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Referát o hanze ve středověku



Období před hanzou
	Skupinky cestujících kupců vznikaly už za Karlovců, ovšem obchod se kvantitativně a geograficky rozšiřoval od 11. do 14.st. Tomuto jevu dopomohly nejen křížové výpravy (např. do Levanta) ale i kontakt s mongolskou říši ve 13.st. (kupecké kolonie v Asii - Tabriz, Astrachan). Zvýšila se poptávka po orientálních výrobcích (koření, léky, drogy, hedvábí, koberce, voňavky aj.) či po produktech denní potřeby. Později se však převážně obchodovalo se surovinami jako je obilí a dřevo a se zemědělskými a hospodářskými výrobky.
	Mezi nejdůležitější zboží které se vyváželo do Orientu patřilo zboží vlámské a brabantské, později anglické. Uvnitř dálkového obchodu v Evropě se obchodovalo s obilím z baltských oblastí - s rybami ze skandinávských zemí - s vínem z jihozápadní Francie - s pivem z Německa - se stavebním dřívím, smolou, dehtem a potaší z Ruska, Polska a Litvy - solí z Lüneburku - borytem barvířským a mořenou barvířskou ze severní Franicie a kvalitním železem ze Švédska.
Převážná část komodit se dopravovala po řekách či po moři, což bylo bezpečnější a rychlejší. Důvodem pro tento způsob dopravy byl i fakt, že stav cest nevyhovoval dopravě zboží. Mimojiné zde existovali loupeživí rytíři a zběhlí nevolníci, kteří neváhaly kupce okradnout. A nad to se často platilo clo a mýtné.
Mezinárodní a tuzemský obchod také komplikovalo nejednotné ustanovení o mincích, mírách a váhách. Tento problém vyřešili až specializovaní kupci zabívající se obchodem se zbožím i s penězi. Jedním z prvních specializovaných míst byly champagnské trhy (Troyes, Brie, Bar-sur-Aube, Lagny-sur-Marne), které ležely na cestách z Itálie do severní Francie a Flander a spojily hospodářsky nejvyvinutější lokality Evropy. Zde se na lavicích (banca, Bank - odtud název banka) vážily mince. Úvěrové transakce vznikly v souvislosti s rozvojem obchodu. Tento obchod rostl převážně díky italským kupcům a bankéřům.
	Takto rozvivutý obchod vyžadoval promyšlenou organizaci, značnou korespondenci, učetnictví a zvláštní právní formy, které by ustanovily zvyklosti v obchodu moderní doby. Obchodní činnost se později přenáší ze Champagne do Itálie a severního Německa. V té době města jednají ještě izolovaně. Proti nahodilostem, nebezpečí a nejistotám založili kupci, často příslušníci patriciátu, v důležitých obchodních střediscích městské svazy. Jeden z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších svazů byla v období 12. až 15. st. německá hanza, o které se nyní zmíníme.



Vznik hanzy
	Zprvu nebyla hanza městským svazem ve vlastním slova smyslu, šlo o zájmové sdružení kupců. Přestože nebyla jasně definovaným politickým útvarem, získala si později moc nejen hospodářskou, ale i politickou.
	Kolem roku 1161 se v baltském prostoru ustavilo společenství vestfálských, saských a lübeckých dálkových kupců, pravidelně obchodujícím s baltským ostrovem Gotlandem (Gotlandské společenství). Tedy v době, kdy byl uzavřen mír mezi Němci a Gotlandem, ze kterého povstalo společenství sezónních kupců na Gotlandu (universi mercatores imperii romani Gotlandiam frequentantes). Působnost hanzy sahala od Flander a Anglie až po severní Rusko. Během let Němci odstranili své konkurenty, zejména v Baltském moři, též v Severním, Gotlanďanům zakázali průjezd dánskými úžinami směrem na západ, Frísům, Flámům, Angličanům na východ, a zmocnili se také dopravy mezi Norskem a Anglií. V této době se mění vztah mezi dvěma velkými obchodními lokalitami a to hanzy a Itálie. Rozhodli se neobchodovat spolu na souši např. v Champagni, ale zvolily cestu po moři. Spojena byla města Janov a Benátky s Londýnem a Bruggami a ještě dále s Pobaltím a s jeho vnitrozemím. 
