Tuto seminární práci budu věnovat Kryštofu Kolumbovi, člověku, jehož objev nového kontinentu byl mezníkem mezi středověkem a novověkem. Nejprve zasadím Kolumbovi objevy do širší souvislosti zámořských objevů 15. a 16. století. Zmíním se o jeho životě do velkých objevů (1492), popíši jeho čtyři objevné plavby a skutečnosti s nimi spojené. Také se zmíním o vztazích Španělska a Portugalska, na které měli Kolumbovi objevy velký vliv.

Epocha objevných plaveb do zámoří je vymezena roky 1415 až 1519. První objevnou plavbu  Kryštofa Kolumba musíme brát v souvislostech s objevnými plavbami Portugalců, které začínají již od roku 1415 (dobytí Maurského města Ceuty1). Po tomto úspěchu začali Portugalci pronikat dále k jihu kolem afrického pobřeží a 1434 objevili, už jednou objevené, ale mezitím zapomenuté, Kanár-ské, Madeirské a Azorské ostrovy. Od 40. let 15. století se objevné plavby měli stát východiskem z krize hospodářství, která se obje-vila v Evropě. Ta vznikla v důsledku měnové krize, vyvolané nedo-statkem drahých kovů, růstem poptávky po africkém a asijském zboží, hrozbou Osmanské expanze, která mohla zvrátit rovnováhu mezi arabským a italským obchodem ve středomoří. Počáteční prosperita plaveb měla být zaručena loupením otroků v Africe a jejich prodej v Evropě. Prvními objeviteli se stali Portugalci a později i Italové. Po objevení Guinejského zálivu Portugalci v roce 1471, stále rostl obchod s otroky, také se začal rozvíjet jak obchod s pepřem, tak těžba zlata. Do výprav se začali postupně zapojovat i další státy (hl. Španělsko), což vedlo ke sporům. První rozdělení hranic koloniálních zájmů se uskutečnilo mezi Portugalskem a Španělskem roku 1471 smlouvou v Alcoçavasu, která zaručila Španělsku mimo jiné  Kanárské ostrovy a Portugalsku právo na celý Guinejský záliv a výhradní právo na objevné plavby jižně od Kanárských ostrovů2. Portugalci se odhodlali na stále delší a delší 


1 Janáček, Josef, Kryštof Kolumbus, Praha 1970, s. 11.
2 Janáček, Josef, Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha 1992, s.76 
plavby podél afrického pobřeží. V letech 1485-1486 dospěli k nejjižnějšímu bodu Afriky, mysu Dobré naděje. Tím bylo dokázáno, že nová cesta do Indie kolem Afriky je uskutečnitelná. Po tomto úspěchu se Portugalsko stahuje do pozadí, ale klid je jen zdánlivý, v Portugalsku se rozhoduje, jak své objevy dotáhnout do konce a otevřít cestu k bohatému obchodu s Indií.

Kryštof Kolumbus3 se narodil pravděpodobně roku 1451 v Janově4 Dominikovi a Zuzaně (roz. Fontanarrosové) Kolumbovým. Kryštof Kolumbus byl prvorozený syn, vyučil se tkalcem stejně tak jako jeho otec. V otcově řemesle nepokračoval, byl zaměstnán jako námořník a obchodní faktor na lodích plujících ve Středozemním moři. Na svých cestách se dostal do mnoha zemí v celém Středozemním moři, mimo jiné i do Portugalska, kde se v té době rozvíjí cesty do oblastí západní Afriky. V Portugalsku zastupoval Kolumbus obchodní dům Centurione z Janova. Ten měl velký zájem na nalezení zlata v Africe a na ziscích plynoucích z objevení cesty do Indie obeplutím Afriky. Kolumbus vykonal mnoho cest ve službách Centurionů, jak po Středozemním moři, tak se plavil i do nově objevených oblastí v Guineji a do Anglie, na Madeirské ostrovy. Za těchto cest získal mnoho nautických znalostí a praktických zkušeností, které se mu později hodily při cestách do Indií. Na Madeirských ostrovech se seznámil s rodinou Perestrellů, jejíž členové se zúčastňovali objevných plaveb v Atlantickém oceáně už v polovině 15. století. Na konci roku 1478 nebo na začátku roku následujícího se Kolumbus oženil s dcerou Bartolomea Moniz Perestrella (†1458) Filipínou Moniz de Perestrello. Tímto skutkem se Kolumbus dostal do rodiny význam-

3 Kryštof Kolumbus-česky, Cristoforo Colombo- italsky, Cristóbal Colón- španělsky(tak se i podepisoval)
4 O místě a datu narození se vedou velké spory, kdy si některá města i státy přivlastňují narození Kolumba, více De Lollis, Cesare, Život Kryštofa Kolumba, Praha 1992, s.13; Janáček, Josef, Kryštof Kolumbus, Praha 1970, s.19, 20.
