
Mayský rituál mající zajistit přízeň bohů. 
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INDIÁNSKÉ CIV IL IZACE  

MAYSKÁ CIVILIZACE 
 

Říše Mayů se rozprostírala v tropických nížinách ve střední Americe v oblasti 
poloostrova Yucatan v Mexiku. Mayové vynikali v zemědělství, hrnčířství, 
ale také v astronomii či matematice. Zároveň po sobě zanechali obrovské 
množství staveb a uměleckých děl. 
 

HISTORIE 
 
Nejstarší známky mayské civilizace spadají do období kolem roku 1800 př.n.l. Původní Mayové byli zemědělci, 
pěstovali plodiny jako kukuřici či fazole. Kolem roku 300 př.n.l. začala výrazně vzkvétat první opravdu veliká 
středoamerická civilizace – OLMÉKOVÉ. Právě od Olméků převzali různé národy včetně Mayů spoustu kulturních a 
náboženských rysů, včetně číselné soustavy nebo slavného kalendáře, který měl 365 dnů. V této době začali Mayové 
stavět velká kamenná města, monumenty a pyramidy. 

 
Za začátek zlatého věku říše Mayů je považován rok 250 n.l. Vznikalo mnoho 
měst, ve kterých žilo 5 000 – 50 000 obyvatel. V době svého vrcholu pak 
mayská civilizace čítala až 2 miliony obyvatel. V mayských městech se 
nacházela náměstí, paláce, chrámy, pyramidy či hřiště pro míčové hry. 
 

NÁBOŽENSTVÍ 
 
Mayové uznávali víru ve více bohů. 
Většina jejich bohů byla spjata 
s přírodou, včetně bohů Slunce, 
Měsíce, deště nebo kukuřice.  

Nejvyšší postavení ve společnosti měli králové („kuhul ajaw“ neboli svatí 
pánové), kteří byli údajně příbuzní s bohy. Králové prováděli různé 
náboženské obřady a rituály, které měly pro mayskou kulturu velký význam. 
Tyto rituály byly známy zejména svou krutostí. Například v jednom 
z náboženských obřadů byl zajatec vyveden na vrchol pyramidy, kde byl položen na obětní kámen před mayského 
velekněze. Velekněz zajatcovi ostrým předmětem otevřel hrudník a vyjmul mu srdce. To vše proto, aby si Mayové 
naklonili přízeň bohů. 
 

 

ZÁNIK ŘÍŠE 
 
Mayská říše se rozpadla kolem roku 900 n.l. Důvod zániku této 
civilizace je dodnes nejasný. Nejčastěji se jako důvod zániku označuje 
vyčerpání přírodních zdrojů, války mezi jednotlivými městy nebo 
nějaká přírodní katastrofa. Avšak v době, kdy se do Ameriky dostali 
Evropané, byla již největší kamenná města Mayů dávno pohřbena 
pod zelení deštných pralesů. 
 

 

 

Mayský kalendář 



AZTÉCKÁ ŘÍŠE 

(VIDEO: SLAVNÉ DNY – Den, kdy začal zánik říše Aztéků, 7. listopadu 

1521) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-zanik-

rise-azteku-151702 

HISTORIE 

Aztékové žili na území dnešního Mexika. Jejich původ je nejistý, 

někteří vědci se domnívají, že přišli ze severní Kalifornie. Na území 

dnešního Mexika se přestěhovali na konci 10. století n.l. 

Přibližně v polovině 14. století bylo založeno město Tenochtitlan (na 

území dnešního hlavního města Mexika). Toto město, které bylo celé 

vystavěno na uměle vytvořeném ostrově uprostřed jezera, se stalo 

střediskem celé oblasti.  

Aztékové byli zpočátku velmi bojovní, v patnáctém století ovládali 

téměř celé dnešní jižní Mexiko, avšak postupem času se usadili, 

věnovali se obchodování a řemeslům. Bohužel právě v této době byli napadeni Španěly a právě ztráta bojovného 

ducha Aztéky zahubila. Aztékové Španěly přijali jako přátele, ti však toužili jen po zlatě a Aztékové je nezajímali.  

