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1 Úvod 
Za téma své ročníkové práce jsem si vybral severskou mytologii. 

Severská mytologie je souhrn pověstí, legend a představ o hrdinech, 

bozích, vzniku, účelu a konci světa 

pocházející od germánských kmenů obývajících Skandinávský 

poloostrov a jeho okolí. Jedná se např. o Nory, Švédy nebo Dány, 

které spojuje společná vikinská minulost. 

Toto téma jsem si vybral, protože severskou mytologii zná relativně 

hodně lidí, nejčastěji z různých filmů nebo seriálů, tam je ale často 

zobrazována ne úplně správně nebo trochu upraveně, a jelikož mě 

původní příběhy zaujali, rozhodl jsem se udělat o nich tuto práci. 

 

 

 

2 Posmrtný život 
 

S výjimkou zabitých na bitevním poli a utopených odchází duše mrtvých do říše 

Helheimu. 

Podle některých představ mrtví věčně chodí po vřesovišti porostlém trnitými rostlinami 

a musí se přebrodit přes řeku plnou ostrých úlomků ledu. 

Duše utonulých odcházejí k bohyni 

Rán, manželce Aegiho boha moře. 

Zemřelí v bitvě odchází do 

Valhally (Ódinova síň v Ásgardu – 

pevnost Gladsheim) kde se cvičí v 

boji na konec světa  

zvaný Ragnarök. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/
9d/U1161_Altunastenen_Tors_fiskaf%C3%A4nge_2.jpg/32
0px-U1161_Altunastenen_Tors_fiskaf%C3%A4nge_2.jpg 

https://static.wikia.nocookie.net/mythology/images/

8/84/Valhalla.jpg/revision/latest?cb=202007271838
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3 Příběh o vzniku světa 
 

Na počátku všeho byla prázdná nicota zvaná Ginnugagap. 

Na jihu od ní ležela ohnivá země Muspelheim, kterou střežil démon Surt a naopak na 

severu byl chladný a mrazivý Nilfheimt. 

Ze středu ledové severní země pramenilo jedenáct řek, které pomalu zamrzaly a 

ledové rampouchy z řek se dostávaly až k zející propasti Ginnugagapu. 

Z jihu naopak k propasti vanul hřejivý vánek z  Muspelhaimu. 

První známky života vznikly právě v místech, kde teplý vzduch z jihu začal ohřívat 

ledové severní rampouchy. 

Z tajícího ledu vznikl první člověk-obr Ymi, předchůdce všech dalších ledových obrů. 

Ymi se tak potil, že mu pod levou paží vyrostl muž a pod pravou žena, a jedna jeho 

noha zplodila s druhou syna. 

Tím vzniklo pokolení 

ledových obrů. 

Další stvoření a to 

skřítci se naopak vylíhli 

jako červy v obrově těle. 

Ymi se živil mlékem 

krávy Audhumly, ta se 

udržovala při životě 

pouhým olizováním slaných kamenů, z nichž tak vznikl za pouhé tři dny první božský 

prapředek Búry. Búry (neznámo jak) zplodil Bora, a ten pak s manželkou, obryní 

Bestlou, přivedl na svět tři syny. – Ódina, Viliho a Véa.  

Tito tři božští bratří zabili obra Ymiho a z jeho těla stvořili svět a to následovně: 

Z krve udělali moře a jezera, z masa zemi a z kostí skály. Ze zubů, stoliček a 

zlámaných kostí vznikly balvany a kamení. Z obrovy lebky udělali nebeskou klenbu, 

která se dotýkala čtyřmi cípy země. Z obrových vlasů stvořili stromy a rostliny. 

A aby opravdu nic nepřišlo nazmar i z Ymiho rozdrceného mozku vytvořili oblaka. 

https://i.pinimg.com/originals/8d/55/4b/8d554bc989c5847e43fccc3f479c2ce4.jpg 
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Nebeská tělesa vznikla z jisker ohnivé jižní země Muspelhaim. 

Když se bratři procházeli po pláži, objevili zde dva kmeny, které vyplavilo moře. 

Bohové se z nich rozhodli stvořit první lidské potomky. 

Ódin jim vdechl život, Vili jim dal rozum a pohyb a Vé tvář, jazyk, sluch a zrak. Muže 

pojmenovali Ask (Jasan) a ženu Embla (Jíva),od nich pak pochází celé lidstvo. 

 

 

 

 

 

4 Severská kosmologie (Strom života) 
 

Jasan Yggdrasil představuje v severské mytologii strom života a zároveň tvoří osu 

světa. 

V ranných představách bylo universum tvořeno devíti světy poskládanými jeden na 

druhém na stromě života. 

