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Předmluva

Vybrané kapitoly  uvádí  do výuky témat  souvisejících  s  hospodářským životem.  Zde uvedená

témata jako taková nejsou samostatně probírána ve výuce, ale slouží k přípravnému samostudiu

studentů. Studenti taktéž vypracují odpovědi na úkoly uvedené pod příslušným textem, zpravidla

písemně.  Některé  úkoly  požadují  v  případě  chybějících  informací  práci  s  dalšími  prameny  (je

vhodné používat sešity se zápisky z jiných předmětů, např. dějepisu, zeměpisu, ekonomie apod.).

Vypracované úkoly tedy slouží jako podklad k výuce, proto se během práce ve výuce předpokládá,

že student zná obsah zadané četby a úkoly již vypracoval.

Některé články jsou doplněny obrázky,  mapami a upřesňujícími údaji,  popř. také odkazem na

zdroje, které poskytují hlubší uvedení do tématu. Nicméně se jedná o poměrně jednoduché texty,

které  nevyžadují  nikterak  hlubší  znalosti  z  oboru  ekonomie.  Naopak  spíše  chtějí  ukázat  na

jednoduché a naprosto lidské principy,  které  hospodářským životem, tudíž ekonomikou,  hýbou.

Texty také ukazují základní vztahy mezi lidmi, jejich potřebami a způsobem, jakým je uspokojují.

K pochopení těchto principů nejsou zapotřebí složité matematické výpočty či nesrozumitelné grafy

a analýzy, ale mnohdy postačí jen jednoduchý selský rozum.

Jednou  jakýsi  student  Vysoké  ekonomické  školy  v  Praze  prohlásil,  že  studium ekonomie  je

nejlepším oborem, který si mohl vybrat. Na otázku proč, odpověděl, že se studium zaměřuje na vše,

nejenom na matematiku a ekonomii, ale také na obory, které se zabývají člověkem, jeho potřebami

a společností jako takovou. Vše, co by se mohlo v ekonomii zdát toliko odtažité, se nakonec ukáže

jako něco zcela  základního a  ve svém základě  prostého.  Něco,  co by ani  ten nejlepší  finanční

analytik neměl ztrácet ze zřetele: že totiž za všemi čísly, které se míhají na jeho obrazovce, anebo

důmyslně sestavenými modely, které se při výpočtech aplikují, se vždy nachází lidé. Lidé při práci,

která  je  odpovědí  na  jejich  potřeby.  K  tomu  také  neodmyslitelně  patří  příroda,  která  svým

bohatstvím nabízí možnosti, jak lidské potřeby uspokojit v mnohem rozmanitější formě než by si

lidstvo dokázalo představit před několika málo set lety. 

Ať už se zabýváme ekonomií či ekonomikou, mějme na paměti, že tu nejde jenom o peníze. 
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Potřebuje člověk práci?

Kdo z nás by nepomyslel na to, jak úžasné by to bylo,

kdybychom  nemuseli  vůbec  pracovat.  Přirozeně,  za

předpokladu, že bychom měli dostatek peněz, které by

nám zaručily příjemný život. Pak bychom si mohli jít za

vším tím, co nás baví a zajímá. Kdykoliv bychom měli

chuť na dovolenou, vydali bychom se na ni, ať už do

hor  či  k moři.  Kdo se  však  skutečně  do  tohoto  přání

uposlechne, zjistí, že ten, kdo si o takovém životě sní, vlastně touží po práci. Patrně nikoliv po té

práci,  kterou zrovna vykonává,  ale  po práci,  která  by ho  zajímala.  Neříká  přeci:  nechci  vůbec

pracovat. 

Byly výjimečné případy, v nichž práce byla zakázána, jako např. v zajateckých táborech spojenců

po 2. světové válce, kde práce byla zakázána. Ale již po krátké době se tyto tábory přeměnily ve

školy nebo dokonce i univerzity. Neexistovaly v nich sice žádné knihy, ale byli tam lidé, kteří do

tábora přinesli své vědomosti. Všechno jim mohli odebrat, ale jejich vědění a schopnosti nikoliv. Ty

jsou s člověkem srostlé natolik, že není možné je ukrást, jsou nezcizitelným osobním vlastnictvím

každého.  Mnozí  zajatci  se  stali  učiteli,  ačkoliv  původně  byli  lékaři  a  inženýry  nebo  dokonce

astronomy. Každý však našel své posluchače, a někteří z přednášejících zjistili, že se v nich skrývá

učitelský  talent.  V táborech  se  také  hodně

vyrábělo a kutilo, ačkoliv na velmi jednoduché

úrovni,  ale  o  to  vytrvaleji.  Sice  bylo

nedostatek  materiálu  a  především nářadí,  ale

čeho byl dostatek, to byl čas, a proto si mnozí

vystačili i s tím nejzákladnějším vybavením. 

Kdo se zprvu nepřipojil  k tomuto počínání,

tak ten okusil dlouhou chvíli a nudu.1 Používá

se občas výraz „unudit  se k smrti“.  V takové

nudě umírá každá činnost a podnikavost člověka. Duševní síly zmalátní a jsou ochromeny, člověk je

otrávený a mrzutý a nezřídka reaguje podrážděně byť při sebemenších příležitostech.  Nejen pro

1 Německé Langeweile znamená doslova „dlouhá chvíle“ a významově „nuda“



druhé začne být odporný, ale začíná se hnusit i sobě samému. Nedokáže již snášet ani sám sebe. 

To je výstižným dokladem také toho, že pokud člověk nemá nic na práci, nemá žádné cíle, ke

kterým  by  se  musel  vypracovat,  a  které  by  mohl  realizovat,  ztrácí  sám  sebe.  Naopak  je  to

s výzvami,  při  kterých  musí  obstát,  protože  posilňují  jeho sebevědomí  a  pocit  vlastní  hodnoty.

Nezřídka se lidé dobrovolně vystavují největším nebezpečím, aby poznali nejen svoji hranici, ale

také  schopnost  zvládat  překážky.  Člověk  roste  díky  výzvám,  pomocí  nichž  se  cvičí  jak  ve

stávajících, tak v nových schopnostech. Námaha ho posilňuje a udržuje jeho zdraví, a to nejenom po

tělesné a duševní stránce, ale také po stránce duchovní. Naopak nezdravým je člověk tehdy, je-li mu

práce zapovězena. K tomu nezřídka dochází právě v současné době, tolik poznamenané technickou

revolucí.  Míněna  je  doba,  kdy  se  počítače  domáhají  hlavního  a  nepostradatelného  postavení

v podnicích. 

Díky (nebo vinou?) počítačů je možné na jedné straně ušetřit na pracovních místech, ale na straně

druhé  vzrůstá  počet  nezaměstnaných.  Mezi  nimi  jsou  i  tací,  kteří  si  neosvojili  žádnou  jinou

specifickou  schopnost  či  dovednost,  a  snadno  sklouznou  do  skupiny  tzv.  dlouhodobě

nezaměstnaných. Můžeme mezi ně např.  počítat  lidi,  kteří  jsou nezaměstnaní  již déle než jeden

kalendářní  rok.  Pokud se podíváme z blízka na život  těchto lidí,  narazíme na velkou beznaděj.

Někteří z dlouhodobě nezaměstnaných ztrácí jakoukoliv vnitřní oporu, ráno již nevstávají, nehledí

již na svůj zevnějšek, marní svůj čas nicneděláním, lehce podléhají alkoholu nebo někdy dokonce i

drogám.  Již  ve  svém životě  nespatřují  žádný  smysl.  Dosavadní  sociální  vazby  se  rozpadají,  a

k novým  dochází  jen  zřídka  a  povětšinu  s lidmi  v podobné  situaci.  Také  oni  nedokážou  najít

východisko z tohoto začarovaného kruhu a jsou stejně tak deprimovaní. Nevidí před sebou žádnou

budoucnost, což jejich vůli ještě více oslabuje.

Společnost je již nepotřebuje, a proto se z ní

cítí  vyloučeni  a  odstaveni  na  její  samotný

okraj.  Nastává nebezpečí,  že  se  jejich

osobnost pomalu ale jistě deformuje a stanou

se „outsidery“2, můžeme také říci: vyděděnci

společnosti.  Rozsah zkušeností  těchto lidí  se

stále  zužuje  a  stává  se  čím  dál

jednotvárnějším. Chybí jim jakýkoliv podnět.

2 Z angl. outsider, tj. „ten, kdo stojí mimo, vně“.



Setkáváme se zde se skutečností, která se často přehlíží. Práce vytváří sociální kontakt a vazby.

