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D
orem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
In rutrum. Donec leo. Morbi 
nunc. Ut ut turpis at magna 
sollicitudin aliquam. Donec 

nunc metus, sagittis eget, semper eget, placerat 
sit amet, pede. Donec fermentum nibh eu est. 
Aliquam tincidunt diam sit amet justo. Ves-
tibulum placerat fermentum arcu. Donec id 
diam. In in eros. Maecenas vitae diam. Sed eu 
risus. Nulla sagittis, massa nec convallis phare-
tra, justo felis tincidunt tortor, in elementum 
metus risus sed nisl. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Sed aliquam eros sit amet erat. 

Aliquam leo wisi, pulvinar quis, imperdiet 
vehicula, scelerisque ac, magna. Integer in-

terdum mi imperdiet arcu. Aenean tempus 
euismod wisi. Etiam elementum lectus. Morbi 
hendrerit purus id ligula. Proin lorem tortor, 
volutpat ut, varius nec, pharetra vel. 

Morbi nec nunc et massa suscipit tincidunt. 
Donec et nisl. Proin commodo augue nec 
neque convallis fermentum. In hac habitasse 
platea dictumst. 

Pellen tesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Cras gravida libero posuere mi. 

Vestibulum eget magna. Ut consequat mau-
ris et nulla. Quisque quis lectus vitae quam 
feugiat bibendum. In eget est. 

Phasellus sollicitudin commodo risus. Pel-
lentesque ullamcorper vestibulum enim. Sed 
ut lectus tincidunt purus nonummy tristique. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Nunc pharetra dolor id arcu. Suspendisse con-
sequat nonummy eros. Nam sit amet urna.

Vestibulum iaculis purus at justo. Suspend-
isse leo eros, pretium ut, laoreet nec, facilisis 
id, magna. Etiam elementum lectus. Morbi 
hendrerit purus id ligula. Proin lorem tortor, 
volutpat ut, varius nec. 

Maecenas pellentesque lacus nec turpis. Ut 
vitae arcu. Nullam dignissim lobortis lorem. 
Donec ultricies eleifend lacus. 

Cras ac est. Nullam libero. Cras purus pu-
rus, imperdiet in, feugiat in, euismod id, velit. 
Suspendisse in enim vitae ante varius. 

Fusce sagittis. Maecenas cursus vestibulum 
elit. Quisque justo. Praesent tincidunt leo vitae 
nibh. Etiam sed leo. 

Proin lorem tortor, volutpat ut, varius nec, pha-
retra vel, augue. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Cras gravida libero posuere mi. 
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D
orem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
In rutrum. Donec leo. Morbi 
nunc. Ut ut turpis at magna 
sollicitudin aliquam. Donec 

nunc metus, sagittis eget, semper eget, placerat 
sit amet, pede. Donec fermentum nibh eu est. 
Aliquam tincidunt diam sit amet justo. Ves-
tibulum placerat fermentum arcu. Donec id 
diam. In in eros. Maecenas vitae diam. Sed eu 
risus. Nulla sagittis, massa nec convallis phare-
tra, justo felis tincidunt tortor, in elementum 
metus risus sed nisl. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Sed aliquam eros sit amet erat. 

Aliquam leo wisi, pulvinar quis, imperdiet 
vehicula, scelerisque ac, magna. Integer in-

terdum mi imperdiet arcu. Aenean tempus 
euismod wisi. Etiam elementum lectus. Morbi 
hendrerit purus id ligula. Proin lorem tortor, 
volutpat ut, varius nec, pharetra vel. 

Morbi nec nunc et massa suscipit tincidunt. 
Donec et nisl. Proin commodo augue nec 
neque convallis fermentum. In hac habitasse 
platea dictumst. 

Pellen tesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Cras gravida libero posuere mi. 

Vestibulum eget magna. Ut consequat mau-
ris et nulla. Quisque quis lectus vitae quam 
feugiat bibendum. In eget est. 

Phasellus sollicitudin commodo risus. Pel-
lentesque ullamcorper vestibulum enim. Sed 
ut lectus tincidunt purus nonummy tristique. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Nunc pharetra dolor id arcu. Suspendisse con-
sequat nonummy eros. Nam sit amet urna.

Vestibulum iaculis purus at justo. Suspend-
isse leo eros, pretium ut, laoreet nec, facilisis 
id, magna. Etiam elementum lectus. Morbi 
hendrerit purus id ligula. Proin lorem tortor, 
volutpat ut, varius nec. 

Maecenas pellentesque lacus nec turpis. Ut 
vitae arcu. Nullam dignissim lobortis lorem. 
Donec ultricies eleifend lacus. 

Cras ac est. Nullam libero. Cras purus pu-
rus, imperdiet in, feugiat in, euismod id, velit. 
Suspendisse in enim vitae ante varius. 

Fusce sagittis. Maecenas cursus vestibulum 
elit. Quisque justo. Praesent tincidunt leo vitae 
nibh. Etiam sed leo. 

