Zámořské objevy
Příčiny zámořských plaveb:
• Po dobytí Cařihradu v roce 1453 Turci ovládli Blízký východ a začali
omezovat obchodníky, kteří putovali do Indie a Číny. Přerušení staré
obchodní cesty po souši vedlo k hledání nových možností obchodu
s Dálným východem.
• Pod vlivem humanismu sílila snaha objevovat nová území, velkou
popularitu si získala kniha Marca Pola Milion.
• V Evropě byl nedostatek drahých kovů, hledala se nová naleziště, rostla
celková poptávka po luxusním a exotickém zboží.
• Nové přístroje a typy plavidel umožňovaly námořníkům vydávat se na
delší plavby. Zlepšila se námořní navigace.
Tradiční podporou nových zámořských cest prosluly zejména dva státy –
Portugalsko a Španělsko.
V Portugalsku byl takovým průkopníkem objevitelských plaveb Jindřich
Mořeplavec, syn portugalského krále, který měl značné geografické znalosti.
Portugalci postupně prozkoumávali moře kolem západního pobřeží Afriky, až se
Bartoloměji Diazovi v roce 1488 podařilo dosáhnout nejjižnějšího cípu Afriky .
Španělé podporovali Kryštofa Kolumba, který byl u Portugalců odmítnut.
Investice do jeho výprav se Španělsku mnohonásobně vrátila, když byl 12. října
1492 objeven nový světadíl. Kolumbus ale až do své smrti věřil, že doplul do
Indie, a proto Portugalci znovu zorganizovali výpravu do Indie kolem Afriky.
Indických břehů dosáhl její velitel Vasco da Gama v roce 1497.
Španělé a Portugalci se vzájemně dohodli na hranici, která určovala jejich sféru
vlivu - 46˚ západní délky. Nově objevená území na východ od této hranice měla
patřit Portugalsku, západní Španělsku.
Důsledky objevných plaveb:
•
•
•
•

Osídlování nově objevených oblastí.
Přísun bohatství z kolonií evropským námořním velmocím.
Rozšíření nových plodin v Evropě.
Postupné osídlování Ameriky a potlačování indiánů.

Typy lodí:
Karavela byla oblíbená hlavně pro vysokou rychlost a schopnost plavby proti
větru. Měla obvykle 2 až 3 stěžně, na každém z nich byla vždy jen jedna plachta.
Karavela byla poměrně malá, většinou její délka nepřesahovala 20 metrů. Na
palubu se tak vešlo pouze 20 až 30 námořníků.
Karaka je někdy zaměňována s karavelou, jindy je karavela považována za
menší, případně starší typ karaky. Užití pojmů není zcela jednoznačné. Karaka
byla ale větší, dosahovala 30-40 metrů.