Tato skutečnost určitě nestojí na prvním místě, když se práce zadává či rozděluje, ale tento vedlejší

efekt je pro osobnost pracujícího velmi důležitý. To platí také o podmínkách, kde sociální kontakt

buduje jen velmi obtížně, např. tam, kde se dostávají do popředí emoce nebo zloba. Ale i takové

zkušenosti nám potvrzují, že stále žijeme. Člověk, kterého tyto situace potkávají, je nucen, aby se

s nimi  vypořádal,  aby  se  prosadil  nebo  sám  sebe  ovládal.  Také  tyto  situace  otevírají  prostor

k procesu učení. 

Úkoly: 

Dá se výše zmíněné aplikovat na současnou ekonomickou krizi, konkrétně na její dopady, které

můžete sledovat ve vlastním životě? Dokážete na základě vlastního pozorování popsat změny, ke

kterým dochází kvůli většímu podílu nezaměstnaných. Pokud ano, uveďte pár příkladů. 



Povaha práce

Francouzský básník Antoine de Saint-Exupéry,  jeden z první generace poštovních letců,  o své

pracovní zkušenosti přemýšlel. Např. srovnával svůj pracovní nástroj, tedy letadlo, s truhlářským

hoblíkem. Tak, jako se letoun probojovává mraky, bouřemi a temnotou, tak se také musí postavit

truhlář proti odporu materiálu, jejž opracovává. Saint-Exupéry o tomto odporu výstižně prohlásil, že

probouzí vědomí a bystří ho. Díky tomu se člověk nemíjí se se světem, ale probouzí se pro něj, a to

jak pro jeho úskalí, tak pro jeho krásu. Obojí Saint-Exupéry mistrně vylíčil. Nicméně ani bystrý

pohled na svět není vším, co člověk prací získává. Při práci se učí poznávat i sám sebe, své silné i

slabé stránky. Slabé stránky se dají zlepšit a můžeme se na nich vypracovat, pokud si je přiznáme a

dokážeme je věcně nahlédnout. Podíváme-li se na práci z tohoto úhlu, vidíme zde její další rozměr

coby důležité pomocnice při procesu sebepoznávání a sebevýchovy.

Vůle  k učení,  rozvoji  a  překonávání  překážek,  které  se  při  tom  objevují,  je  možná  jednou

z nejpodstatnějších  potřeb  člověka,  kterou  chceme  uspokojit.  Tento  aspekt  práce  zůstává  často

skryt,  na  rozdíl  od  dalších  pohledů,  s nimiž  se  na  práci  díváme.  Je  pochopitelné,  že  prací

uspokojujeme své základní potřeby, totiž potravy, ošacení a obydlí. To, že práce uspokojuje také

potřebu lidského rozvoje, je již hůře doložitelné. Avšak i přesto se ukazuje, že úsilí o vlastní rozvoj

je jedním ze základních potřeb člověka.3 Na to je možné namítnout, že např. moderní průmyslové

pracovní činnosti již tuto základní potřebu nemohou plně uspokojit. Proto se touto otázkou budeme

ještě jednou zabývat.

3 V souvislosti s tím také můžeme rozšířit chápání potřeb na touhy a přání.



Potřeby,  které  vychází  z duchovního  života,  se  proměňují  v závislosti  na  kultuře  a  civilizaci.

Podívejme  se  na  jednoduchý  život  dřívějších  generací.  V pravěku  například  chyběly  postele  a

skříně, které jsou pro nás něčím tak samozřejmým, a totéž se týče domu, který dnes bereme se

samozřejmostí. Tehdy hledali lidé útočiště před nemilosrdnou sílou přírody, kde jen mohli, ať už

v lesním houští nebo v jeskyni. Popř. si trochu dopomohli využitím stromů coby ochrany. Chyběly

jim  však  i  ty  nejjednodušší  nástroje,  nejenom  pluh.  Lehce  se  nám  dnes  říká,  že  tehdy  žili

v primitivních podmínkách, ale při pomyšlení, že bychom žili jako oni, se začneme hned ošívat. 

Na druhou stranu nám však právě tito lidé zanechali jeskynní malby a do kamenů vyryté obrazy,

které nás stále přivádí do údivu. Jen s úspornými tahy a několika málo barvami vykouzlili na zdi

zpodobeniny lidí  a zvířat,  které nás uchvacují,  protože dokážou vyjádřit  podstatu těchto bytostí.

Tyto malby mohli vytvořit jen lidé se schopností se vcítit do zvířat a díky tomu dokázali vystihnout

jejich  charakter.  V současnosti  jsou  něčeho

takového schopni jenom ti  nejnadanější  malíři.

Když vezmeme tuto skutečnost vážně, jen těžko

budeme i nadále mluvit  o primitivech. Lovci a

sběrači pravděpodobně intenzivní spoluprožívali

procesy  v přírodě,  která  je  obklopovala  a  do

svých pochodů bezprostředně  zatahovala.  Tato

zkušenost  se  nám  již  nedostává.  Leckdy  se

musíme usilovně snažit o něco, co se tehdejším

civilizacím dostávalo s tou největší samozřejmostí.  Na druhou stranu však patrně měli  jen málo

prostředků, díky nimž by přírodu mohli proměňovat. Nebo jim byla příliš svatá na to, aby do ní

zasahovali?  Nebo ani potřebu zasahování nepociťovali? Ten, kdo studuje dějiny, určitě na podobné

otázky neustále naráží. 

Při hlubším studiu zjistíme, že lidstvu trvalo velmi dlouho, než začalo do přírody zasahovat a

přizpůsobovat  si  ji,  přičemž  první  zásahy  vždy  sebou

přinášely snahu člověka přírodě se přizpůsobit. Tak se z trav

vyšlechtilo  obilí  s jeho  výživnými  semeny.  Velké  stavby,

které  nás  dnes  ohromují  svojí  velkolepostí,  vznikaly  až

mnohem později. Při tom nezapomínejme ani na to, že mezi

první  stavby patří  hrobky a  chrámy,  které  sloužily  kultu  a

nebyly nikterak obydlími živých lidí. Stavba hrobek byla pro

lidi  mnohem  důležitější  než  stavba  domu,  jež  by  sloužil



každodennímu  životu.  V Asuánu  na  horním  toku  Nilu  se  např.  dodnes  dochoval  sloup  zčásti

vytesaného z červeného granitu. Z nám neznámých důvodů sloup nikdy nebyl dokončen, a přesto

sen z něho můžeme dozvídat mnohé o tehdejším způsobu práce, o útrapách lidské práce, kterou si

spojujeme s prací, která vzniká těmi nejjednoduššími pracovními nástroji. Je však pravděpodobné,

že potřeba lidí, aby takové sloupy vznikaly, byla tak velká, že se nenechali odradit ani tou nejtěžší

fyzickou prací. Kolik obydlí by se při vynaložení stejného množství práce dalo vybudovat! Dnes se

jen stěží dokážeme vcítit do potřeb, které tehdy určovaly počínání lidí. Je zřejmé, že jejich potřeby

se od těch našich v lecčems liší, především i proto, že žili zcela jiný duchovní a kulturní život. 

Úkoly: 

1) Ve stručnosti shrňte (nejlépe do bodů), jaká charakteristika práce se vám z předcházejících

dvou textů rýsuje (nutno dodat, že nebylo pojednáno o všem).

2) Napadají Vás ještě další rysy, které pro vystižení práce považujete za charakteristické? 

 



Živá kůže Země

Nomádi a jejich životní styl  představují historicky vzato prastarý způsob hospodaření.  Naproti

tomu zemědělský způsob hospodaření si lidé museli nejprve osvojit, a to všude na Zemi. Dříve se

tomuto způsobu hospodaření dokonce věnovali i na místech, kde bychom to dnes vůbec nečekali a

kde z objektivního hlediska není možné zakládat pole. Abychom zde zmínili příklad, vezměme si

někoho, kdo projíždí Peru a dostane se do oblastí vysokých hor dosahujících nad 4.000 m n. m.:

právě zde například uvidí opuštěné terasy vzniklé někdejší zemědělskou činností. Na jiný příklad

můžeme ukázat v Anglii,  kde je možné studovat obzvláště zřejmé keltské zemědělské způsoby,

jejímiž tvůrci byli tehdejší kněží. 

V  zemědělství  je  možné  rozlišovat  tři  nejmarkantnější  oblasti:  lesnictví,  obdělávání  půdy  a

zahradnictví. Zde je hlavní náplní péče o rostliny. Také chov zvířat má rostlinný základ. Také již

víme, že rostliny mají obvykle své přesné geografické stanoviště. Zřejmým příkladem jsou stromy

deštných lesů, na které nemůžeme narazit v pásu smíšených a jehličnatých lesů. Nemůžeme je zde

ani  pěstovat,  což  platí  také  o  jehličnanech  a  stromech  smíšených  lesů  mírných  šířek,  kterým

nikterak nesvědčí podnebí tropů. A to, co platí o stromech, platí také o rostlinách obecně. U nás se

daří  subtropickým  nebo  přímo  tropickým  rostlinám  jenom  ve  sklenících  nebo  v  uměle

přizpůsobeném klimatu uzavřených botanických zahrad.