V jedné červnové noci roku 1520 však v krvi Aztéků vzplanula bojovná 

minulost předků a pod vedením bratra sesazeného Montezumy, 

Aztékové Španěly vyhnali. Ani to však 

nepomohlo na dlouho, do roka byla 

Aztécká říše, především zásluhou 

Hernanda Cortéze, dobyta.  

 

KULTURA 

Aztékové byli zemědělci, pěstovali rýži, bavlnu, banány, pepř, vanilku nebo tabák.  

Aztécká kultura souvisela výlučně s náboženstvím. Aztékové uctívali bohy, které 

spojovali s přírodními událostmi. Podle jejich mytologie bohové oživovali Slunce svou 

krví a lidé by je měli následovat, proto byly lidské oběti v aztécké říši naprosto běžné. 

Aztékové stavěli vysoké chrámy, které svou velikostí museli převyšovat všechny 

ostatní budovy. Mezi nejznámější aztécké bohy patří bezesporu Huitzilopochtli, bůh 

války, či Quetzalcoatl, Opeřený had.  

Kromě náboženských staveb budovali Aztékové i vodovody, mosty, kanály. 

 

 

 

 

Pyramida Slunce 

QUETZACOATL 

Hlavní středisko říše - TENOCHTITLAN 

Aztécký obřadní rituál. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku-151702
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku-151702


INCKÁ ŘÍŠE 

(VIDEO: SLAVNÉ DNY – Den, kdy byla objevena plošina Machu Picchu, 24. 

červenec 1911) 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-objevena-plosina-

machu-picchu-24-cervenec-152682 

HISTORIE 

Inkové vytvořili zde obrovskou říši, která se rozprostírala při západním 

pobřeží Jižní Ameriky. Jejich legendární městské království Cuzco bylo 

podle legendy založeno kolem roku 1200 n.l. a postupně si podmanilo 

další národy pohoří And a vytvořilo říši, která byla největší říší 

předkolumbovské Ameriky. Incká říše v době svého rozkvětu pokrývala 

území dnešního Peru, Bolívie, Ekvádoru, Chile a Kolumbie. 

NÁBOŽENSTVÍ 

Inkové vyznávali víru ve více bohů. Jejich vládcem a zároveň 

hlavním božstvem byl Sapa Inka, který byl považován za potomka 

slunečního boha Intiho. 

 

ZPŮSOB ŽIVOTA, KULTURA 

Inkové byli vynikající stavitelé – s jejich městy, chrámy a silnicemi 

se můžeme setkat i dnes na svazích hor a náhorních plošinách 

v Peru. Nejznámějším výtvorem inckých stavitelů jsou zbytky 

města MACHU PICCHU v Andách. 

Inkové žili v horách, které nebyly příliš příznivé pro pěstování 

zemědělských plodin. Proto se na horách budovali zavlažované 

terasy, na kterých Inkové pěstovali například kukuřici, fazole, 

tykve, rajčata, arašídy, papriky, melouny a bavlnu.  

 

ZÁNIK ŘÍŠE  

Kultura Inků se nacházela na vrcholu právě v době svého dobytí 

Španělem Franciscem Pizarrem, který dosáhl jeho území v roce 

1526. V roce 1529 se vrátil zpět do Španělska, kde získal povolení 

královny Isabely Kastilské dobýt Inckou říši a stát se jejím 

místokrálem. V roce 1532 byla říše Inků Španěly rozvrácena. 

Franciscu Pizarrovi k tomu stačilo pouze sto osmdesát mužů, 

dvacet sedm koní a jeden kanón. O zánik incké civilizace se 

postarala také epidemie neštovic, která si vyžádala až 94% 

populace. 

 

 

INCKÝ SYSTÉM SILNIC A CEST – celková délka inckých cest, 
které spojovaly hl. centra říše, se odhaduje na 30 – 50 tisíc 
kilometrů. Jejich součástí byly i provazové mosty a schody 
ve skalách. 

Domy a hradby byly stavěny z přesně opracovaných 
kamenů posazených těsně k sobě bez použití jakéhokoliv 
„spojovadla“. Do spáry nelze vrazit ani čepel nože. 

MACHU PICCHU 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-objevena-plosina-machu-picchu-24-cervenec-152682
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-objevena-plosina-machu-picchu-24-cervenec-152682

