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Los
Vědecký název: Alces alces
Rozšíření: Severní oblasti severní 
polokoule
Velikost: Délka bez ocasu až 3m

Los je největší jelen světa. Samci 
mohou vážit více než půl tuny a jejich 
paroží dosahuje až dvoumetrového 
rozpětí. Samice nemají parohy, ale jinak 
se od samců neliší. I pro ně je charak-
teristická dlouhá hlava s převislým 
horním pyskem a kožní záhyb pod 
krkem. Losi obývají lesy i otevřenou 
krajinu. V zimě okusují větvičky a kůru, 
v létě často navštěvují řeky a jezera a 
živí se vodními rostlinami. Dospělí žijí 
samotářsky, mláďata zůstávají s mat-
kou celý rok. 

Fauna severu

Sob
Vědecký název: Rangifer tarandus
Rozšíření: Podél severního polárního 
kruhu
Velikost:  Délka bez ocasu až 2,2 m

Sob je jediným druhem jelena, u 
něhož nosí parohy samci i samice. 
Jeho rozšířená kopýtka fungují jako 
sněžnice. Díky nim se nepropadá do 
sněhu může žít za polárním kruhem, 
kde sníh leží až šest měsíců v roce. 
Ve Skandinávii se sob sdružuje do 
stád o několika stovkách jedinců, ale 
severoameričtí karibu vytvářejí až 
půlmilionová uskupení. V létě tato 
stáda táhnou otevřenou tundrou, 
v zimě se stěhují jižněji do lesů. Za 
den při tahu urazí až 100 km. Sobi se 
živí travinami i listy dřevin a kromě 
toho jsou specialisty na požírání 
lišejníků, mechům podobných rostlin 
vyrůstajících na skalách a na stromech. 
V Evropě a na Sibiři lidé soby již před 
více než 3000 lety domestikovali a i 
nyní je chovají pro maso a mléko. 

LYŽE PRO KAŽDÉHO

www.batole.cz



Složte si havrana



Vikingové
Vikingové (přídavné jméno vikinský) 
byli skandinávští mořeplavci, kteří se 
v 8. – 11. století vydávali na „viking“ 
- loupeživé výpravy do mnoha 
evropských zemí. Pro konsolidující se 
evropské státy tehdy představovaly 
hrozivé nebezpečí. Z hlediska 
etnického původu představovali 
severní větev Germánů. V Evropě byli 
nazýváni Normany (Francie), Dány 
(Anglie), Ascomany (Německo) nebo 
Varjagy (Rus, Byzanc).
(Slova Vikingové a Normané však 
nelze zaměňovat, protože mají odlišný 
význam! Normany jsou nazýváni 
potomci Vikingů, kteří se usadili v 
Normandii v severní Francii, smísili 
se s místním obyvatelstvem, přijali 
křesťanství a později ovládli Anglii 
a některá území ve středozemí.) Je 
jistá možnost hledat jméno Norman 
ještě před usazením ve Francii. Nor - 
Man, je pravděpodobně zkomolenina 
anglického Nord - Man, tedy "Muž ze 
severu

Životní podmínky
Obyvatelstvo Skandinávie se živilo 
převážně lovem a rybolovem. Jejich 
obživu tvořily různé druhy masa, 
ale pojídali také stravu rostlinného 
původu. Zemědělství se věnovali pouze 
v některých oblastech, kde k tomu byly 
přírodní podmínky (švédské Skåne a 
Gotland Jekaterinsburg, norský Viken, 
Jutský poloostrov). Přes zimu si pak 
vyráběli nástroje, se kterými pak muži 
vyráželi za obchodem. Ženy, děti, starci 
a otroci zůstávali doma a starali se 
o hospodářství. Zajímavé je, že ženy 
Vikingů neměly ve společnosti zrovna 
nízké postavení. Samy se totiž musely o 

všechno postarat.
Ženy Vikingů se od nepaměti účastnily 
všemožných slavností a oslav. Směly 
volně vycházet, cestovat i přijímat 
mužské návštěvy. Severské ženy nikdy 
nepoznaly nesvobodu a závislost. 
Byly to ozdoby mužské společnosti, 
často měly vliv na mnohá jednání a 
nejednou kvůli nim tekla krev. Otcové 
ovšem střežili čest svých dcer, jako 
svou vlastní. Nic nesmělo jejich pověst 
poškodit. Tyto ženy byly také pobídkou 
k velkým činům.