Země je  tedy také jakýmsi  klimatickým organismem,  do něhož je  rostlina  určitém způsobem

zasazena. Kdo se pustí do pěstování rostlin, musí porozumět nejenom Zemi, ale také kosmu. Nejen

vědění  o  Zemi,  ale  také  vědomí  kosmických  zákonů.  Tímto  vědomím disponovali  staří  učitelé

zemědělců, jako tomu například bylo u druidských kněží. Jejich nástroje používané k pozorování

hvězd anebo keltské  kamenné stavby nám z dosavadních  bádání  prozrazují  mnohé o tehdejším

širokém  rozpětí  astronomického  vědění.  Toto  vědění  se  očividně  neomezovalo  jenom  na

propočítávání drah hvězd, ale také zahrnovalo poznání o vlivech hvězdných konstelací a z toho

plynoucích pravidel pro zemědělskou činnost.

Rozhodujícím základem pro zemědělskou činnost je úrodnost půdy a utváření humusu. Humus

představuje různě silnou vrstvu v závislosti na konkrétním místě na Zemi. Na různých místech světa

se můžeme setkat s vrstvou humusu čítající mohutnost jednoho metru. Naproti tomu v deštných



lesích má vrstva humusu jen sílu několika centimetrů. Ale i přesto společně s místními vydatnými

srážkami  a  intenzivním slunečním zářením vytváří  podmínky,  v nichž se daří  nejrozmanitějším

druhů vegetace deštných lesů. Když se však deštný les vykácí či vypálí, aby získané plochy sloužily

zemědělské činnosti, je jisté, že tamní zemědělce čekají jen dvě či tři bohaté úrody. Poté vrstva

humusu rapidně poklesne. Pravděpodobně ji chybí ochrana a dárce její plodnosti, totiž deštný les.

Rychlý pokles úrodnosti takových půd není možné pozdržet žádnými umělými hnojivy. Také by

náklady vynaložené na tato hnojiva brzy překročila  výnos z  úrody.  Humus se vytratí  a  krajina

zpustne. 

K vyčerpání půd tímto způsobem dochází na četných a rozsáhlých míst Země, přičemž se nejedná

jenom o novověký jev. Z dějin je například známo, že severní Afrika byla obilnicí římské říše. Její

přebytek z velké části živil italský poloostrov. Dnes právě v těchto Afrických místech narazíme na

podmínky, které se pro pěstování obilnin staly naprosto nevyhovující. 

Tyto  skutečnosti  nás  učí,  že  vrstva  humusu,  která  představuje  velmi  citlivou  vrstvu,  kterou

bychom také  výstižně  mohli  nazvat  živou  kůží  Země.  Její  zdraví  podstatnou  měrou  závisí  na

vegetaci,  která  k  ní  patří.  Lidské  zasahování  prostřednictvím  zemědělské  činnosti  proto  musí

probíhat velmi opatrně. Předpokládá přesnou znalost a neničení na místních podmínkách závislého

vztahu mezi úrodností, růstem rostlin a taktéž životem místních zvířat. 

Zřejmě  však  naše  znalosti  o  přírodě  nestačí,  protože  stále  dochází  k  vyčerpávání  půd  vinou

necitlivého zásahu člověka. Umělými hnojivy sice můžeme navýšit výnosy z úrody, ale dlouhodobě

tím živnost půdy zajistit nemůžeme. Právě naopak: po krátké době právě uměle vyživované půdy

rychle ztrácí živiny. Také to je důvodem pro to, že není dost obživy pro celou světovou populaci a

že v některých místech trpí hladomorem. 

Z uvedených příkladů jsou zřejmé důležité hospodářské skutečnosti: 

 Přírodní bohatství, z nějž můžeme čerpat pro naši zemědělskou činnost, je na různých míst

Země  různé.  Jsou  tu  místa,  které  přejí  hojné  zemědělské  činnosti,  a  jsou  tu  místa,  kde  se  dá

vypěstovat jen velmi málo, a to i přes to, že tamní zemědělství provází intenzivní práce.

 Zemědělství má přírodní základ, který není dán jenom Zemí, ale také kosmem, a je také

citlivý, snadno podléhá poškození.

 Nepřiměřený zásah do přírody může silně omezit plodnost půd, ba přímo naprosto zničit.



Takové ničení si sice nikdo nepřeje, nicméně je důsledkem nedostatečné znalosti. 

 Podíváme-li se z pohledu zemědělce na Zem, vidíme oblasti bohaté a chudé. V závislosti na

tom  také  mám  bohaté  a  chudé  místní  obyvatelstvo,  v  případě,  že  je  převážně  odkázáno  na

zemědělskou činnost.     

Úkoly:

1) Vyjmenujte souvislosti, které se dají vysledovat při zemědělské činnosti člověka. Souvislostmi

míníme propojení jednotlivých faktorů (ty vyplývají jednak z přírodních daností a jednak z povahy

lidské  práce).  Tyto  faktory  na  sebe  navzájem  působí  a  vytváří  či  zapříčiní  vznik  nových  či

pozměněných podmínek. 

Příklad:  používáním  umělých  hnojiv  se  v  krátkodobém  horizontu  zvyšuje  úrodnost  půdy,  v

dlouhodobém horizontu dochází k jejímu naprostému vyčerpání 

2) Napadají vás další souvislosti, které v textu nejsou zmíněny (viz epochy zeměpisu či dějepisu).

Vyjmenujte jich co nejvíce. 



Bohatství zpod kůže Země

Již velmi brzy lidé znali způsob, jak využít zeminu pro výrobu hliněných nádob. Hrnčířství patří k

prastarým řemeslům. V ohni byla nádobě vtisknuta její požadovaná pevná podoba. Brzy na to se

objevila znalost různých glazur, které také představují určité směsi zemin. Jemné kovové přísady

dávají glazurám jejich zabarvení. Barevné hliněné obklady a korále sloužily k ozdobě domů a lidí.

Jílovitá hlína se nejprve ve tvaru cihel nechá vysušit  na slunci, které poté poslouží ke stavění

různých  staveb.  Později  se  z  něj  stal  lomený  a  otesaný  kámen.  Šikovnost,  s  níž  tehdy  lidé

zpracovávali kámen nás ještě dnes uvádí do údivu. Broušením a vrtáním se z kamenů získávaly

nádoby.  Ještě  dnes  můžeme  např.  v  Egyptě  sledovat,  jak  se  alabastr  pomocí  nejjednodušších

nástrojů zpracovává do nádob nebo na tenké desky, které slouží jako okna. Jemnozrnné vápno, ve

své nejvyšší podobě jakožto mramoru, sloužil kamenosochařovi jako materiál k vytvoření reliéfu

nebo sochy. Ale i nejtvrdší kámen, totiž granit, byl již opracováván v nejstarších časech, již okolo r.

3.000 př. n. l., kdy vznikaly egyptské velkolepé stavby pyramid, chrámů a paláců. 

Opracovaný kámen taktéž sloužil stavbě silnic. Např. části římských vojenských silnic je  možné

používat ještě dnes. Tyto různé země a kameny se nachází pod živou kůží země, kterou využíváme

jako zemědělskou půdu, a představují  nerostné bohatství.  To samé platí  o rudách.  Bronz,  směs

mědi a cínu, nejprve nahradil staré nástroje zhotovené z kostí a kamene a dal název nové dějinné

epoše. 

Také rudy se tehdy získávaly prostřednictvím povrchové těžby. Tak jako se doposud získávají

kameny  v  kamenolomech,  tak  se  tehdy  těžila  i  ruda.  Hutnictví,  tj.  tavení  a  slévání  kovů,  se

zakládalo  na  velmi  jednoduchých  principech  podobných  uhelným milířům,  jak  se  s  nimi  dnes

můžeme  setkat  u  uhlířů.  Získávání  rud  zůstalo  až  do  novověku  velmi  jednoduché.  Těžba

vyžadovala nejtvrdší lidskou práci.  Hlubinná těžba,  která se do podzemí postupně prokousávala

štolami,  byla  člověkem  zvládnuta  mnohem  později.  Do  šachet  prosakovala  voda,  kterou  bylo

potřeba nějakým způsobem odvádět, což způsobovalo mnoho obtíží.4  

Pro naše pojednání je prozatím důležité především poznání, že člověk si získal velmi brzy přístup

4 Představu o tak namáhavé činnosti si můžeme nejlépe utvořit na základě návštěvy nejednoho muzea bývalých,
popř. i současných těžebních lokalit. 



k podzemnímu bohatství, ale dlouhou dobu se jeho těžba udržela v určitých mantinelech. Poptávka

byla dlouho nepatrná v porovnání s lavinovým nárůstem poptávky během 18. století, kdy se začala

rozšiřovat industrializace a došlo k technickému rozmachu. Jednalo se o nové techniky, které byly

nemyslitelné bez železa a uhlí. Železo se stalo tou surovinou, které bylo zapotřebí pro sestavení

různých strojů, ať už se jednalo o parní stroj, spřádací stroj nebo o tkalcovský stav, o vysoké pece,

parní kladiva, lokomotivy nebo o konstrukce velkých výrobních nebo nádražních hal. 