	K obchodní činnosti byl nutný souhlas a udělení privilegií od feudálních panovníků. Hanza tedy představovala ochrannou organizaci, která garantovala vyhrazená práva svých členů na obchod. Nejstarší hanzou tohoto druhu je organizace kolínských kupců v Londýně. Sdružení také zastupovalo své členy vůči cizím mocnostem jako samostatná právní osoba a mělo i vlastní pečeť. Členem hanzy bylo v průběhu její existence skoro 200 měst nejen z Německa, Pruska a křižáckého státu, ale i ze sousedních zemí (Stockholm, Kalmar, Krakov, Dinant, ...), jejichž cílem byla ochrana společných privilegií obchodu v celé oblasti Baltského i Severního moře.
	Páteř vznikajícího obchodního impéria tvořily obchodní osady (kontory), velkoryse privilegované místní vrchností, na východě v ruském Novgorodu u Ilmenského jezera, na severu v norském Bergenu a na západě v Bruggách a Londýně.
V roce 1282 dochází ke sloučení hanzy Kolína nad Rýnem, Hamburku a Lübecku do německé hanzy. Později se připojila i hanza Visby. Roku 1299 formálně končí období gotlandské hanzy, kdy byla zrušena pečeť jejich kupců. Nahrazena je spolkem hanzovních měst. O rok později se v Lübecku koná první hanzovní sněm tzv. "stání". Roku 1356 se sešlo první ze "shromáždění zástupců měst", které se konalo, podle usedlých obchodníků, kvůli nepřístojnostem města Bruggy. Kontor v Bruggách byl potrestán a ze zájmového sdružení obchodních zastoupení v zahraničí tím vzniklo společenství (hanza) německých měst. V popředí se objevilo město Lübeck, které se stalo centrem rozsáhlé obchodní sítě a v jejim čele stanul lübecký purkmistr a jež bylo prvním německým baltským přístavem a jediným říššským městem na pobaltském pobřeží se zámožnými kupci. Roku 1358 je poprvé užit termín hanza jako označení celého městského svazu. Jejím cílem bylo ovládnutí obchodu v Baltském a Severním moři a obchodní monopol pro členy hanzy. Díky ní se ve městech udržovala nadvláda obchodního patriciátu. Během 14.st. se tento středověký svaz severoněmeckých měst pro obchod se zahraničím zformoval v politický spolek.
	V této době, tj. ve 13.st., začíná rozkvět hanzy, kdy její slavné koggy (lodě) zásobovaly severozápadní evropská města žádaným zbožím z pobaltských měst, kde měla hanza monopol na obchod s kožešinami, kůží, voskem, medem, švédským železem, mědí, máslem, lojem, sledi, konopím, lnem a obilím. V Novgorodu hanza vybudovala kupecký dvůr s opevněnými skladišti. Její činnost v Novgorodu byla regulována smlouvami s novgorodským knížetem. Podobná skladiště se nacházeli i v Bruggách (výsady od roku 1252) a Londýně (obrželi od angl. králů větší výhody než angl. kupci tzv. carta mercatoria z r. 1303, obnovena v r. 1354). Měli též podíl na vývozu vlny a cínu z Anglie. V Norsku hanzovní kupci zlikvidovali konkurenci a dováželi sem obilí a mouku. V roce 1294 kupci získali výsadní listinu zaručující dovoz a vývoz až k Bergenu, v němž se nacházel kontor, který zajišťoval vývoz ryb do evropských měst.
To, že se jednotlivé kupecké hanzy postupně spolčily do velkého svazu, bylo usnadněno tím, že účastníci těchto spolků, dálkoví kupci, měli všichni stejné povolání, srovnatelný sociální původ a rozvětvené příbuzenské svazky. Tento okruh lidí byl navzdory regionálnímu původu pozoruhodně jednotný ve svých cílech a v jejich praktickém prosazování. Zprvu se kupci sdružovali na ostrově Gotland ve městě Visby, což byl opěrný bod baltského obchodu. Od počátku 13.st. založila gotlandská hanza pobočky v Novgorodu a Bruggách, které se staly později centrem hanzovního obchodu. Kolem roku 1300 představovaly Bruggy nejvýznamnější obchodní středisko středověké Evropy. Byly především centrem vývozu flanderských soukenických výrobků. Obchod se zde uskutečňoval jak po souši, tak po moři. Prvenství Brugg přejímá kolem roku 1500 město Antverpy a po nich německá města v čele s Lübeckem.