Proin lorem tortor, volutpat ut, varius nec, pha-
retra vel, augue. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Cras gravida libero posuere mi. 
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řekl člen sdružení Petr Simandl (midgardský 
kovář) a dodal: „Snažíme se žít tak, jako 
kdysi oni, tedy v souladu s přírodou. Máme 
i svou hierarchii, kopírující tehdejší sociální 
vrstvy. Nováček k nám přichází jako nevolník 
dostávající úkoly od výše postavených členů. 
Po splnění určitých podmínek je povýšen na 
svobodného občana a zastává roli řemeslníka 
nebo válečníka. Svými činy se může zasloužit 
o povýšení do pozice vysoce postaveného 
občana. Nad nimi je Jarl, tedy vůdce sdružení, 
který určuje jeho chod.“

VikingoVé nemají rohy Naši novodobí Vikin-
gové nemají – v souladu s historickou pravdou 

– na svých přilbicích ony pověstné rohy. Jarl 
David Tůma to vysvětlil: „Je to mýtus, který 
pravděpodobně vznikl někdy v období roman-
tismu v 19. století. Našlo se už dost přileb z 8. 
až 11. století, aby se mohlo s jistotou říci, že 
Vikingové rohaté přilbice nikdy nepoužívali. 
Kdyby bojovník dostal na takovou přilbu zá-
sah, strhla by mu rána ihned vaz.“

Dodávám, že tento poznatek výrobcům 
nejrůznějších suvenýrů (včetně některých 
uměleckých skláren) nevadí a že jejich Vikin-
gové budou mít asi vždy přilby s rohy, proto-
že tak vypadají hrozivěji.

D
o Čech se tito obávaní váleč-
níci nikdy nedostali. Tehdy 
ještě ne. Zato dneska jsou 
novodobí Vikingové skutečně 
tady. Ptáte se, co je to za ne-

smysl? Věřte mi, je to – s malou nadsázkou 
– pravda. Zatímco dříve by jejich přítomnost 
u nás vyvolala mezi obyvatelstvem vážné 
obavy, dnes je to zvědavost, zájem, a možná 
i sympatie. Posuďte sami podle informací, 
které přinesl tisk, televize a další média.

historie ožíVá V mnichoVicích Parta mla-
dých lidí, kterým učarovali Vikingové, za-
ložila před více než dvěma roky občanské 
sdružení Midgard se sídlem v Mnichovicích 
u Prahy. Zajímá je období, ve kterém Vikin-
gové žili, a snaží se oživit dávnou historii se 
vším všudy.

Pořádají setkání, na kterých divákům před-
vádějí nejen ukázky z bojů, ale také tehdejší 
řemesla. Všechny kostýmy, zbraně a další 
rekvizity si vyrábějí sami. Jde o přesné repliky, 
zhotovené tehdejšími postupy. „Spoustu času 
stojí už hledání v odborné literatuře a ve sbír-
kách světových muzeí. Výroba takové zbroje 
se liší podle typu. Skrývají se za ní týdny, 
a někdy dokonce i měsíce každodenní práce,“ 

stoPy historie Je to už dávno, co jsem v Göte-
borgu viděl velkou reprezentativní výstavu vě-
novanou Vikingům. Byla to například příležitost 
v praxi vidět, jak tito respektovaní mořeplavci 
stavěli své lodě, nebo obdivovat jejich stříbrné 
a zlaté poklady. Vystavené runové kameny a ka-
menné obrazy se zápisy ze života Vikingů byly 
z Gotlandu, ale celkem byl tento zdroj informací 
evidován více než 2700krát.

Švédové zdědili po Vikinzích mnoho obyčejů 
a zvyků, například slaví svátek letního slunovra-
tu. Tento původně pohanský svátek má dnes pro 
Švédy snad větší význam než Vánoce. Ve švédšti-
ně je také mnoho výrazů a slov z vikinských časů, 
stejně jako v angličtině, kde vědci napočítali přes 
900 slov a mnoho místních jmen převzatých od 
Vikingů.

Přijďte se PoDíVat Vraťme se však k občanské-
mu sdružení Midgard (http://os-midgard.info), 
což podle severské mytologie znamená Země lidí. 
Jeho členové chtějí se životem severských bojov-
níků seznámit co nejvíce lidí, a proto pořádají 
akce, na kterých se hlavně muži prezentují jako 
neporazitelní válečníci. Jednu ze svých největších 
bitev nazvali Rogar – „Pomsta Vikingů“. Právě 
ta vypukne 12. a 13. července 2008 v Brdečném 
u Neveklova. I naši čtenáři jsou zváni. n

představujeme

vikingové jsou 
(už) u prahy
Vikingové žili ve Skandinávii mezi 8. a 11. stoletím. Jejich nájezdníci, obchodníci 

a osadníci se dostali do celé Evropy a do dalších vzdálených koutů světa od Ruska po 

Grónsko. V 10. století docestovali až do Ameriky, skoro pět století před Kolumbem.
NapSal karel strugala fotoGrafie archiV

Vikinské pohřebiště 
v Lindholm hoje 
v Dánsku.

Skupina vikin-
ských válečníků

Naalbinding – „pletení“ 
na jedné jehle

Příprava válečníka 
před bitvou

Jarl Midgardu Dagfari 
Hrut (David Tůma)


