
Zápis – ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 

1) PŘÍČINY (= proč se Evropané vydávali na zámořské plavby) 

 (T).............................. obsadili oblast blízkého východu a tím i obchodní cesty, bylo potřeba najít nové cesty 

po moři do (I)......................................... 

 Nedostatek důležitých surovin (hlavně (Z)........................... a stříbra) 

 Nárůst poptávky po luxusním zboží (porcelán, hedvábí, koření,...) 

2) PŘEDPOKLADY (=co umožnilo Evropanům vydávat se na zámořské plavby) 

 zdokonalení lodní dopravy, větší a odolnější plachetnice (dva typy (K)..................... a (K).......................) 

 orientace na moři – astroláb, kormidlo, (K)..........................., přesnější mapy 

 Znovuožití názorů, že je (Z).................... kulatá 

3) PORTUGALSKÉ OBJEVY 

- cílem Portugalců bylo dostat se do (I)........................ jižní cestou kolem (A).............................. 

- princ Jindřich (M).................................. podporoval zámořské plavby, založil námořní akademii 

BARTOLOMEO DÍAZ – roku  1487doplul až k jižnímu cípu Afriky, který pojmenoval (B)....................... mys, později 

byl ale přejmenován na Mys (D)....................... (N)............................ 

VASCO DA GAMA – jako první východní cestou jižně od Afriky doplul roku 1498 do (I)............................ 

 

4) ŠPANĚLSKÉ OBJEVY 

- vydali se na zámořské plavby po znovusjednocení Pyrenejského poloostrova 

KRYŠTOF KOLUMBUS 

 - Byl původem z (I)........................ plavil se pod španělskou vlajkou. Platila ho královna Isabela (K).............................. 
Vydal se do Indie západním směrem – počítal, že je Země kulatá.  

- Vyplul roku .................. se třemi loděmi (S)...................... (M)........................., Pintou a Ninou. Přistál u bahamského 
ostrova (S)............ (S)................................. Myslel si, že je v (I)............................. proto místní obyvatele nazval 
(I)..................................... Nikdy se nedozvěděl, že objevil nový kontinent. 

AMERIGO VESPUCCI 

- zjistil, že Kolumbus objevil nový kontinent a nazval ho „Nový svět“, kontinent byl poté pojmenován podle Ameriga 
jako (A)....................................... 

FERNANDO MAGALHAES 

- roku 1519 vyplul na první cestu kolem světa. Sám se zpět nedostal – byl zabit roku 1521 na (F).............................. 
Zbytek výpravy se dostal do Evropy roku 1522 a dokázal tak kulatost Země. 

 

5) DŮSLEDKY (= co pozitivního a negativního zámořské objevy přinesly) 

 rozšíření znalostí o světě (nový kontinent, kulatost Země,...) 

 nové (P)................................ a zvířata 

 HOSPODÁŘSTVÍ – nové zdroje surovin, rozvoj zámořského obchodu, zakládání kolonií,... 

 Zánik indiánských civilizací – (A)................................ a (I).................................. 

 počátek OTROCTVÍ – na těžkou práci byli do Ameriky dováženi otroci z (A)......................................... 

 