	Hospodářskou základnu hanzy tvořila zejména německá města na baltském pobřeží (Lübeck, Riga, Dorpat, Rostock, Wismar, Reval, Stralsund, Gdaňsk), společně se staršími městy na pobřeží Severního moře a německou osadou Visby na Gotlandu. V Severním a Baltském moři soutěžily tito kupci se skandinávskými obchodníky. Brzy se jim podařilo získat rozhodující podíl na tamním obchodě, a to jak díky nasazení nového typu lodě (koggy), tak především zásluhou kvalitnější obchodní koncepce, která zahrnovala pozemský i námořní obchod a spojovala námořní dopravu a kupecké obchodní podnikání. 
	Hanza provozovala vlastní politiku námořního obchodu a to bez císařské pomoci. Díky této politice dosáhla řada měst svých ambiciózních cílů.



Vojenské akce
	Mezi největší nepřátele hanzy patřili dánští králové, zejména Valdemar IV. Atterdag. Ten rozpoutal válku proti hanze v roce 1360, v době, kdy dobyl od Švédů poloostrov Schonen. Tento ostrov byl pro hanzu rybářskou oblastí a místem konání výnosných trhů. Valdemar IV. zrušil privilegia hanzy a byl ochoten je obnovit pouze za poplatek 4000 lübeckých marek. V následující válce se podařilo Valdemaru zvítězit v Gotlandu (1361), kde vyplenil Visby, které ztratilo svůj význam coby obchodního střediska. Tato expanzivní politika se hanze nelíbyla a proto o rok později se pokouší dobýt Kodaň. To se jí nezdařilo, hanzovní loďstvo bylo poraženo Valdemarem IV.u Hälsingborgu, čímž získal kontrolu nad obchodem v Dánsku a lübecký purkmistr přišel o život. Díky Valdemarově pomstě na kupcích ze Schonenu vznikl v roce 1367 vojenský svaz hanzovních měst tzv. Kolínská konfederace.
	Rozhodujícího vítězství dosáhlo hanzovní loďstvo nad pevnostmi v Sundském průlivu. Roku 1368 dobylo spojené městské vojsko Kodaň, Valdemar IV. uprchl a státní rada byla nucena uzavřít v roce 1370 mír ve Stralsundu. Privilegia hanzy byla rozšířena na celé Dánsko. Jen se souhlasem hanzy mohlo dojít k volbě krále a sundské pevnosti přešly na 15 let do správy hanzy.
	V této době hanza dosáhla naprosté hospodářské převahy a tím pádem získala i značnou politickou moc. Ovšem vrchol hanzovní moci byl zároveň i počátkem jejího pomalého úpadku. 



Úpadek hanzy
	Poté co hanza porazila Dánsko, získala politickou převahu v Evropě. To se jí dařilo do 15. století. Její obchodní převaha trvala do začátku 16.století.
	Mohutný obchod si žádal budování finančnictví, aby se daly velké obchody zvládat. Byly raženy groše a dukáty, proběhly první devalvace. Projevovaly se vnitřní spory, v nichž města hájila své zájmy. Vzmáhající se nehanzovní města omezovala privilegia a práva hanzovních kupců na svém území. Řemeslnické cechy se bouřily proti hanzovnímu monopolu. Hanza bojovala nejen proti Norsku, ale i proti Dánsku a Anglii. V roce 1494 to vedlo ke zrušení kontoru v Novgorodě díky stoupající moci ruských carů. Ve Flandrech neuhájila hanza své pozice oproti Brabantsku a Holandsku a v roce 1603 byla uzavřeny obchodní osady v Londýně. Ztratila monopol východního obchodu, kde na její místo nastoupili na přelomu 15. a 16. století angličtí, ale především holandští kupci. Tento proces urychlila i vzrůstající tendence k národně protekcionářské obchodní politice.