Proměna hornictví nabralo nebývalých rozměrů. Začalo docházet k vydolování celých hor. Šachty

se  prokousávaly  čím  dál  hlouběji  do  země.  Dnes  sahají  až  do  tisíců  metrů  hluboko.  Došlo  k

vynalezení  nových  a  důmyslnějších  těžebních  strojů.  Velká  krajinná  území  byla  zraněna  např.

rozsáhlou povrchovou těžbou hnědého uhlí. Zemědělský ráz těchto krajin se obětoval vůli těžebních

záměrů. 

Jizvy, které těžba do té doby krajině uštědřila, se nyní začaly prohlubovat. Nejprve k tomu došlo

společně s technickou revolucí. Nicméně nejenom těžba naprosto změnila krajinný ráz, ale taktéž

rozrůstající se výrobní  místa, továrny, přispěly k její rapidní proměně.5 Nové stroje potřebovaly

pohonnou hmotu. Energie, která se získávala z vodních zdrojů, již zdaleka nestačila pokrýt stále

rostoucí spotřebu. Stavěly se rozsáhlé přehrady s vodními elektrárnami. Především to však bylo

uhlí, které se začalo přeměňovat na elektrickou energii, a později ropa. Opět se jednalo o bohatství,

které se získávalo zpod živé Země a bylo potřeba je vytáhnout na denní světlo.

Když se podíváme na vývoj anglické a norské těžby ropy v Severním moři, na technické obtíže

těžebních ostrovů, které mají  ustát  vlnobití,  nepředstavitelný objem peněz,  které se vynaloží  na

technické  zajištění,  vyvstává  nám živý obraz  světa  průmyslu,  který  se především po technické

revoluci stal nesmírně hladovým na energii. 

Brzy se také začalo mluvit o nastávající energetické krizi. Průmysl se neustále rozrůstal a byla mu

vizionářsky propočtena stejně tak narůstající spotřeba energie. Odborníci dospěli k názoru, že ani

ropa a ani uhlí  v žádném případě nepostačí  ke zvládnutí  hrozící  krize.  Z této úvahy se zrodilo

odůvodnění pro užívání nové formy energie, a to energie „vyráběnou“ jadernými elektrárnami.

V prvé řadě je důležité si uvědomit, že technická revoluce se v 19. století opírala o určité nerostné

suroviny jako železo a uhlí, a později také  o ropu a uranovou rudu. Mohli bychom vyjmenovat

další důležité suroviny jako bauxit, z něhož se získává hliník, nebo kovy, které dříve nehrály žádnou

5 V Německu se k tomu naskýtá výřečný příklad Porúří. Dříve se jednalo o milou krajinu a dnes nelze rozpoznat, kde
končí jedno město a začíná druhé.  Všude jsou přítomny těžební  stroje těžící  uhlí,  vysoké pece,  výrobní  haly,
základny chemického průmyslu. To všechno – včetně měst – je znakem činorodého lidského počínání, které se
obslouží na přírodě, konkrétně té, která se skrývá pod živým povrchem Země. Bez tohoto bohatství by lidská práce
již nebyla myslitelná.



významnou roli jako např. titan. Jejich význam se postupně odkrýval až s postupným technickým

pokrokem.

Země tedy pod svým živým povrchem skrývá mnoho dosud nevytěžených pokladů.  Lidská práce

jich využívá a přetváří je. Opět zde můžeme pozorovat,  že jejich přirozený původ a přítomnost

některým zemím přináší bohatství, zatímco jiné země se vyznačují jejich nedostatkem. K tomu je

potřeba dodat, že mnoho nalezišť ještě není odkryto, natož objeveno. Stále je mnoho oblastí, kde

postupně může dojít k nálezu dosud netušícího bohatství nerostných surovin. Příkladem je např.

území  Arabských  emirátů  u  Perského  zálivu,  které  je  z  krajinného  hlediska  vzato  jedno  z

nejchudších na Zemi, ale díky svým ropným nalezištím se řadí k nejbohatším zemím světa. 

Je  tedy zřejmé,  že i  podzemní  bohatství  utváří  život  na povrchu Země.  Hospodářství  se  tedy

začalo vytvářet tam, kde příroda nabízela bohatství, jež bylo možné dále zpracovat. Člověk se této

nabídky chopil a dopracoval se tím k bohatství. Lidé těchto bohatých oblastí získali zpracováním

nerostných surovin cenné zkušenosti a schopnosti. Naučili se například, jakým způsobem těžit. V

jiných zemích, kde tyto znalosti a dovednosti zatím nebyli známé, se brzy začali objevovat zkušení

odborníci z ciziny. Schopnost rozvážného a chytrého zacházení se získanými technikami mají i dnes

velkou důležitost právě pro lidi, kteří ji zatím nevlastní.

Úkoly:

1) V tomto  textu  jsou  zmíněna  další  hospodářská  odvětví  (kromě  zemědělství),  která  jsou

závislá na přírodním bohatství. Vypište je.

2) Napadají  vás ještě další  hospodářská odvětví,  která  jsou závislá  na přírodním bohatství?

Dopište je k výše vypsaným odvětvím. 

3) Která z českých měst patřila a popř. stále patří k těžebním lokalitám? Co se tam těží? 

4) Které země jsou v současnosti nejbohatší na zmíněné nerostné suroviny?  

5) Které země v současnosti patří k těm, které technické know-how zatím nevlastní nebo mají

nedostatek domácích odborníků?  

 

  



Komu patří příroda? 

Když  kovář  vytepe  z  kusu  železa  radlici,  proměňuje  železo,  které  by  jeho  práce  nenabylo

smysluplné  formy.  Kovář  je  společným  tvůrcem  tohoto  nástroje.  Radlice  by  však  nemohla

vzniknout, kdyby před kovářem nebyli již jiní lidé, kteří železo vytavili z rudy. Už k tomuto kroku

bylo zapotřebí lidské práce. Tavič by se zase nemohl ujmout své práce, kdyby už předním nebylo

horníka, který rudu vydoloval hluboko v zemi. Kdyby ruda zůstala v hoře, zůstala by pro člověka

bezcenná  a  bezúčelná.  Pro  horníka  je  ruda  skutečným  darem,  a  to  i  přesto,  že  ho  získává  v

podmínkách, v nichž si nikdy nemůže být zcela jist, jak se na jeho zdraví, nebo dokonce životě,

podepíší.  Každá  surovina,  která  se  zemi  odebere  je  darem  přírody,  bez  její  podstaty  bychom

nemohli získávat suroviny potřebné pro naši práci. 

Nábožensky založení lidé říkají, že je to dar těch bytostí, které přírodu a člověka samého sami

stvořili, že je to tedy dar boží. Tento pohled se dá jistě lehce pochopit, ale v praktickém zacházení s

těmito dary se na to již příliš, nebo dokonce vůbec, nemyslí. Před ještě ani ne tak dávnou dobou

byla vůči těmto darům projevována určitá úcta, což se také vztahovalo na práci, v níž se s těmito

dary zacházelo (viz další texty). 

Velmi  dobře si  vzpomínám na otcovu krabici  s  hřebíky.  Většinou v ní  měl  staré  a  zrezivělé

hřebíky, které už dlouhou dobu nemohly sloužit svému původnímu účelu. S velkou pečlivostí je

otec otec na svém malém železném plechu opatrně vyklepával do podoby, v níž by ještě mohly

sloužit. Stejně tak na provázku, jímž byl obmotán balíček, se cupalo tak dlouho, až se uzel uvolnil.

Provázek se pak smotal a uchoval pro další použití. Touto cestou se v našem sklepě nashromáždilo

spousta věcí, byť nebyly po celé roky vůbec používány. Nicméně, jednoho dne se opět použily. Se

vším se zacházelo velmi úsporně. Se vším se šetřilo právě kvůli zmíněné úctě k darům přírody, s

nimiž by se nemělo plýtvat. 