Mimo Midgard („středozem“ / svět lidí) se 

dá zbývajících osm světů rozdělit do 

protikladných dvojic: 

svět Protikladný svět 

Múspellheim – oheň 

a horko 

Niflheim – led a chlad 

Ásgard - nebe a 

hrdinská smrt 

Helheim - podsvětí a 

obyčejná smrt 

Vanaheim - Tvoření Jötunheim - Ničení 

Álfheim - Světlo Svartálfheim - 

Temnota 

https://i.imgur.com/PsCLWd5.jpeg 
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5 Severský pantheon 
 

5.1 ÁSOVÉ – Ústřední rod z Asgardu 
 

5.1.1  Odin 

Nejmocnější a nejrespektovanější z celého 
severského pantheonu. 

Patron magie a runových znaků. 

Vždy si neústupně jde za tím, co chce a 
následkem tohoto získal velikou moudrost, 

a i jakýsi přehled o světě.  

Zprávy z celého světa přijímá od svých dvou 
krkavců, jmenují se Hugin a Munin. 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Odin_%28Manual_of_Mythology%29.jpg/800px-

Odin_%28Manual_of_Mythology%29.jpg 

 

5.1.2  Frigg  

 Bohyně osudu, 

jako jediná z bohů zná osudy všech a 

může do nich v určité míře zasahovat. 

Jedna z Odinovích žen. 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/FriggSpinning.jpg/800px-FriggSpinning.jpg 

 

5.1.3  Jörd 

neboli staroseversky „Země“,porodila Odinovi slavného syna Thora. 
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5.1.4 Thor 

Bůh hromu ale i řemesel. Je největším 

Asgardským válečníkem a zarputilý protivník 

zlovolných sil. 

https://ifanboy.com/wp-content/uploads/2011/07/norsethor.jpg 

 

5.1.5 Sif 

 bohyně obilí, úrody a plodnosti,  

sličná štítonoška a manželka Thora.  

Na což velmi žárlil bůh lsti a falše Loki.  

Ten ji jednou v noci ostříhal její vlasy.  

Druhý den ho ale Thór donutil, aby vlasy nahradil parukou z 

tepaného zlata. Ty pak měly tu vlastnost, že samy rostly. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Sif_from_Swedish_Edda_translation.jpg 

 

5.1.6 Heimdall 

Strážce Asgardu i celého světa. Nejbystřejší z 

bohů a ohromně houževnatý.  

Téměř nepotřebuje spát. V noci vidí úplně 

stejně dobře jako ve dne a to na celé míle 

daleko.Má sluch tak dobrý, že slyší růst trávu. 

https://i.pinimg.com/originals/5a/c2/df/5ac2dfe3abcfb336e619defff63734e1.jpg 

https://c1.primacdn.cz/sites/default/files/styles/landscape_extra_large/pu
blic/b2bf5bbf/2616911-thorhp.jpg?itok=PU6ZAM8r&c=def_cloudinary 
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5.2 VÁNOVÉ – Páni pradávných sil 

 

5.2.1 Njörd a Nerthus 

Njörd je patronem rybářů a mořeplavců.  

Je právě tím příkladem bytosti, která se dostala do 

Ásgardu, aniž by byla Ásem. Se svou sestrou Nerthus 

zplodil bohyni Freyu a boha Freye. 

 

 

https://runarmal.cz//images/asatru/bytosti/nerthus-njord//niorder_und_skadi_f_w_heine.jpg 

 

5.2.2 Frey 

Jeden z nejkrásnějších a „nejsvůdnějších“ 

bohů. 

Ochránce plodnosti a slunce. 

 

Byl hlavním bohem Uppsalského chrámu ve 

Švédsku. 

https://4.bp.blogspot.com/-Gaj2amnP6Mk/WXnq72YJvTI/AAAAAAAACQk/Ge-fzmt0kPok-

fDChn60PVITteKvlbXrQCLcBGAs/s400/9f2d3a7ed05ab6ae6aa2144042ca5c6a.jpg 

 

5.2.3 Freya 

Jako její bratr je bohyní plodnosti, a nato i lásky a války, nebo čarodějnictví. 

S bratrem Freyem a otcem Njördem jsou nejdůležitějšími Vány a ona je jejich 

velekněžkou. 
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5.2.4 Aegir a Rán 

 Vládcové moří, u nichž si můžete tak trochu připlatit za klidné počasí a jemné vlny, 

pokud plánujete jet po moři lodí. 

 

Méně známí Vánové: Rán, Aegir, 

Hnoss, Gersemi a Nerthus zůstali 

po válce bohů ve Vanaheimu. 

 

 

 

 

5.3 OBŘI spříznění s bohy a ostatní 
 

5.3.1 Loki 

Bůh lsti a falše, kterým se stal 

uzavřením pokrevního bratrství s 

Odinem. Je nesmírně chytrý, což 

trochu způsobuje, že čas od času 

mění stranu. 