Expanze na jih
Ze Skandinávie (Norsko, Švédsko) se 
vypravili zhruba v 8. století, plenili 
pobřeží Británie (kláštery Iona a 
Lindisfarne) a také pobřeží Francie 
(zejména při ústí řeky Sény) a to až do 
11. století. Pirátské nájezdy spojovali 
s obchodem - obchodovali s kořistí i 
válečnými zajatci.
Důvody
nedostatek zemědělské půdy
pravděpodobně i velké napětí mezi 
Franky a Dány
obchody v Evropě (bohatá kořist)
sociální změny
Vyvinuli si i své vlastní lodě - veslice, 
jinak přezdívané drakkary. Tyto lodě 
měly malý ponor, což byl pro Vikingy 
skvělý prostředek.

Norští Vikingové
se soustředili na sever a jih. Osídlili 
severoskotské ostrovy, přivlastnili 
si ostrov Man a dále se zachytili 
ve Skotsku a Irsku a prakticky na 
všech pobřežích okolo Skotského 
moře. Odtud pak dále postupovali do 
anglického vnitrozemí, kde se jejich 



zájmy střetly se zájmy Dánů, ale i do 
Francie a dokonce i do Středozemního 
moře. V mladší době Vikingů se dostali 
na Faerské ostrovy, Island, do Grónska 
a odtud potom do dnešní Ameriky 
(díky náčelníkovi Leifu Erikssonovi 
byli norští Vikingové okolo roku 
1000 prvními Evropany v Americe). 
Zbudovali zde dokonce minimálně 
jednu malou osadu v severní části 
Newfoundlandu (patrně legendární 
Vinland). Osada existovala jen krátce. 
Dnes je tato lokalita pod ochranou 
UNESCO se na této lokalitě nachází 
vikinský skanzen (více viz L’Anse aux 
Meadows).

Švédští Vikingové (Varjagové)
Varjagové byli švédští Vikingové, 
kteří podnikali obchodně kořistnické 
výpravy do východní Evropy. 
Jejich zdejší slovanské označení 
Varjagové (v byzantských pramenech 
Varangoi) mělo původ ve vlastním 
skandinávském pojmenování Vaeringar 
nebo Vaeringjar, které označovalo člena 
družiny, jenž by vázán přísahou (vár).
První Varjagové se objevili ve východní 
Evropě již v 7.století. Přistáli na pobřeží 
Finského zálivu a poté začali pronikat 
do vnitrozemí. Jejich první cesta vedla 
po Něvě, Ladožském jezeře a proti 
proudu řeky Volchova do Ilmeňského 
jezera. V této oblasti si Varjagové 
vybudovali první opevněné základny. 
Jedna z nejstarších a nepochybně 
nejvýznamnější byl Aldeigjuborg (nyní 
Stará Ladoga), situovaná nedaleko ústí 
Volchova do Ladožského jezera. Odsud 
pronikli po vodních plochách a tocích 
od dále na Volhu po Kaspickém moři 
do vzdálených arabských zemí. Na této 
trase obchodovali s volžskými Bulhary, 

Chazary a Araby. Kromě této „arabské“ 
obchodní cesty se později, v polovině 
9. století, ustálila druhá známější 
cesta vedoucí „od Varjagů k Řekům“, to 
znamená ze Švédska přes Baltské moře 
a po řekách Něvě a Volchovu nebo 
Západní Dvině a Lovati na Dněpr a dále 
do Černého moře a byzantské říše.
Od těchto elitních oddílů ozbrojených 
dálkových kupců je třeba odlišit 
severské obyvatelstvo, které přicházelo 
do východní Evropy s úmyslem 
kolonizovat zdejší nepříliš hustě 
osídlené kraje a jemuž zřejmě náleželo 
finské pojmenování Ruotsi (dnes má 
toto slovo význam „Švédsko“). Na rozdíl 
od Varjagů byli skandinávští obyvatelé, 
kteří se usadili jižně od Finského 
zálivu, brzy asimilováni slovanským a 
zčásti i finským etnikem. Etnonymum 
Rus se však zachovalo a později se 
stalo pojmenováním pro území, na 
kterém vládla dynastie varjažského 
původu Rurikovci, i jeho slovanského 
obyvatelstva.
Varjagové si budovali podél dlouhých 
obchodních cest opevněné základny 
- mezi nejstarší a nejznámější patří 
Aldeigiuborg - Stará Ladoga - nebo 
využívali zdejších již existujících 
opevněných měst. Později se v 
některých starých slovanských 
centrech (Novgorod, Běloozero, 
Polock, Kyjev) zmocnili vlády a začali 
vybírat od místních obyvatel tribut 
v naturáliích, které byly následně 
využívány v dálkovém obchodu jako 
zboží. To bylo typické také pro první 
vládce Kyjevské Rusi.
Později se Varjagové proslavili jako 
bojovníci ve službách významných 
panovníků. Varjažskou gardu měli 
například byzantští císaři. Její základ 