ného účastníka objevných plaveb a do vlivných kruhů s ním spoje-ných. Kolumbus mohl také čerpat z materiálů, které po sobě otec jeho manželky zanechal, což mohlo mít velký význam na Kolumbovi znalosti o Atlantickém oceánu a navigaci 5. Po návratu do Lisabonu a posléze do Janova vystupuje ze služeb janovského obchodního domu Centurione a začíná se živil jako nezávislý kreslič map. V roce 1481 se mu narodil syn Diego.
Největší vliv na Kolumbův plán na doplutí do Indie západním směrem měl spis Marka Pola o cestě do východní Asie6, a názory Paola Toscanelliho z Florencie. Tento Florenťan reagoval na dotazy portugalské koruny ohledně možnosti plout do Indie západním směrem, ohledně této možnosti se vyjádřil kladně a dokonce nakreslil i mapu a vypočítal vzdálenosti mezi Evropou a Asií. Dopis, který Toscanelli napsal portugalské koruně roku 1474 Kolumbus pravděpodobně četl a čerpal z něj. Z toho pramenily Kolumbovi požadavky na výpravu prvně k portugalskému králi. Mezi lety 1483 a 1484 byl Kolumbus přijat na audienci u portugalského krále Jana II. a požádal ho o lodi, které by se vydali do Indie směrem západním, tzn. pluly by na východ směrem na západ. V tu dobu měli portugalští mořeplavci velikou šanci doplout nebo alespoň objevit novou cestu do Indie obeplutím Afriky. Kolumbův návrh projednala portugalská junta plavců a geografů a po prozkoumání ho odmítla. Jak asi z důvodu nereálnosti, tak z důvodu zaměření se na cestu do Indie obeplutím Afriky. Po zamít-nutí svého návrhu se Kolumbus narychlo odstěhoval z Portugalska do Španělska. Není jasné z jakého důvodu, pravděpodobně pro dlu-hy7. Ve Španělsku se ho ujaly v klášteře La Rabida u Sevilly a spo-lu s vévodou Luis de Medinacellim mu usnadnili cestu ke dvoru. Na 

5 Janáček, Josef, Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha 1992, s.121
6 Marko Polo se vydal na cestu do říše Kublaj Chána roku 1274,ve své knize mino jiné popsal i ostrov Cipango (jeden z japonských ostrovů), který je velice bohatý na zlato, ten se pokoušel Kolumbus najít při svých cestách do Indie.
7 Janáček, Josef, Kryštof Kolumbus, Praha 1970, s. 53
kastilském dvoře v tu dobu rostla závist nad úspěšnými objevnými plavbami Portugalců, nad dostatkem schopných lodivodů, kterých se Španělsku nedostávalo. Proto mohla Kolumbova nabídka znamenat vhodnou příležitost k dohnání Portugalců, kteří již dosáhly velkých zisků z obchodů souvisejícími s koloniemi  Po podání návrhu na cestu do Asie  západním směrem podanou v roce1484, musel Kolum-bus čekat čtyři roky na vyjádření. To bylo nakonec záporné. Kolumbus byl velice zklamán a krátce na to vyslal svého mladšího bratra Bartoloměje s nabídkou svého projektu k anglickému králi. Mezitím byla žádost znova přezkoumávána na španělském dvoře, ale stále nemohli dospět k rozhodnutí. Proto se Kolumbus rozhodoval, zda podat návrh k francouzkému dvoru. Na přímluvu převora kláštera La Rabida ještě vytrval a zůstal ve Španělsku. Převor kláštera se přimluvil u královny Isabely. Královna odpověděla na Kolumbovu žádost pozitivně, ale slíbila Kolumbovi podporu až po dobytí Maurské Granady. Granada padla do rukou Španělů v lednu 1492 a hned v zápětí začala jednání mezi dvorem a Kolumbem o podmínkách smluv, zajišťujících Kolumbovi finanční podporu, odměny a tituly. Tato smlouva uzavřená v Santa Fé 17. dubna 1492 zajišťovala Kolumbovi titul admirál všech ostrovů a pevných zemí, které jím budou objeveny, dále titul místokrále a vrchního guvernéra všech ostrovů a pevných zemí. Získal také právo na desetinu čistého výnosu z objevených zemí a právo rozhodovat obchodní při8.

