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ZÁMOŘSKÉ OBJEVY  

OPAKOVÁNÍ (z prvního pololetí): 
Jak se Evropané dostávali ke zboží z východu? 
Co je to hedvábná stezka a kudy vedla? 
Který první Evropan sepsal cestopis o své cestě do Asie? Kam cestoval? 
 
CÍLE TÉMATU: 

Vysvětlit, proč se Evropané vydávali na zámořské plavby. 

Vyjmenovat pomůcky, které používali námořníci k orientaci na moři. 

Vědět, kteří evropští panovníci podporovali zámořské plavby. 

Umět ukázat na mapě, které nové cesty do Indie Evropané objevili. 

Vědět, který mořeplavec objevil Ameriku a v kterém roce. 

Zhodnotit, co dobrého a špatného přinesly zámořské objevy. 

Vědět, které indiánské civilizace žily v Americe a čím byly významné. 

 

PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH PLAVEB 

 

Obchod byl v době středověku významným zdrojem příjmů. Arabové do Evropy dováželi luxusní zboží z Indie a Číny 

a obchodníci na tomto zboží velmi bohatli. Veškerý obchod tehdy probíhal po souši – jen málokterý národ se 

věnoval námořnímu obchodu. Výjimkou byli italští obchodníci, kteří obchodovali ve vodách Středozemního a 

Černého moře a severoněmecká města, která obchodovala v Severním a Baltském moři. 

Po příchodu Turků do Malé Asie (viz téma Osmanská říše) a rozšíření jejich území na téměř celé Středozemí se však 

obchod s Východem stával nebezpečnějším a nákladnějším. Evropané, kterým začaly docházet důležité suroviny 

(hlavně zlato a stříbro, se kterým se obchodovalo), tak začali hledat nové cesty, kterými by se dostali do Indie. 

Nezbývalo jim tedy nic jiného, než se pustit na neznámé a nebezpečné moře.  

 

PORTUGALSKO 

 
Jako první začali se zámořskými plavbami Portugalci. Syn portugalského krále JINDŘICH, zvaný MOŘEPLAVEC, 

dokonce založil námořní akademii, kde Portugalci plánovali své cesty, shromažďovali technické pomůcky – 

KOMPASY, ASTROLÁBY apod. a také důležitý zeměpisný materiál, podle kterého vytvářeli vlastní mapy.  

 

 

 

 

 

 

  

 

ZAJÍMAVOST: Jindřich Mořeplavec byl synem 

portugalského krále. Jako první se odvážil 

k obeplutí mysu Bojador (bochador), za který se 

do té doby námořníci neodvážili. Jindřich 

každoročně vysílal lodě na další výpravy, které 

objevovaly nová území a ostrovy. (např. 

Kanárské ostrovy, Kapverdy či Madeiru) Zpět do 

Portugalska dovážely lodě koření, zlato, 

slonovinu, ale také černé otroky. Obeplutí Afriky 

se Jindřich bohužel nedožil. 

MYS BOJADOR 



 

Dalším nezbytným předpokladem úspěšných plaveb byly lodě s kormidlem a plachtami.  

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI: Lodě pro zámořské plavby musely být stabilní, dobře pohyblivé a musely uvést těžký náklad. Došlo k vylepšení 
systému plachet a kormidla k ovládání lodi. Postupně byly lodě vyzbrojovány děly na obranu před piráty, kterých neustále 
přibývalo. Mezi nejrozšířenější typy lodí patřily KARAVELY a KARAKY. 

 

Záměrem Portugalců bylo dostat se do Indie jižní cestou kolem Afriky, kde na africkém pobřeží začali zakládat první 

obchodní osady. Obeplutí Afriky se dlouho zdálo jako obtížně splnitelný úkol, ale v roce 1488 dosáhl mořeplavec 

BARTOLOMEO DIAZ nejjižnějšího bodu Afriky. O několik let později se již podařilo Afriku obeplout a v roce 1498 

mořeplavec VASCO DA GAMA jako první přistál u pobřeží Indie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KARAVELA KARAKA 

ASTROLÁB se používal k určování 

zeměpisné šířky na moři pomocí zjištění 

polohy slunce a hvězd. Společně 

s kompasem, který ukazoval sever, bylo 

možné určit polohu lodi na moři 

ZAJÍMAVOST: Bartolomeo Díaz nazval 

nejjižnější část Afriky Bouřlivý mys, jelikož 

se obě jeho lodě dostaly do velké bouře. 

Mys byl ale později přejmenován 

portugalským králem na mys DOBRÉ 

NADĚJE, jelikož otevíral cestu do Indie. 

VASCO DA GAMA 

BARTOLOMEO 

DÍAZ 



AMERIGO VESPUCCI 

FERNANDO MAGALHAES 

ŠPANĚLSKO 

VIDEO: Den, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku (12.10.1492) - 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682  

Po dobytí Granady a ovládnutí zbytku Pyrenejského poloostrova se do zámořských plaveb zapojili také Španělé. 