vytvořilo šest tisíc Varjagů z družiny 
velikého knížete kyjevského Vladimíra 
I., které poslal na pomoc svému 
pozdějšímu švagrovi Basileiovi II. 
(asi 988). Tito bojovníci již zůstali v 
císařových službách a vytvořili základ 
pro osobní panovníkovu gardu.

Dánští Vikingové
se zaměřili na jihozápad. Pronikli do 
severní Francie a do Anglie a společně 
s norskými Vikingy dopluli až do 
Středozemního moře. Roku 911 udělil 
západofranský král normanskému 
náčelníkovi Rollovi v léno hrabství 
Rouen (později normandské 
vévodství). Ve druhé polovině 9.století 
kolonizovali také část Anglie. Největší z 
britských ostrovů byl proto v této době 
rozdělen na dvě království - na severu 
se nacházelo vikinské Danelaw a na 
jihu anglický Wessex. Byli též zaměřeni 
na západní Balt.

Obchodní centra
Hlavními obchodními centry Vikingů 
byla města Ribe, Hedeby, Birka 
(přístavy, u pobřeží řek, jezer a moře). 
Města byla ovšem stavěna až později, 
dříve Vikingové stavěli jen osady a 
vesnice.

Vikinská společnost a právní systém
Dělili se do tří stavů.
Do nejnižší skupiny patřili otroci (byli 
na tom stejně jako otroci v Evropě)
Dále to pak byl selský stav. Sedláci. Sice 
nehospodařili na velkých pozemcích, 
ale byli svobodní. Do tohoto stavu 
patřili také řemeslníci a válečníci. Ti 
byli pod vedením jarla nebo dokonce 
krále. Podnikali takto velké zámořské 
výpravy (zmíněné výše).
Nad selským stavem bylo místo jarlů. 

Jakási šlechta. Velkostatkáři. Měli 
docela slušný majetek, díky němu si 
také mohli udržet vlastní družinu a 
mnohdy vlastnili i lodě a uplatňovali 
svůj vliv.
Nad tím vším stál král. Toho si ze svého 
středu volili náčelníci. Jeho moc byla 
omezena mocí lidu. Tzn. shromáždění 
svobodných mužů thingu. Učinit 
rozhodnutí proti jejich vůli bylo velice 
obtížné, skoro až nemožné.
Důležitá byla rovněž role Thingu, rady, 
kde se rozhodovaly důležité záležitosti, 
ale rovněž se zde hrály hry.
Čest znamenala pro Vikingy vše a tak 
se velice často uchylovali k soubojům, 
jež byly nedílnou součástí jejich životů 
a kultury.
Ženy měly taktéž svá práva. Mohly 
muže žalovat, jestliže na ně sáhl. Podle 
toho kam se v případě, že žena žalovala 
určilo, kolik musí zaplatit.