Dnes se naopak mnohé ocitá velmi rychle v odpadu nebo na smetišti. Někteří chudí lidé si z věcí

sesbíraných  na  skládkách  sestavili  vybavení  svých  bytů.6 Dnes  se  většinou  něco,  co  již  není

6 V  současnosti  se  můžeme  také  setkat  s  tzv.  dobrovolnou  chudobou.  Někteří  z  jejich  zastánců  a  především
praktikujících vybavení svých bytů nejenom, že nachází na skládkách, ale také svoji potravu sbírají na hromadách
vyhozených potravin, které byly vyřazeny z pultů supermarketů, protože již měly prošlou minimální trvanlivost.
Podobně také sbírají  na polích,  kde zůstaly nesesbírané  plody z poslední úrody,  anebo na místech,  kde právě
skončily farmářské trhy (příklady jsou převzaty z Paříže). Dalším příkladem jsou lidé, jež jsou zasaženi dopady
ekonomické krize a své potraviny si takto musí sbírat. Jedná se tedy o krátkodobou, ať už dobrovolnou či trpěnou,
chudobu (viz např. situace na Islandu v roce 2008 a 2009). 



zapotřebí,  bezmyšlenkovitě  vyhodí.  Říká  se pak:  „My si  to  můžeme dovolit.“  Pocit,  že  darům

přírody, náleží hodnota, se jaksi vytratil. Lidé se dnes cítí jako absolutní panovníci svého majetku, s

nímž mohou nakládat, jak chtějí.

Kdo tak smýšlí a jedná, již zapomněl, komu vlastně za svůj majetek vděčí. Už sotva o něčem

takovém přemýšlí a proto jedná bezmyšlenkovitě. Má pocit, že si může vzít všechno; přeci za to

„zaplatil“.  Není  to  však  zcela  správná  úvaha,  protože  to,  za  co  zaplatili,  je  práce,  která  byla

vynaložena k výrobě. Přírodě za její dar tím nezaplatí, protože ona sama odejmutím každé suroviny

o něco zchudne.  Všechny suroviny odebrané  v malém na různých místech  a časech je  potřeba

nakonec sečíst a porovnat s celou zemí. Při takových propočtech pak mohou vznikat výroky jako:

„Dochází nám zdroje. V tom a tom roce již nebudou vůbec ...“.

Příroda nemá právního zástupce, který by hájil její zájmy. Je spíše podobná dobré matce, která

dává a  dává  a  na  nic  si  nevypisuje  účty  s  kolonkami  „má dáti  /  dal“.  Děti  si  někdy poněkud

zaskočeně uvědomí, že jejich máma zestárla, a že již nedokáže dávat tolik jako před několika lety.

Teprve potom jim dochází, že se o svoji matku musí také postarat, že o ní musí pečovat. Do té doby

od ní jenom brali a brali. Nyní se probudili a jejich smýšlení se najednou zcela změnilo a začínají se

také zcela jinak chovat. A to jim ze začátku přijde samozřejmě velmi náročné. 

A přesně v této situaci se – tváří v tvář přírodě – nacházím v dějinách i my. 7 Samozřejmě jsou

stále tací, kteří si myslí, že matka Příroda bude dávat (darovat) i nadále. Jiní zase vidí, jak země

zestárla  naším „používáním“  jejich  darů  a  poukazují  na  potřebu  zvýšené  péče  o  její  stav.  Do

budoucna již budou nahlížet na všechno braní jako na okrádání a nezodpovědné jednání a hledají

cesty, jak tomu předejít. Mezi těmito dvěma odlišně smýšlejícími skupinami se ještě patrně nějakou

dobu potáhnou hádky. K tomu, abychom viděli,  že Země strádá a místy je dokonce nemocná, k

tomu je zapotřebí alespoň trocha lásky. 

Po  dlouhou  dobu  se  dařilo  před  dopady  soudobé  svévole  vlastníků  přírodu  ubránit  nejenom

myšlenkovým postojem, že suroviny, které poskytuje, jsou dary, ale i praktickým jednáním, např.

neustálým opravováním oděvů, bot, domácích spotřebičů, nábytku. Naproti tomu se naše společnost

stala jakousi „ odpadní a zahazovací společností“. Všichni jsme patrně pyšní na to, že jsme bohatí a

že si můžeme dovolit bezmyšlenkovitě vyhodit něco, co již nepotřebujeme. Tento postoj vedl k

stále  vážnějšímu  problému  skládek,  které  se  z  ekologického  hlediska  stávají  jedovatými  a

nebezpečnými místy. Jsou tu i naléhavé otázky, které volají po řešení, jako např. nedostatek místa v

přírodě,  kam by se odpady daly uskladnit.  Spalovny odpadů stojí  miliony,  a to  nejenom jejich

7 Je potřeba doplnit, že s touto myšlenkou nepřichází někteří uvědomělí jedinci až na začátku 21. století. Naopak se 
jedná o varování, které z jejich úst zaznívá téměř po celé 20. století, především pak od 60. let. 



výstavba, ale i následný provoz. Není nakonec vyhazování dražší než opravování? 

Způsob, jakým přemýšlíme o svém majetku, má tedy také vliv na náš vztah k přírodě. Povaha

tohoto vztahu se také odráží na skutečnosti, že užíváním předmětů si chceme uspokojit svá přání a

již nás nezajímá, co se s danými věcmi děje poté. Chceme si vyjet autem, ale již nepřemýšlíme o

vypuštěných emisích, chceme si dát koupel s luxusní parfémovanou pěnou nebo chceme si umýt

podlahu s velmi účinným čistícím prostředkem, ale již nás nezajímá, co to znamená pro řeku, do níž

jen těžko odbouratelné chemické prvky dále poputují.8 Příroda ať si sama hledí, jak si s jedovatými

látkami  poradí.  Jedná se  o  krátkodobé  přemýšlení  nejenom jednotlivců  a  domácností,  ale  také

průmyslové výroby. 

Obraz, který nám z této skutečnosti vyvstává, není nikterak růžový: 

Příroda  již  začala  skomírat  a  ztrácí  na  své  čerstvosti  a  živosti.  Nejedná se  při  tom jenom o

rozsáhlou těžbu surovin a s ní spojené činnosti,  ale právě také o odpady,  které jsou do přírody

zpětně doslova odkládány. Jedná se o nanejvýš nerovný výměnný obchod (pokud tedy sami sebe

chceme vidět  jako majitele  toho,  za  co  jsme zaplatili):  příroda  dává  bez  toho,  aby za  to  něco

požadovala,  a  my  bereme,  bez  toho,  abychom se  na  oplátku  o  ní  starali.  Navíc  ji  zatěžujeme

přebytky své spotřeby. Jedním z projevů je např. rapidní vymírání druhů, a druhým je pak samotné

zdraví člověka, na kterém se vedlejší efekty znečištění životního prostředí nesmazatelně podepisují

–  ať  už  se  jedná  o  člověka  ekologicky  uvědomělého  nebo  o  člověka  ignorujícího  dalekosáhlé

důsledky svého životního stylu.

Úkoly:

1) Jak dlouho trvá zpravidla záruční lhůta u výrobků, které si můžete koupit v ČR?

2) K čemu délka takové záruční lhůty jednak u zákazníků a jednak u prodejců vede?  

3) Co dokážete vy nebo někdo z vaší rodiny opravit? Uveďte příklady.

4) Sepište ze své domácnosti seznam nejstarších předmětů (napište, o co se jedná, a jak stará

daná věc je). Uveďte 5 – 10 příkladů. 

5) Jaké  jsou další  možnosti,  jak naložit  s  již  nepotřebnými  věcmi,  i  když  nejsou naprosto

zničené? Uveďte příklady.  

8 Za zmínku stojí velmi závažné ekologické důsledky, které v řekách způsobují látky,  jež byly původně součástí
antikoncepčních prostředků.



6) Znáte nějaké skládky odpadů? Slyšeli jste už někdy o mezinárodním obchodu s odpady nebo

o prodeji emisí? 

7) Kolik odpadu vyprodukuje domácnost,  v níž žijete? Odhadem spočítejte  množství  (v kg

nebo v objemu) jak tříděného tak směsného odpadu, který vyprodukujete během týdne.  

 

Povaha obchodování

Obchod

Vyrobené zboží se musí dostat ke spotřebiteli. O to se stará obchod. Ví, co spotřebitelé žádají, a

ví,  kde  jsou  požadované  výrobky  vyráběny.  Obchod  tedy  zprostředkovává  mezi  výrobci  a

spotřebiteli. 

Obchod je podoben římskému bohu Merkurovi9. Ten měl,

jak známo, okřídlené boty. Dobrý obchodník zná mnoho lidí

a s čilými smysly pozoruje jejich potřeby. Ví, jak odstranit

něčí  nouzi,  protože zná další  lidi,  kteří  přesně to,  co onen

dotyčný člověk potřebuje, vlastní v nadbytku. Obchodník se

postará  o  to,  aby  se  to  dostalo  k  těm,  kteří  to  potřebují.

Opravdový obchodník  „lítá"  jako bůh Merkur,  od jednoho

místa k druhému. Miluje změnu.