 

 

  

5.3.2 Skadi 

 Dcera obra Tjaziho, po jehož vraždě 

dostala od Ásů za manžela patrona 

rybářů a mořeplavců Njörda. 

Je bohyní lovu a zimy, k čemuž patří i 

její iniciály lyže. 

 

https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/68778221_2526707697563538_7364688492418301952_n.jpg 

http://pm1.narvii.com/6881/3419458612ac8b572
668fe1388af36d60854a3a7r1-363-466v2_00.jpg 

https://www.ecured.cu/images/2/27/Loki-mitol-nord.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06
/Skadi_Hunting_in_the_Mountains_by_H._L._M.jpg 

https://images3.alphacoders.com/10
6/thumb-1920-1069980.jpg 

https://www.kinobox.cz/data/clanky/640x400x1/jeste-ze-stacil-

jen-jeden-zaber-jinak-by-tom-hiddleston-lokiho-uz-nehral.jpg 
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5.3.3 Járnsaxa 

Thorova milá z řad obrů. 

 

Porodila mu syny Magniho a Modiho, kteří mu mnohokrát 

pomohli a dokonce oba přežijí příchod temných sil při konci 

světa. 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/a9/7e/8c/a97e8ceb4397941e3ecd667f3f92bd18.jpg 

 

5.3.4 Kvasi 

 Božský tvor, jenž je potomkem Ásů i Vánů a vznikl 

na potvrzení jejich míru. 

Nakonec byl zavražděn, čímž se posléze k bohům i 

lidem dostala znalost výroby výtečného přírodního 

nápoje zvaný medovina. 

 

https://norse-mythology.org/wp-content/uploads/2018/07/Kvasir.jpg 

 

5.3.5 Ivaldiho synové Brokk a Eitri 

Jsou to nejzručnější příslušníci rodu trpaslíků.  

Po dohodách i sázkách vytvořili bohům nejmocnější 

nástroje, 

 

jakými jsou Ódinovo kopí Gungnir a prsten Draupnir, 

Thorovo kladivo Mjollnir a Freyovu loď Skídbladni. 

 

https://berloga-workshop.com/upload/userfiles/Dwarfs/Brokkr/2.jpg 
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http://www.ucw.cz/~azrik/ragnarok/1.jpg 

6 Příběh o konci světa (Ragnarok) 
 

Když dva vlci z železného háje zhltnou slunce a měsíc, hvězdy zmizí z nebe.  

Tehdy se osvobodí vlk Fenri. Z moře se vynoří had Jörmungand. Surt vyrazí v čele 

šiku synů Múspellu a Loki připluje na lodi spolu s mrazivými obry. 

Všechny síly zla se sjednotí na Vígrídské planině. Tehdy Heimdall mocně zaduje na 

svůj roh a započne soumrak bohů. 

Proti mocnostem zla se postaví všichni bohové a einherjové(padlí bojovníci) v čele s 

Ódinem. 

 

Z pětisetčtyřiceti bran Valhaly vyrazí osmset einherjů z každé, do litého 

boje s vlkem. První padne Frey, neboť neozbrojený proti Surtovy nemá šanci. 

Týr zahyne v boji s nestvůrným psem Garmem. Thór zasadí smrtící úder hadu 

Jörmungandovi, ale pokryt jeho jedem udělá devět kroků a umírá. Ódin statečně 

vyráží vsříc vlku Fenrimu a vrhá po něm svou mocnou zbraň, kopí Gungnir, ten 

však rozevře chřtán od země k nebesům a Ódina pozře. Je pomstěn Vídarem, 

který Fenrimu přišlápne tlamu a rozpůlí mu ji vejpůl. Poslední souboj svádí Loki 

s Heimdallem, oba se navzájem zabijí. 

Bohové, einherjové i lidé umírají pod strašným ohněm, který na ně uvrhne Surt. 
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Avšak několik Ásů přežije. Zničená země bude nahrazena novou, z moře vyvstalou, 

krásnou a věčně zelenou zemí, v níž budou bydlet ti, kteří přežili:  

Vídar a Váli, Thórovi synové Módi a Magni, z Helu se navrátí Baldr a Höd. Také 

Dva lidé přežijí, muž a žena, které ukrýval strom Yggdrasil. 

Ti později zalidní nový svět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Závěr  

Do této ročníkové práce jsem použil nejznámější příběhy ze severské mytologie, 

přiblížil dávný pohled na fungování světa ze Skandinávského poloostrova a jeho okolí, 

představil severské bohy a i jiná mýtická stvoření. 
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8 Resume 

In this work I wrote about stories from ancient Viking times. And also about what the 

religion of the ancient people of the Scandinavian Peninsula looked like and what 

gods they believed in. 
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