Při popisu všech čtyř Kolumbových cest nebudu zasahovat do přílišných podrobností. Vyjmenuji jen nejdůležitější ostrovy a částí země, které objevil a důsledky objevů, dotýkajících se jak Španělska, tak samotného Kolumba, tak Španělsko- Portugalských vztahů.
Příprava na Kolumbovu první cestu spočívala v zajištění lodí a námořníků ochotných vydat se s ním na tak riskantní cestu. Jeho 


8 Cesty Kryštofa Kolumba,Deníky, listy, dokumenty, Praha 1958, s.63- 65.
flotila se skládala ze tří lodí: karavel Pinta a Nińa a korábu Santa Maria9 a byla vypravena z přístavu Palos. Kolumbus měl v Palosu problémy se sehnáním mužstva, většina námořníků ho neznala a nechtěla se s ním vydat do neznáma. Iniciativy se ujali bratři Martin Alonso a Vicenze Jańez Pinzónovi, v Palosu velice uznávaní mořeplavci. Díky nim se podařilo najmout zbytek družstva a lodě se mohly vydat na plavbu. Santa Marii velel sám Kolumbus, Pintě velel Martin Alonso Pinzón a Nińě Vicenze Jańez Pinzón. Kolumbus vyplul z Palosu 3. srpna 1492 směrem ke Kanárským ostrovům. Zde doplnil dříví, maso, vodu a ostatní zásoby a 8. září pokračoval směrem na západ. Po 33 dnech dopluli k prvnímu ostrovu, který Kolumbus nazval San Salvador (Guanahaní, Watling)10. Kolumbus byl přesvědčen, že přistál u jednoho z ostrovů v předpolí Asie. Na ostrově uviděli nahé lidi a admirál se vydal ve člunu s veliteli ostatních lodí ke břehu.. Po vystoupení z lodí Kolumbus ve jménu španělského krále a královny zabral ostrovy do vlastnictví kastil- ské koruny. Místní obyvatelé byli vyzbrojeni pouze dřevenými zbraněmi, což neznamenalo pro dobře vyzbrojené Španěle žádné nebezpečí. Už proto, že původní obyvatelé považovali příchozí za bohy. Když ostrované uviděli nově příchozí utekli do lesa, ale po chvíli se přiblížili a začali vyměňovat papoušky, bavlněnou přízi a Španělé jim na oplátku dávali skleněné korálky a rolničky. Domo-rodci mluvili řečí, které nikdo z Kolumbovy výpravy nerozuměl. Kolumbus vzal několik domorodců na loď a vydal se s nimi k dalším ostrovům. Snažil se od nich dozvědět, kde leží ostrov Cipango nebo, kde se vyskytuje zlato, které měli na sobě jako ozdoby (zlata bylo velice málo). Také se je snažil naučit španělsky a byl rozhodnut jich pár vzít do Španělska, aby poznali jejich zem a naučili se španělštinu tak dobře, aby na dalších výpravách mohli dělat tlumočníky. Kolumbus pokračoval k dalším ostrovům Ferdi-nanda (dnes Long Island), Juana (Kuba), Espaňola (Haity). Na ostrově Espaňola založil osadu Navidad (Narození Páně) kde 
9 Pinta a Nińa o výtlaku 60 tun, Santa Maria o výtlaku 100 až 110 tun 
10 první jméno je od Kolumba, druhé původní indiánský název, třetí dnešní název
zanechal 39 námořníků, kteří zůstali po ztroskotání Santa Marie. Dvě zbývající lodě i jejich posádka byli již ve špatném stavu. Proto se po třech měsících hledání nových ostrovů se vydali zpět do Palosu. 15. února zahlédli zemi a zjistily, že jsou u jednoho z Azovských ostrovů a 9 .března dorazil do Lisabonu. Tam ho se všemi poctami náležející admirálovi přijal portugalský král Jan II, který mu nabídl svoje služby. Kolumbus se snažil co nejrychleji dopravit do Barcelony, kde právě pobýval král a královna kastilští. Kolumbova plavba se z dovezených vzorků zlata, a koření.nezaplatila. Kolumbus ale své chlebodárce přesvědčoval o velkém potenciálu nově objevených zemí v zásobách zlata a koření, dokonce navrhoval i obchod s otroky. Kolumbus