Vikinské mýty a legendy
Ve Vikinských legendách se objevují 
různé nadpřirozené bytosti, jako 
například obři nebo trpaslíci. Trpaslíci 
byli výborní horníci, kteří v hloubi 
hor strážili poklad. Obři vytvořili 
vše neživé na zemi - lesy, hory, 
skály. První bohové Odin, Vili a Vé 
se narodili dvěma obrům Audumle 
a Buri. Tito první bohové vytvořili 
vše živé – zvířata a člověka. Odin byl 
neohrožený válečník. Jako ochranu 
nosil svoji přilbici a brnění, stejně tak 
jako sponu, kterou měl zavěšenou 
u pasu a která mu dávala desetkrát 
větší sílu. V boji ho doprovázeli dva 
vlci a neohrožené jezdkyně. Odin byl 
ale hlavně mudrc. Nejedl a pil jenom 
božský nápoj. Všichni Vikingové se 
ho báli a měl úctu i před ostatními 
bohy. Podle vikingů byl střed světa 



Norsko
Hledejte inspiraci v severské kuchyni

Samotní Norové si nejsou jisti 
tím, co je to vlastně tradiční norská 
kuchyně. Převážná většina obyvatel 
této země považuje za tradiční jídlo 
masové placky, o dalších jídlech se již 
vedou spory a shoduje se na nich méně 
než 20 procent Norů. V restauracích 
Norové spíše hledí na to, aby jídlo 
obsahovalo norské suroviny nežli na 
nějaký speciálně norský recept.

Historicky vzato, norská kuchyně se 
vyvinula z jídelníčku chudých farmářů 
a rybářů. Tím se poněkud liší od 
zbytku Evropy, kde jídla často putovala 
opačným směrem, od šlechty nebo od 
středního stavu. Stále nepublikovaná 
sbírka dánských, švédských, 
německých, francouzských a 
anglických receptů, která byla v Norsku 
napsána v roce 1793, však naznačuje, 
že do Norska pronikaly evropské vlivy 
mnohem dříve.

Základem jídelníčku jsou 
samozřejmě ryby, především treska 
a slaneček, často nazývaný mořské 
stříbro. V posledních dvou desetiletích 
se některé ryby, především losos, 
pěstují komerčně a spolu s aquavitem 

a sýrem Jarlsberg tvoří trojici nejvíce 
vyvářených norských specialit. 

Vedle ryb patří k jídelníčku produkty 
z farem, především obiloviny, mléčné 
výrobky a jehněčí maso. Celkem 
běžnou částí jídelníčku bohatších Norů 
tvoří zvěřina, především jelení maso.

Recept:
JEHNĚČÍ RAGÚ

1 kg jehněčího masa nakrájeného na 
kousky
1 kg kapusty (nebo zelí) rozdělené na 
listy
1 lžíce hrubé mouky
sůL
pepř

Do pekáče nebo hluboké pánve 
rozložíme vrstvy masa a kapusty, 
osolíme a opepříme a zalijeme vařící 
vodou. Přikryjeme a dusíme nejméně 
30 minut, až je maso měkké. Znovu 
dochutíme solí a pepřem, zahustíme 
moukou rozmíchanou s troškou 
vody a vaříme tak dlouho, až omáčka 
zhoustne.

obrovský strom jasan. Mezi kořeny byl 
nepřátelský kmen Midgard a vysoko 
v korunách stromu sídlili bohové. 
Bájný jasan Yggdrasil měl tři hlavní 
kořeny. Tyto kořeny klesaly do hloubi 
Země. Ten první vedl až do posvátného 
pramene. Tento pramen hlídají bohyně 
(sudičky) splétající vlákna osudu: 
Norny. Když se jedno vlákno osudu 
zlomilo, zemřel jeden člověk. Druhý 
pramen vedl do Země jinovatky 
obývané obry. Třetí kořen vedl do 
Niflheimu, světa zemřelých. Vládce 

této říše byla bohyně Hel. Zde také 
pramenily všechny řeky. Na Yggdrasilu 
žila také různá bájná stvoření: spojení 
mezi bohy a podzemním světem 
vykonávala veverka Ratatosk. Na 
úplném vrcholku stromu seděl zlatý 
kohout, který měl varovat bohy 
před nebezpečím. Pomáhal mu bílý 
krahujec, který kontroloval celý svět. 
Na světě vyvolával zemětřesení had 
Jörmungandr, který na tento posvátný 
strom neustále útočil ve snaze zničit 
bohy.





Luštěte s UČITELSKÝMI NOVINAMI

Rozděl čtverec na dvě stejné poloviny 
tak, aby v jedné půlce byla jen čísla a ve 
druhé písmena:



řešení minulého dílu:


