přesídlení do 
Británie a Normandie => splynutí s místním obyvatelstvem 

• opuštění kočovného života v Švédsku, Dánsku a Norsku => 
vznik klasických středověkých států. 

Hořící loď 



Společenský a právní systém  
3 stavy      - otroci – neměli žádná práva   

                  - selský stav - řemeslníci, rolníci, 
                                     válečníci 

                  - jarlové – velmi bohatí,  
                      měli vlastní půdu,družinu, lodě  
                      a vliv ve společnosti 

 

• král – moc omezována jedině shromážděním 
svobodných mužů (thing),volili si ho náčelníci 

• thing -  tvořen svobodnými muži, byl to jakýsi soud, 
jehož zákonem byly zvyklosti, tradice, vše v ústním 
podání, tresty byly měřeny pokutami 

• postavení žen – velmi svobodné a nezávislé, měly vliv, 
byl možný také rozvod  



Život Vikingů 

• mistry ve stavbě lodí, zpracování kovů  

• zemědělství, obchod 

• život v osadách anebo malých vesnicích, 

města stavěli až později, města = obchodní 

centra 

• runové písmo 

• vlastní polyteistické náboženství 

• poměrně civilizovaný právní systém a 

svoboda žen 



Domy 

• neznali maltu, domy pouze z kamene anebo byly 
pospojovány trávou, masivní zdi, stodola, stáje, malá 
kovárna a chlév byly součástí, chlév byl hned vedle 
obytných místností (malé „topení“) 

• vybavení domu – dřevěné lavice podél stěn,krb – 
vyhřívání ale i vaření,dřevěné truhly, které sloužily jako 
úložiště pro různé věci 

• stavěli i dřevěné domy s kratší životností 



Námořnictví 

• Langskip – velká loď s čtvercovou 
plachtou a veslaři, po bocích se 
připevňovaly štíty, podle hlavy vepředu se 
mu říkalo buď  

 Drakkar – dračí hlava na přídi nebo 

    Snekkar -  hadí hlava na přídi 

• snadno ovladatelné, rychlé a důmyslně 
sestrojené proti nepřízni počasí, mohly 
přistávat i na mělčinách a umožňovaly  
bleskové výpady a vítězství 

• Knarr – obchodní loď s vysokými boky, 
plachtou, která se dala podkasávat – 
zmenšovat plochu  

• málokdy měla vesla 



Lodě 

detail 



Způsob boje  

• útočili v klínové formaci –  
špička klínu - nejlepší válečníci 

• ohromná zručnost v ovládání 
zbraní, spíše bodali, než sekali 

• typ válečníka tzv. berserkr – 
válečník, který si sundal všechno 
brnění, rozlomil štít na znamení, 
že se nehodlá bránit a jeho 
jediným cílem je pozabíjet co 
nejvíce nepřátel – sebevražedný 
útok 

• Vikingové žili pro boj, jejich cílem 
bylo umřít v boji, jinak šli do 
podsvětí k bohyni Hel a ne do 
Valhaly, kde se dále cvičili v boji, 
hodovali a čekali na konec světa  



Meč 

nejcennější zbraň vikingského válečníka, majitelé jim 

často dávali jméno, např. Zář bitvy, meč měl oboustranné 

ostří, byl dlouhý asi 100 cm a vážil necelé 2 kg 

 



Štít a sekera 

sloužil k obraně a vlastnil ho 

každý válečník, štíty byly kulaté, 

asi metr široké, vyrobené ze 

dřeva, někdy pokryté kůží  

 Sekera s dlouhou dřevěnou 

rukojetí byla navržena tak, 

aby svým úderem rozpůlila 

protivníkův štít 

http://vikingove.mysteria.cz/vikingsky-stit.html


Kultura a umění 
• runové písmo – chované s velkou úctou; věřili, že má 

magickou moc, užívali ho na zdobení zbraní, zápis 
důležitých událostí, pozemkového vlastnictví apod.  

• vikingská abeceda často nazývána futhark anebo 
futhork podle prvních šesti znaků původní 24znakové 
abecedy, později zredukována na 16 znaků  

• literatura – poezie – Poezie skaldů (skald = potulný 
písničkář) 

                     - legendy – stvoření světa, konec světa 



Runy 

Runové kameny z Dánska a Švédska 



Vikingské šperky 

Amulet 

Výtvarné  a užité umění – ornamenty a 

zvířecí motivy 

 



Náhrdelník 



Přívěšek 

Thorovo kladivo, 

replika přívěšku 



Náhrdelníky 



Vikingské šperky 

Prsten 



Spona na plášť - symbol bohatství 



Přívěšek, replika dle nálezu ze Skandinávie (město Vadstena),  

1. polovina 6. století  



Náramek 



Přívěšek 



Vikingský šperk 



Pouzdro na meč 



Dámské lodičky, replika ozdoby  

Amulet 



Legendy 
• Legenda o stvoření světa  

• Na počátku nebylo nic, pouze prázdná propast jménem Ginnunga. Na jejích koncích ležely dva světy, mrazivý, 
mlžný Niflheim a Muspellsheim, jiskřivý svět ohně. V Nifheimu vyvěral Huergelmi, pramen jež živil ledové řeky, 
které se nazývají Svöl, Gunntra, Fjörm, Fimbultul, Slíd a Hríd, Sylg a Ylg, Vid, Leiptr a Gjöll. Tyto řeky se nazývají 
Elivágy, když tyto na led zmrzlé řeky dospěly až k hranicím žhnoucího Muspellsheimu, začaly tát a z tajícího 
ledu vznikl obr jménem Ymi a kráva zvaná Audhumla. Kráva olizovala slaný led a jejím mlékem se Ymi živil. 
Jedné noci, když Ymi spal a potil se, vydělily se z jeho těla dvě bytosti. Obr a obryně, ti dali základ celé generaci 
Hrímtursů. Prvního dne, co olizovala Audhumla led, vyvstaly večer z ledu lidské vlasy, druhého dne celá hlava a 
dne třetího celý muž. Nazýval se Bůri. Ten zplodil syna jménem Bór. Ten se oženil s obryní Bestlou, dcerou obra 
Böltorna, a zplodili spolu tři syny. Ti se jmenovali Odin, Vili a Vé (tito bohové vystupují v některých mýtech pod 
jedním jménem ,jindy jako tři bratři, též pod jmény Odin, Hoenir a Lodurr), nepohodli se s obry a byla rozpoutána 
válka. Bohové zabili Ymiho, a když padl mrtev k zemi, z jeho ran vytékalo tolik krve, že se v ní utopili všichni obři. 
Všichni až na Bergelma. Ten vstoupil se svou ženou do žlabu a v něm se zachránil. Z nich pocházejí nová 
pokolení Hrímtursů. Tato nová generace byla bohy vypuzena do Niflheimu, Muspellsheimu a do jejich nového 
domova Jötunheimu.  

• Poté odnesli bohové tělo mrtvého Ymiho doprostřed Ginnungy a z jeho těla vytvořili náš svět. Z jeho krve stvořili 
moře a jezera, z masa zemi a z kostí skály. Kamení stvořili z jeho zubů a z jeho lebky vytvořili nebeskou klenbu, 
kterou podepírají čtyři skřítci jménem Austri (východ), Vestri (západ), Sudri (jih) a Nordri (sever). Poté bohové 
posbírali žhavé uhlíky z Muspellsheimu a zasadili je vysoko i níže na nebeskou klenbu, aby osvětlovaly nebesa i 
zemi. Všem tělesům určili místo. Některým na nebi, jiná volně létala pod nebem, ale i jim stanovili místo a vyznačili 
dráhu. Od těch dnů se začaly rozlišovat dny a noci a počítat roky.  

• Když šli jednoho dne Borovi synové po pobřeží moře, našli dva vyplavené kmeny. I stvořili z nich lidské bytosti. 
Odin jim vdechl duši, Hoenir ducha a Lodur krev a barvu. Muž se jmenoval Ask (jasan) a žena Embla (jíva); z nich 
vzešlo lidské plémě, které za svou zemi dostalo Midgard.  

• Bohové Midgard ohraničili valem, který stvořili z řas obra Ymiho, a tento val chrání Midgarg před obry. Bohové 
vzali také Ymiho mozek, vyhodili ho do vzduchu a stvořili tak oblaka. Poté si bohové vybudovali svůj svět a tím 
Asgard je.  

• Legenda o konci světa aneb soumrak bohů 

• Konec světa - Ragnarök začne Balderovou smrtí, tu zaviní Loki, napůl bůh, napůl obr.  Za to je Loki přivázán v 
jeskyni a kape na něj jed, který mu rozleptává kůži. Ale všechno jednou skončí, i vězení Lokiho. Ten se pomstí a 
vede útok obrů na Asgard. V této době sáhnou po zbraních einherjerové z Valhally, i sami bohové. Dva vlci, děti 
Fenriho, sežerou Slunce a Měsíc. Poté se osvobodí Fenrir a zaútočí na Odina. Odin jeho zuřivosti podlehne. Otce 
však rychle pomstí Vidar. Fenrir skončí s mečem v srdci. Z moře se vynoří další potomek Lokiho, obrovský had 
Jörmungandr, a z jeho tlamy stříká jed. Okamžitě na něj zaútočí Thor. Celým Midgardem se ozývají tupé údery 
jeho kladiva. Zvítězí, ale už nedokáže vydržet sílu jedu a padne. Dále proti sobě bojují Tyr a pes Garm, strážce 
brány Heimdal a Loki. Všichni padnou. Vládce ohnivých obrů Surt zničí Asgard a Midgard ohněm, ale armády 
bojují dál. Až bitva utichne, zůstane jen několik bohů a einherjerů. Jsou vítězové. Z moře vystoupí nový Midgard. Z 
posmrtné říše Helu jsou propuštěni Odinovi synové Vali, Vidar a Baldr. Ti převeznou vládu, ale budou žít spolu s 
lidmi. V Yggdrasilu totiž přežil muž a žena, a ti zalidní nový svět. Cenné dědictví, Möllnir, připadne Thórovým 
synům. V troskách Asgardu najdou Ásové Odinovu moudrost a odkaz generacím - runy.  



Náboženství  

bohové se dělí do dvou skupin 

• mladší Ásové měli sídlo Asgard  

• starší Vánové měli sídlo v Uppsale 

pohřebiště Lindholm Høje - 

kamenná loď, pohřební zvyk 

typický pro Skandinávii, objeveno 

téměř 700 hrobů pocházejících  

z doby kolem r. 1000 



Ásové  
• Odin - otec bohů, bůh války, bůh poezie a moudrosti. Je mocný, ale proradný, někdy 

bývá zobrazován jako bůh vojáků. Obětoval své jedno oko, aby získal moc vědění a 
porozumění. Žil ve Valhale se svými ochočenými vlky Gerim a Frekim, osminohým 
koněm a ochočenými havrany, kteří za něj pozorovali svět. Shromažďoval zde slavné 
zabité bojovníky. Obávali se ho jak lidé, tak bohové. Jeho kouzelné kopí Grungir 
nikdy neminulo cíl.  

• Thor - bůh hromu, Odinův syn. Chránil ostatní bohy a lidi pomocí kladiva jménem 
Mjollnir (což znamená blesk). Vikingové často nosili kolem krku amulety ve tvaru 
kladiva, které je měly ochraňovat. Jezdil v kočáře taženém dvěma ohromnými kozly. 
Vikingové věřili, že zvuk hromu je řinčení kol Thorova kočáru jedoucího po nebi.  

• Frigg - bohyně zrození, manželka Odina, která pečovala o zdraví a spokojenost lidí, 
zvláště dětí. Byla krásná a laskavá a měla svůj vlastní palác, kde splétala vlákno do 
mraků. Jako jediná z bohů zná osudy všech a může do nich zasahovat.  

• Baldr - bůh krásy, Odinův syn. Byl milovaným synem Odinovy manželky Frigg. 
Stejně jako se bála matka Achillova, tak se bála i Frigg o osud svého dítěte. Proto 
požádala všechny živé tvory i neživé předměty, aby Baldrovi neubližovali. Všichni to 
přislíbili a Baldrovi od té doby nic neublížilo. Je nejchytřejší z Ásů, moudře a krásně 
hovoří a je také velice mírumilovný. Žije na místě zvaném Breidablik - to je v nebi.  

• Loki - napůl bůh, napůl ďábel. Krásný a chytrý, ale také mazaný a neupřímný. 
Vtipálek, jehož legrácky způsobovaly ostatním bohům celou řadu nepříjemností. 
Dokázal se proměnit v libovolné zvíře či hmyz. Jednou na sebe vzal podobu klisny a 
porodil osminohého koně.  

• Tyr - bůh čestného boje, spravedlnosti a přísahy. Zbraně Vikingů bývaly často 
označeny jeho runou.  

• Hel - bohyně zesnulých. Napůl živá, napůl mrtvá. Velice nádherná žena, která však 
měla od pasu dolů podobu hrůzné kostry.  

• Heimdall - zlatozubý bůh, jenž chránil Bifrost, duhový most spojující zemi s 
Asgardem (zemí bohů). Měl tak dobrý zrak, že viděl i v noci. Měl tak dobrý sluch, že 
slyšel růst ovčí srst. Věřilo se, že ohlásí Ragnarok (konec světa) troubením na roh.  
 



Vanové 

• Njörd - bůh moře a větrů, byl bohem námořních cest, 
rybářů a obchodního podnikání, peněz a majetku. Oženil 
se se SKADI, která si ho vzala, protože měl nejkrásnější 
nohy na světě.  

• Skadi - bohyně zimy. Někdy se jí též říkalo „Ledová 
královna“. 

• Frey - bůh zdraví, bohatství, míru a přírody. Způsoboval, 
že svítilo slunce, padal déšť a dařilo se úrodě. Byl 
dvojčetem bohyně Freyi a jezdil v kočáře taženém 
kancem. 

• Freya - bohyně lásky a krásy. Jezdila v kočáře taženém 
dvěma obrovskými kočkami. Využívala svou kouzelnou 
moc k předpovídání budoucnosti. 
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