nedosáhl spojení s asijskými vyspělými kulturami, jak si představoval , ale podle něho to byla pouze otázka času. Hned po návratu z první výpravy začal plánovat výpravu další a mnohem větší. Na ní se vydalo mnoho lidí s velkými očekáváními, ale většina se jich později zklamala. Výprava druhá v pořadí, začala 25. září 1943 a skládala se ze 17 lodí. Trasa této výprava směřovala trochu jižněji než předchozí, protože Kolumbus chtěl objevit další ostrovy ležící více na jihu od těch již objevených. Postupně objevil ostrovy Guadalupe, Montserrat, Portoriko a dále pokračoval na Espaňolu. Zde nalezl vypálenou osadu Navidad, která zanikla jak činností domorodců, tak jako důsledek rozporů mezi osadníky. Z osadníku nepřežil ani jeden. Kolumbus se rozhodl založit novou osadu Isabella, kterou umístil blíže k údajným nalezištím zlata na ostrově Espaňola. Většina lidí, kteří se rozhodly jet s Kolumbem na tuto výpravu, si myslela, že rychle zbohatne. Když se tak nestalo a většina lidí k tomu ještě onemocněla, a neměla skoro co jíst, rozhodlo se 12 lodí k návratu zpět. Kolumbus se nenechal odradit a pokračoval v hledání ostrova Cipango, ale stále ho nenacházel, stejně jako bohatá naleziště zlata. Objevil ostrov Jamaiku a pokračoval v průzkumu Juany, o které prohlašoval, že je výběžkem asijské pevniny. S domorodci se už částečně dorozuměl, díky zajatcům z první výpravy, sám osobně se naučil několik slov v jejich jazyku. Nevýhodou bylo, že na všech ostrovech se nemluvilo úplně stejně, takže ani domorodci si nerozuměli. Španělé se při hledání zlata postupně dostávají do konfliktu s domorodci. Mnoho domorodců odvezli jako otroky do Evropy. Kolumbus se zabýval hlavně zprávou ostrova Espaňola a objevováním nových ostrovů. Po potlačení vzpoury domorodců na ostrově Espaňola se Kolumbus rozhodl vydat se zpět domů.Vyplul 10. března 1496 a k břehům Pyrenejského poloostrova doplul 8. června 1496. Jelikož ani druhá výprava nepřinesla očekávaný ekonomický výsledek, nastala ze strany kastilské koruny opatření, která se dala očekávat. V roce 1495 byla vyhlášena svoboda plaveb na západ s podmínkou odevzdání 5% čistého zisku do státní pokladny. Koruna neprojevovala takové nadšení na vyslání další výpravy vedené Kolumbem. Kolumbus dychtil po třetí výpravě, na které by všem dokázal, že má pravdu a že objevil novou cestu do Indií. Konečně byla 30. května 1498 vypravena třetí výprava z přístavu Sevilla o síle 6 lodí. Měla být vedena od Kapverdských ostrovů přímo na západ. Tak nedospěl Kolumbus k Espaňole, ale k novým ostrovům Trinidad, Monos a dokonce dorazil až k jihoamerické pevnině (dnes Venezuela), o které si původně myslel , že je ostrovem, ale později svůj omyl zjistil11. Pevninu pojmenoval Zemí Boží milosti. Jelikož se mu kazily zásoby určené Espaňole, pospíchal na ostrov. Centrem Espaňoly se mezitím stal přístav San Domingo, který zpravoval jeho bratr Bartoloměj (byl místodržitelem na Espaňole). V jeho nepřítomnosti na ostrově propukla vzpoura vedená Bartolomějem Roldánem, který vedl nespokojené horníky, těžící na ostrově zlato. Roldán táhl se svou tlupou po ostrově a loupil u domorodců. Kolumbus chtěl zakročit, ale měl příliš malou autoritu a většina osadníku byla s Roldánem. Na ostrově byl stále větší neklid, stále častější byla drobná povstání domorodců. Kolumbus se obrátil do Kastilie s prosbou o vyslání někoho, kdo by vykonával spravedlnost12. Za vykonavatele 