Dobrý obchodník je přívětivý, zná lidi a dokáže se do nich

vžít, a když je možné se na jeho sliby spolehnout, výrobci i

spotřebitelé mu velmi rádi za jeho služby zaplatí. 

Dnes, kdy spolu obchoduje celý svět, tzn., že jedni zboží

prodávají a druzí ho kupují napříč různými zeměmi, má obchodník plné ruce práce10, což vyhovuje

jeho sklonu k horlivosti. 

  Obchod a s ním spjatý obchodník patří k té části hospodářství, kterou nazýváme službami. Tedy:

9 Římský bůh Merkur byl ochranným andělem obchodníků. Se svými okřídlenými botami letěl od
jednoho místa k druhému. 

10 Originál  tohoto textu si pohrává s německou podobou slov obchodník „Händler“ a  obchod
„Handel“, které v němčině jsou odvozeny od slova „Hand“ (ruka). V češtině známe odvozená
slova  jako „handlíř“,  „vy/handlovat“  či  „handl“,  což  také  vychází  z  němčiny.  Nicméně  i  v
českém slově „obchod“ či „obchodník“ můžeme slyšet aktivitu, která je vedle dalších v textu
popsaná: „obcházet“ lidi, potažmo vyjednávat s nimi, obchodovat.



slouží hospodářství.

Počátky obchodu v dějinách

Předpokládá se, že Peršané pěstovali  obilí  dávno před tím, než se v oblastech tzv.  „úrodného

půlměsíce“11 a v Egyptě usadily velké kultury.  Dokázaly z divokých rostlin vypěstovat kulturní

plodiny,  v  tomto  konkrétním  případě  dokázaly  z

trav  vyšlechtit  obilí.  To  samé  se  jim  dařilo  i  se

zvířaty. Tak se z divokého koně stal kůň, který se

nechal  osedlat  a  stal  se  druhem  bojovníků  a

svobodného muže.  Proto  tehdy patřilo  ježdění  na

koni,  tj.  schopnost  zacházet  s  koňmi,  k  výchově

dospívající  mládeže.  Vědělo  se,  že  chytrost,

vytrvalost, šikovnost a schopnost se vcítit patřily k

tomu, aby se zdařilo ve zkrocení a ovládnutí koně.

Všechny tyto ctnosti se mladí lidé učili tím, že se

starali o koně.  

11 Úrodný  půlměsíc  je  termín,  kterým  se  označuje  území  dnešního  Iráku,  Sýrie,  Libanonu,
Jordánska a Izraele, někdy i Egypta a Turecka. Je to místo, kde asi před pěti tisíci lety byly
vhodné podmínky pro zrození civilizace.  Byla to oblast velmi vhodná pro zemědělství.  Jeho
území sahá od afrického Nilu na západě, až na Kypr, přes Mezopotámskou nížinu a dále podél
řek Eufratu a Tigridu na jihovýchod k Perskému zálivu, až po úpatí Íránské vysočiny. K tomuto
území se vztahuje mnoho řeckých bájí a pověstí. 
Text v poznámce převzat 2. 10. 2012 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Úrodný_půlměsíc. 
Obrázky  byly  převzaty  z  různých  internetových  zdrojů.  Na  druhém  je  znázorněn  úrodný
půlměsíc, jak pravděpodobně vypadal v období 7.500 let př. n. l. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arodn%C3%BD_p%C5%AFlm%C4%9Bs%C3%ADc


 

Obdělávání půdy tehdy bylo ve velké úctě, byla to na svůj způsob bohoslužba (tj. činnost, kterou

se sloužilo bohům). Když člověk obdělával pole, sloužil bohu Ormuzdovi (též známému jako Ahura



Mazda), bohu Slunce. Tím, že bylo pole rozoráno a otevřeno slunečnímu světlu, které tak mohlo

razit cestu do temnot, člověk činil bohu libou činnost. Ahrimanovi, protivníkovi Ormuzdy, který

vládl temnotám, tak byla sebrána moc nad živou zemí. Říká se, že Ormuzd sám v dávných věcích,

rozrazil  zlatou  dýkou  zemi  a  tím  založil  činnost  polního  hospodaření.  Peršané  silně  ovlivnili

všechny kultury, které na ně navazovaly. 

Je nápadné, že ostrovy všech starých kultur se rozprostírají v Asii a jí přilehlé části Afriky. S nimi

se také rozvinula obdivuhodně vysoká životní úroveň, což bohatě dokládají archeologické nálezy. 

  

Ormuzd 

(nejvyšší bůh dobra, jeho symbolem je oheň a náleží do náboženského systému zoroastrismu)

Úkoly: 

1) Vlastními slovy vystihněte, co je to obchod. Proč a jak k němu dochází.

2)  Jak  je  obchodník  charakterizován  v  textu?  Přidali  byste  nějaké  další,  podle  Vás,  důležité

vlastnosti?

3) Shrňte, do jakých oblastí zasahoval tzv. úrodný půlměsíc (použijte k jeho vymezení současné

místopisné názvy). 

4) Proč u Peršanů patřil k výchově mládeže kůň? 



Cesty vzácného zboží

„  Obchod se rozvíjí vždy jen tehdy, když se vyrábí žádoucí zboží, které jinde nemají.“

Země, které oplývaly tímto zbožím, byly jakýmisi „ostrovy kultury“ starověkých kultur. Na jednu

stranu  přitahovaly  cizince  a  na  stranu  druhou  se  jejich  obyvatelé  sami  vydávali  na  průzkum

dalekých zemí.  Tak se např. vydali  Egypťané na plavbu do záhadné země Punt, země zlata  (je

možné, že se jedná o území současného Zimbabwe)12. Znázornění výprav je možno spatřit  ještě

dnes např. v chrámech královny Hatšepsut v blízkosti Karnaku13. 

Budeme-li věřit antickým spisovatelům, tak si můžeme představit obchodní cesty, které dokonce

vedly z Egypta na Cejlon a do Číny, jak po moři, tak po souši. A tak, jak se choval Egypt, tak se

chovaly všechny země úrodného půlměsíce.

Již tehdy byla také známá Jantarová cesta14, po níž putovalo zlato „lehké jako peří“, totiž „zlato,

od Baltského moře“ k Černému moři. Stejně tak byla známá i Hedvábná stezka15 (správněji bychom

měli mluvit o „hedvábných stezkách“, protože jich bylo několik). Mnohem dříve než si většinou

uvědomujeme,  byly  v Asii  dopravní  tepny,  které  končily u východního pobřeží  Středozemního

12 Punt  byla  bájná země bohů, jejíž lokalizace  je dodnes hádankou.  Řada pramenů hovoří pro
dnešní Somálsko, některé jiné prameny hovoří o území dnešní Eritreje až k ústí řeky Zambezi, či
dokonce o jižním cípu Arabského poloostrova. Dokonce jsou i prameny, které hovoří o tom, že
Punt byl nadřazený pojem pro různé, obchodně zajímavé země, kam Egypťané zajížděli. 
Převzato 2. 10. 2012 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Punt.

13 Karnak je  chrámový komplex,  hlavní  kultovní  středisko boha Amona.  Nachází  se  v oblasti
starověkého Vesetu a je pojmenovaný podle současné arabské vesnice. Je největším chrámovým
komplexem v Egyptě, byl postupně stavěn a rozšiřován po dobu asi 1500 let. Na jeho výstavbě
se  podílela  většina  významných  faraonů.  Chrámový  komplex  Karnak  tvořily  3  navzájem
kultovně i stavebně propojené chrámy (Amona, Muty, Chonsua). Karnak se stavěl cca 1600 let.
Převzato 2. 10. 2012 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karnak.

14Jantarová stezka nebo též jantarová cesta je označení prastaré obchodní trasy spojující sever  
Evropy (pobřeží Baltu) s civilizačním centrem kolem Středozemního moře. Jantar jako jedna z 
nejdůležitějších komodit,  byl podél této trasy dopravován na jih do Itálie, Řecka a dále do  
Egypta dlouho před naším letopočtem a po něm. Jantarová cesta byla součástí hedvábné stezky,
další významné starověké obchodní cesty na kterou se napojovala u Černého moře.
Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Jantarová_stezka.

15 Hedvábná stezka či Hedvábná cesta je starověká a středověká trasa vedoucí z východní Asie
přes střední Asii do Středomoří. Ve své hlavní větvi spojující čínské město Čchang-an (Si-an) s
Malou Asií a Středozemním mořem. Její celková délka po souši a po moři činí asi 8000 km.
Obchod po hedvábné stezce byl důležitým faktorem při rozvoji velkých starověkých civilizací v
Číně, Mezopotámii, Persii, Indii a Itálii a pomohl položit základy moderního světa. Prvním, kdo
použil název Hedvábná stezka byl německý zeměpisec baron Ferdinand von Richthofen roku
1877. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Hedvábná_stezka. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hedv%C3%A1bn%C3%A1_stezka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jantarov%C3%A1_stezka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karnak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Punt


moře.   