	Fakticky to znamenalo konec hanzy jako hospodářské mocnosti. Rozpadla se během 17.století, kdy se k jejímu poslední sněmu zástupci hanzovních měst sešli roku 1669 v Lübecku. "Svobodu" městských republik si od roku 1806 (stará ústava Říše) do naší doby udržely Lübeck (1937), Hamburk a Brémy (oba 1949, poté jako německé spolkové státy).



Koga
	Koga (něm. Kogge; angl. cog nebo cogge; švéd. kugge) vznikla koncem 12. století v oblasti Severního a Baltského moře. Vrcholu rozvoje dosáhla koga ve 13. a 14. století v období rozkvětu hanzovních měst. Trup kogy vycházel z vikingské lodi knarr, postupně však byl zvyšován a jeho vnitřní konstrukce byla zpevňována, aby lépe odolávala tlaku převáženého nákladu. Loď měla poměrně ploché dno a na palubě se objevovaly i první nástavby tzv. kastely. Délka trupu se pohybovala okolo 20 metrů, šířka byla asi 7 metrů a ponor zpravidla nepřesáhl 1,5 metru. U kogy se začíná poprvé objevovat kormidlo zavěšené na zadním vazu, které nahrazuje dosavadní kormidelní veslo. Koga měla jen jeden stěžeň zhotovený z jediného kusu, později doplňovaný na vrcholku tzv. čapím nebo vraním hnízdem. Čelen byl určen pouze pro kotvení stěžně a pro manipulaci s kotvou. Oplachtění bylo provedeno pomocí jednoduché příčné (ráhnové) plachty.



Zajímavosti z uzavřených smluv
	V jedné ze smluv, která byla uzavřena mezi smolenským knížetem a německými kupci v roce 1229, se praví, že koupí-li Rus od německého hosta na úvěr a bude-li rovněž dlužit jinému Rusovi, Němec dostane svou pohledávku jako první. Jiné pravidlo říká, že přijede-li Rus a Němec k místu, kde se překládá či přenáší zboží, dostane Němec přednost, ale pokud je Rus ze Smolenska, přednost nemá nikdo a losuje se o ni.
	V jiné smlouvě uzavřené 22. února 1346 mezi hanzou a zástupci Novgorodu se také upravují obchodní ustanovení. Otto Zwettler tvrdí, že tato smlouva byla prosazena s cílem odstranit konkurenci a ovládnout obchod Novgorodu se západní Evropou. Ve smlouvě se praví, že každý může podniknout maximálně jednu cestu do Novgorodu a přivézt zboží (vlastní nebo cizí) pouze jedenkrát (myšleno asi jedenkrát ročně). Pokud by byl přistižen s nelegálním zbožím, propadlo by kostelu sv.Petra. Dále ustanovuje, že přijede-li sem někdo na saních, musí na nich i odjet. Vyjímku lze udělit pouze pokud veze společné zboží či má jiný pádný důvod, pak tedy může odplout první lodí (zahájení plavby), ale musí být považován za letního hosta. Nebo přijede-li někdo po vodě, musí po ní i odplout. Pokud veze společné zboží, může odplout v zimě. Zmešká-li někdo poslední plavbu, musí být považován za zimního hosta, což platí do vánoc. Také nikdo nesmí jezdit se zbožím po souši přes Prusko nebo Švédsko, či Ösel (Saaremaa) nebo Kuronsko, jinak mu hrozila ztráta svobody a konfiskace majetku. Dovoleno bylo pouze plutí na lodích do Rigy, Revalu nebo Pernova (Pärna). Smlouva také omezovala počet investic v Novgorodě, kdy nikdo nesměl mít sebou více než 1000 hřiven ročně, jinak by bylo jeho zboží zkonfiskováno ve prospěch dvora sv.Petra. Ve smlouvě se také praví, že žádný tovaryš  , který překročí věk dvaceti let, nemůže v Novgorodě požívat kupeckého práva. Každý, kdo jej chce užívat, musí se zde vyučit, ať je to kdokoli.
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