Královna ISABELA KASTILSKÁ podpořila plavbu KRYŠTOFA KOLUMBA, který se rozhodl plout do Indie západním 

směrem. Netušil však, že mu v čele stojí jiný světadíl – AMERIKA, k jejímž ostrovům v Karibském moři doplul v roce 

1492. Zde se setkal s místními domorodci, které nazval INDIÁNY, protože se domníval, že doplul do Indie. Až do své 

smrti Kolumbus věřil, že skutečně doplul do Indie.  

ZAJÍMAVOST: Italský mořeplavec Kryštof Kolumbus se vydal na plavbu do Indie v srpnu 

1492 se třemi karavelami – SANTA MARIÍ, PINTOU a NIŇOU a asi stovkou mužů. 

K americkým břehům dopluli v říjnu téhož roku a první ostrov, na kterém se vylodili, 

pojmenoval Kolumbus San Salvador (Svatý Spasitel). Do Nového světa, jak byl tento kontinent 

označován, se Kolumbus vypravil ještě třikrát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno Amerika získal tento kontinent až po italském cestovateli AMERIGU VESPUCCIM, 

který jej zmapoval. Španělé a Portugalci si následně mezi sebou rozdělili sféry vlivu – 

Španělé ovládali západní směr, zatímco Portugalci východní. Španělé se však nevzdali 

myšlenky na doplutí k indickým břehům, a proto se portugalský mořeplavec ve 

španělských službách Fernando Magalhaes (magaljenš) 

vydal západním směrem kolem Jižní Ameriky a 

skutečně v roce 1521 doplul k asijským ostrovům, kde 

však na Filipínách zemřel. Jediná loď se nakonec vrátila 

do Španělska a stala se tak první lodí, která obeplula 

zeměkouli. 

 

 

 

 

KRYŠTOF KOLUMBUS 

ZAJÍMAVOST: Fernando Magalhaes se na cestu 
kolem světa vydal v roce 1520 s pěti loďmi a 

s více než dvěma sty muži. Do Španělska se však 
vrátila jen jediná loď s osmnácti muži. Cesta 

trvala přes tři roky a námořníci i několik měsíců 
nenarazili na pevninu. Větina z nich tak 
onemocněla kurdějemi, způsobenými 

dlouhodobým nedostatkem vitamínu C. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682


DALŠÍ VÝPRAVY  

Postupně se do objevování nového kontinentu zapojovaly další evropské země. Severní Ameriku začali dobývat 

Angličané, Francouzi a Holanďané, kteří zkoumali kontinent a zakládali zde své obchodní osady. V roce 1513 přešel 

první Evropan americkou pevninu a dostal se na břeh Tichého oceánu. Evropané se v Novém světě setkali 

s původními obyvateli, ve Střední Americe s AZTÉKY a v Jižní Americe s říší INKŮ. Evropané s nimi obchodovali, ale 

ne vždy byly vztahy mírumilovné. Španělští dobyvatelé, zvaní conquistadoři (konkistadoři), s Indiány válčili s cílem 

získat co nejvíce bohatství. HERNÁN CORTÉZ zničil říši Aztéků a FRANCISCO PIZARRO říši Inků. 

 

DŮSLEDKY OBJEVNÝCH PLAVEB 

Díky zámořským plavbám a novým objevům došlo k rozvoji vzdělanosti, především na poli zeměpisu – vznikly nové a 

přesnější mapy či globy a potvrzen byl i předpoklad o kulatosti Země. Evropské státy bohatly na zámořském 

obchodu a zakládaly své kolonie na nově objevených místech v Americe, Africe a Asii. Z některých států tak vznikaly 

koloniální mocnosti. Nejprve bylo takovou mocností Španělsko, ale později vůdčí roli převzala Anglie.  

Do Evropy byly z Ameriky dováženy nové plodiny, jako byly brambory, rajčata, 

kukuřice, tabák, kakao či bavlna, a zvířata – krocan či morče. Dobyvatelé 

také dováželi mnoho zlata a dalších drahých kovů. Na příchod Evropanů 

většinou doplácelo původní obyvatelstvo, které bylo často zabíjeno, nebo 

pomocí misií převáděno na křesťanství. Původní obyvatelé přicházeli také 

do styku s novými nemocemi (chřipkou, neštovicemi a spalničkami), vůči 

kterým neměli protilátky, a tak pro ně často byly smrtelné. Mnoho z nich muselo 

pracovat jako otroci na plantážích či v dolech. Evropané však zjistili, že na těžkou práci se lépe hodí afričtí domorodci, 

a tak z Afriky dováželi černé otroky, se kterými zacházeli velmi neohleduplně. 

 

 