11 Cesty Kryštofa Kolumba,Deníky, listy, dokumenty, Praha 1958, s.451
12 Cesty Kryštofa Kolumba,Deníky, listy, dokumenty, Praha 1958, s.497
pořádku na Espaňole byl určen Francisko de Bobadilla. Ten se hned po příjezdu prohlásil guvernérem ostrova, jmenoval nové úředníky, vyhlásil pro všechny osvobození od daní na dobu 20 let13. Bobadilla Kolumba ignoroval a nebral jeho hodnosti na vědomí. Kolumbovi nejvíce vadilo zrušení daní, ze kterých mu patřil určitý podíl a veřejně proti tomu vystupoval. Na to dal Bobadilla zatknout Kryštofa, Bartoloměje i Diega Kolumbovi a v okovech je nechal dopravit na pyrenejský poloostrov. Někdy mezi 20. a 25. listopadem 1500 přijeli lodi s bratry Kolumbovými do Cádizu. Hned po příjezdu byl Kryštof Kolumbus propuštěn a ihned se odebral ke královi a královně pro vysvětlení. Král a královna ho přijali a vysvětlili mu, že Bobadilla jednal při jeho zatčení na vlastní zodpovědnost. Přiznali Kolumbovi také některá z jeho ztracených privilegií. Ale v roce 1499 byla vypravena výprava v čele s Olansem Ojedou k jihoamerickým břehům, a to bez souhlasu Kolumba. Kdyby královský dvůr dodržoval smlouvy s Kolumbem, vedlo by to k zbrzdění dalších objevných cest a tím i zisků královské koruny. V roce 1499 se vrátil z výpravy do Indie Vasco da Gama, který dosáhl Indie obeplutím Afriky, tím se změnil poměr sil v zámořské expanzi v neprospěch Španělska. Na začátku roku 1502 byla Kolumbovi povolena nová expedice14 s jedinou podmínkou: nesměl přistát na Espaňole. Poslední výprava vyplula z Cádizu 9. května 1502 směrem k Espaňole, na kterou ale nesměl vstoupit. Od Espaňoly se vydal k pobřeží dnešní střední Ameriky (Honduras) Kolumbus si myslel, že přistál u pobřeží Indie15. Na objeveném území objevil slibná naleziště zlata, založil zde malou osadu, kterou pro nedostatek lidí nakonec opustil. Vydal se směrem ke Juaně a k Jamaice kde museli pro kritický stav lodí přistát a zůstat tam. Nikdo nedoufal v záchranu, proto se několik málo dobrovolníků v čele s Diegem Mendezem vydalo na kanoích domorodců a s jejich vydatnou podporou na cestu k Espaňole s žá-

13 Janáček, Josef, Kryštof Kolumbus, Praha 1970, s113
14 Cesty Kryštofa Kolumba,Deníky, listy, dokumenty, Praha 1958, s.509
15 Janáček, Josef, Kryštof Kolumbus, Praha 1970, s.123
dostí o pomoc. Za pět dní dorazili k Espaňole, ale asi měsíc jim trvalo než našli nového vládce Espaňoly Ovanda. Ten záchranou výpravu odkládal, jak jen mohl. Teprve po šesti měsících po odjezdu dobrovolníku na Espaňolu připlula k Jamaice malá karavela a zástupce Ovandy trosečníkům oznámil, že pro ně Ovanda vypraví loď, až ale sežene nějakou vhodnou. Po dalších dvou měsících přijela karavela najmutá Diegem Mendezem a odvezla trosečníky do Santa Dominga a dále do Sevilly, kam dorazili 7. listopadu 1504. Po příjezdu si Kolumbus chtěl vyřídit záležitosti týkajíce se jeho práv a titulů. Byl názoru, že jeho práva a privilegia se nemůžou měnit. Spory o svá práva byl zaměstnán až do své smrti 20. května 1506 v Valladolidu. Titul admirála a guvernéra Indií po něm převzal jeho syn Diego (1509- 1514, 1520- 1523), ale byla to pouze náhrada za původní pravomoci, tzn. funkce bez velkého významu. Ještě před jeho smrtí začal Amerigo Vespuci šířit teorii o objevení nového kontinentu, ale Kolumbus zabraný do sporů o výsady se diskuse neúčastnil, tzn. zemřel s vědomím, že doplul do Asie.
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