 

Na mapě je přibližně znázorněna (domnělá) východní větev Jantarové cesty.16 

Příklady početných hedvábných stezek: 

  

 

  

  

(Mapy byly převzaty z různých internetových zdrojů.)

Když se podíváme na mapu a změříme délku cest, po kterých se obchodníci vydávali, dostaneme

se k tisícům kilometrů, na kterých se odehrával transport toho nejvzácnějšího zboží. K tomu také

můžeme z map vyčíst, jaké překážky při tom musely být zdolány: vysoké hory, nehostinné kraje, …

Jednalo se o cesty, které nebyly nikterak řádnými silnicemi, natož snadno schůdnými či sjízdnými

cestami,  a  přesto  se  jednalo  o  tepny  obchodu,  které  zůstaly  tytéž  po  tisíce  let.  Když  se  dnes

podíváme  zpět,  vidíme,  že  v  centrech,  kde  se  rozšířila  kultura,  právě  docházelo  ke  směně

nejrozličnějších výtvorů a zboží.  Nicméně ve srovnání s  dneškem se jednalo o obchod s velmi

„skromným“ rozsahem.  

Tak jako v Asii,  cestovalo i po hlavních silnicích Římské říše, které byly většinou vystavěny

vojsky,  mnoho obchodníků a  dováželi  své zboží  do dalekých zemí.  Na dopravních  uzlech  a  u

přístavů vznikaly trhy. Ještě dnes na jejich místě existují města. 

Řekové, kteří spravovali svá nezávislá města, měli díky svým přilehlým ostrovům bezproblémový

16 Převzato 2. 10. 202 z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amber_Road.jpg.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amber_Road.jpd


přístup  do  Malé  Asie.  Jednalo  se  o  jakýsi  prodloužený  most,  protože  cesta  po  vodě  mezi

jednotlivými ostrovy vždy byla krátká a jednoduchá a dala se zvládnout tehdejšími malými loděmi

velmi dobře. Řekové jak na těchto ostrovech, tak i na západním pobřeží Malé Asie a kolem Černého

moře zakládali dceřinná města. Mezi jimi se vyjímaly města, která později nabyla na důležitosti, za

zmínku stojí Efes nebo Miléty. Ve svých zlatých časech měly Miléty na 200.000 obyvatel. Kromě

toho Řekové zakládali města na jihu Francie a Španělska. Např. dnešní Marseille je svým původem

řecké město. 

  Samozřejmě byly mateřská a dceřinná města propojena námořními cestami, na kterých se také

obchodovalo a skrze které jednotlivá města  obchodovala mezi  sebou. Obchod je tedy prastarou

záležitostí, i když se na začátku převážela jen malá množství. Na dopravních uzlech a v přístavech

vznikaly trhy, kde zboží bylo vystavováno, aby přilákalo co nejvíce kupujících. 

Z  pohledu  tehdejší  egyptské  a  řecké  kultury  byl  tehdejší  zbytek  Evropy,  především pak  její

vnitrozemí velkou neznámou. Málo se o těchto zemích vědělo, a ani nepřišly s žádnou kulturou,

která by se dala obdivovat. Žili tam barbaři17. I když se Evropa tehdy ještě nacházela v jakémsi

pomyslném hlubokém spánku, bylo doloženo, že byla svědkem obchodu již v době kamenné. 

Když byl vynalezen bronz, museli si Řekové k jeho výrobě nutný cín dovážet z jihu Anglie. (Měď

měli na Kypru.) Sjížděli řeky současné Francie a mezi jednotlivými povodími převáželi zboží na

hřebech koní. Poslední část cesty, která vedla přes Lamanšský průliv (nebo-li kanál La Manche)

zajišťovali rybáři z Normandie. Byly to náročné cesty, nicméně byly zapotřebí, proto se podnikaly

opakovaně. Střední Evropa byla tímto počátečním obchodem dotčena jen okrajově. 

17Barbar (řec. βαρβαρος,  barbaros) je původně slovo, které napodobuje nesrozumitelnou "řeč"  
cizinců, podobně jako české slovo "brblat". Řekové tak označovali příslušníky všech národů, 
jejichž  jazyku  nerozuměli.  Od  řecko-perských  válek  začalo  toto  slovo  nabývat  v  řečtině  
hanlivého odstínu, který zcela převládl v období helénismu. Barbar byl  poté považován za  
hrubého, nevzdělaného a krutého člověka.

Od Řeků převzali pojem ve 3. století př. n. l. Římané, kteří se i jinak hlásili k řecké kultuře jako
ke  svému  vzoru  (třebaže  část  Řeků  je  samotné  původně  řadila  k  barbarům).  Římané  
přesvědčení  o  univerzalitě  své civilizace  vztahovali  pojem „barbar“,  „barbaři“  na všechna  
etnika nacházející se vně jejich kulturního okruhu, například i na Peršany s jejich staletou státní
tradicí. Přesto existovala jistá diferenciace – někteří antičtí autoři byli ochotni vidět v perské 
říši protiváhu říše římské, což pro germánské, skythské či jiné národy neplatilo. I výraz barbar 
je proto třeba chápat pružně, neboť z římské strany šlo spíše o vyjádření nároku na kulturní  
nadřazenost než o odsouzení jiných civilizací jako takových.

V  latinské  Americe  nemá  hanlivý  nádech,  naopak  je  chápán  jako  odvážný,  neohrožený,  
bojovný člověk, používá se "que bárbaro" - "jak barbarské" ve smyslu "jak odvážné".

Převzato 7. 10. 2012 z http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbar.



  Když se Římané dostali do tehdejší Galie a Germánie, narazili na selský lid. A na tom se po

dobu dalších tisíc let v germánské oblasti změnilo velmi málo. Mezi jihem a severem Evropy se

táhla neviditelná ale jasná hranice. Sice se seveřani při stěhování svých národů dostali do jižních

oblastí, žasli nad kamennými stavbami a neznámým způsobem života, ale svoji samostatnost si tam

nedokázali  zachovat.  Tyto  národy  byly  novou  kulturou  zcela  pohlceny,  jak  se  např.  stalo  i

Normanům,  zdatným  Vikingům,  kteří  sice  na  Sicílii  založili  „svoji“  říši,  ale  ta  neměla  příliš

dlouhého trvání.

Kdo by v 11. století srovnával Cordobu na jihu Španělska s tehdejší Paříží, viděl by dva zcela

odlišné světy.  Tehdy Cordobu ovládli  Arabové a  člověk zde mohl  nalézt  všechny vymoženosti

Orientu:  vodní  potrubí,  lázně,  zahrady,  vybrané  oděvy,  osvícené  ulice,  veřejné  knihovny  s

tisícovkou knížek, vážené lékaře a filozofy. Paříž byla oproti tomu malým městem, kde se ještě do

ulic stále vysypávaly veškeré odpady. Knihy tu byly velkou vzácností a číst a psát neuměl téměř

nikdo. Duchovní život ovládala církev.

Teprve křižácké výpravy probudí střední a severní Evropu. Velký počet lidí se na své cestě do

měst, kde žil Ježíš Kristus, poprvé dostávají do styku se světem Orientu. Jejich údiv je obrovský.

Některým se odlišný způsob života zalíbil natolik, že v Asii zakoupili pozemek, postavili opevnění

a zůstali tam. Poznali pro ně doposud neznámý luxus, např. matraci, pohovku nebo koberce. 

Avšak ti, kteří se po několikaletém lopocení vraceli do svých domovů, přiváželi s sebou nejenom

neuvěřitelné příběhy, ale i věci, které byly obdivovány pro jejich rukodělnou zdařilost a krásu, mj.

se touto cestou dostalo do Evropy i zahradnické umění jižních zemí.      

Příklad zboží, s kterým se obchoduje od pradávna: sůl

Sůl je nesmírně důležitá potrava. Kromě toho slouží ke konzervaci potravin. Do oblastí, které od

solných  ložisek  byly  vzdáleny,  musela  být  dříve  dovážena.  Např.  ještě  dnes  existují  v  Africe

prastaré solné cesty, které vedou tisíce kilometrů pouští – a jako za starých časů – se po nich cestuje

na velbloudech. Sůl byla pravděpodobně první ze všech surovin, s kterou se obchodovalo. Důvod

pro to byl jednoduchý: lidé potřebovali sůl. 

V Evropě vznikaly ve středověku skutečné solné cesty, které v dohledných vzdálenostech měly 

svá odpočívadla. Marco Polo popisuje podobná zařízení ve střední Asii, která tam však existují od 



pradávna, avšak v Evropě tato místa nekopírovala své asijské předchůdce, ale vytvářela se zcela 

nově. Lidé se poučili z vlastních potřeb. O cestující lidi a jejich koně bylo možné se postarat podél 

cest. Těchto cest samozřejmě využívali i jiní obchodníci, pokud se jim jejich poloha a směr hodily. 

Opět docházelo na jejich dopravních uzlech k rozkvětu měst a kultury. 

 



 





Příklady, jak evropské solné cesty „Via Salaria“, tak regionální přeshraniční německo-české

solné cesty, tzv. „Zlaté stezky“ (něm. „Goldener Steig“).18

Když dnes budete projíždět Německem, Českou republikou či  Rakouskem, narazíte  na města,

která  nabyla  na  významu,  protože  se  nacházely  na  strategickém  místě  solné  cesty.  Některá  si

uchovala svůj středověký charakter a jejich kostely a pohostinství svědčí o tom, že kdysi se těšily

velké důležitosti. Dnes se často jedná o města, která jsou vzdálená jakémukoliv průmyslu, splavným

řekám či větším dopravním tepnám. Moderní život ubíhá mimo nich a téměř se jich nedotkne.

Jenom turisté  do  nich  rádi  zavítají.  Sůl,  která  těmto  městům kdysi  přinesla  bohatství,  se  dnes

převáží po jiných cestách a jiným způsobem.  

Úkoly: 

1) Jaké různé formy obchodu znáte?

2) Kde byla (bájná) země Punt?

3) Jak vypadá Jantar?

4) Kterými místy vedla Jantarová cesta?

5) Kudy vedla Hedvábná stezka? Popište 3 trasy. (můžete je popsat podle přiložených map)

6) Uveďte příklady „nehostinných míst“, jimiž trasy hedvábné stezky vedly. (pracujte s atlasem)

18 Mapky jsou převzaty z různých internetových zdrojů. 



7) Jakými zeměmi (popř. městy) procházela „Via Salaria“?

Poznání na cestě za obchodem

Dosud neobjevené končiny 

Krátce  na  to  vzbudí  zájem  světa

kniha19,  jejichž  původní  text  se  sice

ztratil,  ale  byla  šířena  stovkami  opisů,

protože  pojednává  nejenom  o  okraji

Malé Asie, ale o nekonečných dálkách,

19 Milion (italsky  Il  Milione)  je  cestopis  Marca Pola  ze 13.  stoeltí  o jeho cestě  do Asie.  Po  
uveřejnění byla kniha v Evropě velmi populární, protože popisovala exotické prostředí, jež bylo
v té době v módě spolu s  rytířskými příběhy. 

Rok vydání tohoto díla je neznám, jedná se o jediné dílo tohoto autora, původně se jednalo jen 
o příručku obchodní geografie.  Můžete zde najít  popis flóry a fauny, přírodního bohatství,  
znaky a způsoby života obyvatel. 

Viz na http://cs.wikipedia.org/wiki/Milion_(kniha) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Milion_(kniha


které se skrývají za ní. Je výsledkem 26 let  náročného cestování a jsou v ní věcně  a téměř suše

popsány území od Sibiře až k Číně, Tibetu, Jávy či Indie. S velkou pravděpodobností by k sepsání

knihy vůbec nedošlo, kdyby se jejímu pisateli-cestovateli20 nebyl býval přihodil nepříznivý osud:

roční vězení v italském Janově.  

Odsouzen  k  této  nucené  přestávce,  popíše  neúnavný  muž  své  vzpomínky  a  obrazy  nově

objevených končin světa. Byl s ním uvězněn i člověk, který uměl psát a všechno zapamatované

zapsal.21 To bylo v roce 1298. 

Cesta  samotná  začala  v  roce  1250  v  Benátkách:  Marco  Polo,  jeho  otec  a  bratr,  všichni  tři

obchodníci,  podnikli  obchodní  cestu  do  Konstantinopole.  V  té  době  se  už  nejednalo  o  nic

mimořádného, protože italská města byla již zapojena do obchodního ruchu na Středozemním moři,

především pak Benátky. Nicméně cesta nekončí dle plánů v Konstantinopoli,  protože všichni tři

obchodníci, zlákáni velkým ziskem, pokračují dále do území Tatarů. Jedna událost stíhá druhou po

celých 26 let. Prolog knihy začíná sebevědomě:     

„Vy vládcové, císaři, králové, vévodové a ostatní lidé, kteří

toužíte  po poznání rozmanitosti národů a barevnosti

rozličných částí světa, vy byste si měli přečíst tuto knihu.“

 A Marco Polo měl pravdu. Předběhl svým vědomím svoji

dobu a s jeho knihou se takřka otevírá nová doba. Začíná ten

novověk,  v  němž je  celá  země na  základě  prvních  objevů

poprvé uchopena jako celek, její „rozličnost a barevnost“ je

poprvé  skutečně  prozkoumána  a  současný  celosvětový

obchod se pomalu dostává do pohybu.    

(Marco Polo ve vyšším věku.)

20 Marco Polo žil v letech 1254 až 1324. Byl benátským kupcem a cestovatelem a vůbec prvním
Evropanem, který podrobněji poznal východní Asii a popsal ji. 

21Marco Polo diktoval svůj příběh románovému spisovateli Rusticellovi z Pisy, když s ním byl  
v letech 1298 – 1299 vězněn.



 

Další  cesty  Marca

Pola ...

Úkoly: 

1) A kam doposud vedly Vaše cesty? Dokážete je popsat (ve spisovatelském duchu) a přiložit či

nakreslit k nim  mapy a obrazy? (samozřejmě jsou míněny i cesty po České republice či Slovensku)

2) Jaké cestopisy jste četli?

3) Četli jste nějaký román či příběh, který se odehrával ve zcela jiných končinách světa? 

4) Jaká místa na světě byste chtěli navštívit? A proč? 

Vývoj středověkých kupeckých stavů ve střední Evropě

Kupci tu jsou už dlouho, ale uznání jejich činnosti jakožto povolání či stavu kupeckého, který by

nabyl i společenského významu, takový status získali až ve středověku. V Evropě se vznik tohoto

stavu dá docela dobře sledovat. Tak jako dnes, i tehdy byli lidé, kteří nedokázali jenom sedět „na



zadku“, ale byli dychtiví po nových zkušenostech. 

Nejprve se stali  služebníky rytířů a vedli  si  život,  který jim vyhovoval.  Rytířství  potřebovalo

pomocné síly a kdo byl dostatečně silný, aby natáhl luk nebo se dokázal ohánět mečem, našel si zde

své uplatnění a kromě toho se naučil něco z tehdejšího umění bojovat. Podnikaví jedinci častěji

střídali své pány a dostali se až do Orientu. Protože již za křižáckých výprav se roznesla lákavá

zpráva o zcela jiném způsobu života na Blízkém východě nebo také ve Španělsku, které nebylo až

tak daleko, ale tak odlišné, protože ho dobyli Arabové a jejich zvyky a mravy začaly určovat tamní

život. 

Existovali  tudíž  „lidé cest“,  kteří  opustili  svůj  domov a museli  být  zcela  bdělí,  aby přežili  v

neustále se měnících podmínkách. Jejich zkušenosti brzy daleko přesáhly vědomosti těch, co zůstali

doma.  Byli  mezi  nimi  bystré  hlavy,  které  dokázaly  přesně  sledovat,  co  se na tehdejších  trzích

nabízelo k prodeji,  ale nebylo to k dostání v jiných oblastech. Na těchto poznatcích stavěli své

štěstí. Nakoupili zboží na jednom místě, tam, kde ho byl přebytek, aby ho prodali se ziskem jinde,

tam, kde bylo něčím neznámým. Ve 13. století jste si tak např. mohli docela dobře vydělat, pokud

jste nabízeli bruselské krajky  dámám v Kijevě.

Největší obtíže té doby spočívaly pro tyto praktické ideje v nejistých časech. S pádem léního

systému spadla soudní pravomoc do klína zemským šlechticům. Právo tedy bylo takové, jaké si ho

řekl vládce daného kraje. Pro tehdejší poměry se prosadil  názor, že téměř vše, co bylo v zemi,

náleželo jeho pánovi, tedy i to, co projíždělo jeho zemí, a jemu se to zalíbilo. Silnější tedy určoval

řád. Tehdy panovalo „právo pěsti“. Na jednu stranu to obchodní aktivity velmi omezovalo, ale na

stranu druhou se do nich pouštěli jenom ti nejschopnější. 

Úkol: 

1) Co vedlo lidi v minulosti (konkrétně pak ve středověku) k tomu, aby obchodovali nebo aby se

stali obchodníky (kupci)? Jak je tomu dnes? Co lidi motivuje dnes? Srovnejte a můžete přidat i další

motivace.


